
ลําดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

1 ร.ต.ต. สุคนท ยาสูงเนิน รอง สว.(ป.) ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1581 รอง สว.(ป.) ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0325

2 วาที่ ร.ต.ต. อรรถกวี อัจฉริยรักษ รอง สว.(ป.) สภ.องครักษ จว.นครนายก ปนย.715 รอง สว.(ป.) ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0341

3 ด.ต. เกียรติขจร พันโบ ผบ.หมู ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0413 ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0289

4 ด.ต. ณัฐสรรค เลิศประเสริฐ ผบ.หมู กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0069 ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 3204 12202 0115

5 ด.ต. หญิง ธัญญาภัทร แสงศรี ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1750 ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 3202 12202 0541

6 ด.ต. สุทธิรักษ กิติยศ ผบ.หมู (จร.) สภ.แมลาว จว.เชียงราย ปบร.1765 ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0334

7 ด.ต. อภินันท ขันติวงษ ผบ.หมู (ป.) สภ.บึงบูรพ จว.ศรีสะเกษ ปศก.3316 ผบ.หมู ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0070

8 ด.ต. เอนก สารโยธา ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0139 ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.2 3203 12204 0034

9 ส.ต.อ. คุณากร ละออสกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.แมอาย จว.เชียงใหม ปชม.5540 ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 3203 12301 0378

10 ส.ต.อ. ชาคริต ทองขัมภ ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาสมิง จว.ตราด ปตร.1623 ผบ.หมู ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0461

11 ส.ต.อ. นัทสิทธิ์ แจมจํารัส ผบ.หมู (ป.) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2804 ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0184

12 ส.ต.อ. ภนัสชัย เย็นเจริญ ผบ.หมู ฝายสนับสนุนการฝก ศยก. 2908 12202 0017 ผบ.หมู กก.2 บก.ทท.1 3202 12301 0211

13 ส.ต.อ. รชฏ ชัยสงคราม ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ ปกบ.1089 ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0298

14 ส.ต.อ. หญิง เวนิตา ผาลิกา ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 12202 0044 ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0270

15 ส.ต.อ. หญิง สุขรดา จันทรบุญเรือง ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองรอยเอ็ด จว.รอยเอ็ด ปรอ.1973 ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0202

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจทองเที่ยว ที่ 6๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
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16 ส.ต.อ. สุวิจักขณ หาญวาณิชยพงษ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0497 ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0082

17 ส.ต.ท. คมชาญ กาลจักร ผบ.หมู (ป.) สภ.เข่ืองใน จว.อุบลราชธานี ปอบ.3757 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0002

18 ส.ต.ท. ฉัตรชัย ทวีมาตย ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาขาว จว.สตูล ปสต.-720 ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0335

19 ส.ต.ท. พิทยา อินใหม ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 12301 0004 ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 3202 12204 0613

20 ส.ต.ท. ภัณณิพงศ ชมพูเพชร ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0185 ผบ.หมู กก.2 บก.ทท.1 3202 12204 0229

21 ส.ต.ท. หญิง วรินทศยา เฉลิมรมัย ผบ.หมู กลุมงานตรวจสอบและควบคมุมาตรฐานทางเทคโนโลยี บก.สสท. 2803 12401 0086 ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.1 3202 12301 0015

22 ส.ต.ท. วัชรวิทย มูลนิลตา ผบ.หมู (สส.) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน จว.เชียงใหม ปชม.4493 ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0265

23 ส.ต.ท. อดิศร สดชื่น ผบ.หมู (ป.) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ ปพช.1807 ผบ.หมู ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0081

24 ส.ต.ท. อธิวุฒ ิรักษาสังข ผบ.หมู (ป.) สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2071 ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0237

25 ส.ต.ต. ชาติชาย ดารุณิกร ผบ.หมู (ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0033 ผบ.หมู กก.3 บก.ทท.1 3202 12204 0614

26 ส.ต.ต. เผด็จศึก ทองแกมนาค ผบ.หมู (ป.) สภ.ทับปุด จว.พังงา ปพง.1337 ผบ.หมู กก.2 บก.ทท.3 3204 12301 0123

27 ส.ต.ต. ภาสกร เนียมมีศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.อาวนาง จว.กระบี่ 1804 12202 0244 ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0303

28 ส.ต.ต. วรพล สุขเจริญเดชา ผบ.หมู (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 14202 0029 ผบ.หมู ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0394

29 ส.ต.ต. วัชรภัทร พิชวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.แมฟาหลวง จว.เชียงราย ปชร.3708 ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0411


