
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตาํแหนงเลขท่ี

1 วาท่ี ร.ต.ท. อภิชาติ สังขะวิชัย รอง สว.(ป.) ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0643 รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปส.4 2205 12202 0118

2 ด.ต. คมคาย มีก่ํา ผบ.หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.1 2202 12202 0012 ผบ.หมู (ป.) กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 12202 0034

3 ด.ต. จําลอง อาบจันทึก ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองไผ จว.นครราชสีมา ปนม.2668 ผบ.หมู (ป.) กก.2 บก.ปส.2 2203 12202 0080

4 ด.ต. เฉลิมพล เคนตากแดด ผบ.หมู (ป.) สภ.บานหัน จว.นครราชสีมา ปนม.2679 ผบ.หมู (ป.) กก.2 บก.ปส.2 2203 12202 0098

5 ด.ต. ชัยยะสิทธิ์ วิสุทธิ ผบ.หมู (สส.) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 12204 0174 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.2 2203 12202 0073

6 ด.ต. ฐิตวิัชร พัชรารุจิรัตน ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.2 2203 12202 0032 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.4 2205 12202 0041

7 ด.ต. ธนนนท ปอาทิตย ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.2 2203 12202 0114 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.1 2202 12202 0086

8 ด.ต. หญิง ธันยนันท ธงชัย ผบ.หมู บช.ปส. 2200 12301 0003 ผบ.หมู บก.สกส.บช.ปส. 2207 12301 0002

9 ด.ต. นิพล ฤทธิ์รา ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.1 2202 12202 0180 ผบ.หมู (ป.) กก.2 บก.ปส.1 2202 12202 0120

10 ด.ต. บุญรัตน รุงธรรม ผบ.หมู (จร.) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี ปชบ.2961 ผบ.หมู กก.2 บก.สกส.บช.ปส. 2207 12202 0065

11 ด.ต. ประสงค คําเงิน ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 2204 12202 0071 ผบ.หมู (ป.) กก.2 บก.ปส.3 2204 12202 0101

12 ด.ต. พงษศักดิ์ ชูโชติ ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.4 2205 12202 0143 ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.4 2205 12202 0088

13 ด.ต. หญิง เพ็ชรลัดดา ดิษฐเจริญ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0441 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 2204 12202 0071

14 ด.ต. เล็ก กุลดิลกโกวิท ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.4 2205 12202 0090 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.2 2203 12202 0042

15 ด.ต. สมพงศ จําปา ผบ.หมู (จร.) สภ.หาดใหญ จว.สงขลา ปสข.3189 ผบ.หมู (ป.) กก.3 บก.ปส.4 2205 12202 0147

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ท่ี ๒๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
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16 ด.ต. สาโรจน สังขวารี ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 14202 0327 ผบ.หมู (ป.) กก.4 บก.สกส.บช.ปส. 2207 12204 0122

17 ด.ต. สุรชัย เล็กสิงหโต ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ปนบ.1465 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.1 2202 12202 0079

18 ด.ต. อายุทธ เปาทอง ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2424 ผบ.หมู กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 12202 0026

19 ด.ต. หญิง อุมาพร เถาหมอ ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.1 2202 12202 0186 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.4 2205 12202 0021

20 จ.ส.ต. หญิง ฐาณัชชา มาบุญลือ ผบ.หมู ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0107 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 2204 12202 0047

21 จ.ส.ต. ธนกร จงใจรักษ ผบ.หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.4 2205 12202 0011 ผบ.หมู ฝายปองกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0037

22 จ.ส.ต. สัมฤทธิ์ สุขโข ผบ.หมู (สส.) สภ.ปางศิลาทอง จว.กําแพงเพชร 0602 14204 0331 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.3 2204 12202 0224

23 ส.ต.อ. กฤศณัฎฐ ปวริศอัศวกุล ผบ.หมู (สส.) สน.บางชัน ปน.1-4832 ผบ.หมู (ป.) กก.1 บก.ปส.3 2204 12202 0057

24 ส.ต.อ. กฤษฎา จันทรสามารถ ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 12301 0017 ผบ.หมู กก.4 บก.สกส.บช.ปส. 2207 12202 0109

25 ส.ต.อ. หญิง เกศริน มงคล ผบ.หมู ฝายการเงิน 3 กง. 0502 12301 0046 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.1 2202 12202 0179

26 ส.ต.อ. คมสันต สุดตานา ผบ.หมู (ป.) สน.ประชาสําราญ 1102 14202 1202 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 2204 12202 0020

27 ส.ต.อ. จักรพงษ เรืองจันทร ผบ.หมู กก.ปพ.บช.ปส. 2200 12202 0028 ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส. 2206 12202 0020

28 ส.ต.อ. จีรพงษ มีแสง ผบ.หมู (จร.) สน.พหลโยธิน 1102 14205 1452 ผบ.หมู (ป.) กก.2 บก.ปส.1 2202 12202 0110

29 ส.ต.อ. ชัยสิริ ผสมพราหมณ ผบ.หมู กก.ปพ.บช.ปส. 2200 12202 0054 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.2 2203 12202 0072

30 ส.ต.อ. ณรงคพจน บุตรศรี ผบ.หมู กก.ปพ.บช.ปส. 2200 12202 0052 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.1 2202 12202 0184
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31 ส.ต.อ. ณัฐกร รัตนโชติ ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส. 2206 12202 0020 ผบ.หมู กก.ปพ.บช.ปส. 2200 12202 0028

32 ส.ต.อ. ณัฐพงษ โพธา ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0485 ผบ.หมู (ป.) กก.2 บก.ปส.3 2204 12202 0136

33 ส.ต.อ. ทนงศกัดิ์ ทองสุข ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.4 2205 12202 0068 ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.1 2202 12202 0105

34 ส.ต.อ. ทนงศกัดิ์ ธรรมรจน ผบ.หมู ฝตส.2 ตส.2 0902 12301 0007 ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส. 2206 12202 0033

35 ส.ต.อ. ธวัชชัย แกวหานาม ผบ.หมู (ป.) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี ปชบ.2117 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.1 2202 12202 0187

36 ส.ต.อ. ธวัชชัย ลิบลับ ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.4 2205 12202 0048 ผบ.หมู (ป.) กก.2 บก.ปส.4 2205 12202 0114

37 ส.ต.อ. ปฐมพล ดวงแกว ผบ.หมู (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6471 ผบ.หมู ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0005

38 ส.ต.อ. พงษเทพ ปนสุวรรณ ผบ.หมู กก.ปพ.บช.ปส. 2200 12202 0010 ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.2 2203 12202 0114

39 ส.ต.อ. ภากร นุชเทียน ผบ.หมู กก.ปพ.บช.ปส. 2200 12202 0056 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.1 2202 12202 0185

40 ส.ต.อ. วุฒิพงษ สารบูรณ ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.2 2203 12202 0073 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 2204 12202 0086

41 ส.ต.อ. ศราวุธ แสนกลา ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.1 2202 12202 0163 ผบ.หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.1 2202 12202 0025

42 ส.ต.อ. ศิววงศ ศรีแนน ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.2 2203 12202 0072 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.3 2204 12202 0188

43 ส.ต.อ. เสริมศักดิ์ พิมพาพร ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.สิงหบุรี 1111 12202 0063 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.3 2204 12202 0019

44 ส.ต.อ. อรรถพล แพรเรืองฤทธิ์ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี ปชบ.3209 ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.1 2202 12202 0092

45 ส.ต.อ. เอกชัย เฉลิม ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.4 2205 12202 0088 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.4 2205 12202 0143
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46 ส.ต.อ. เอกสิทธิ์ ทองแกมแกว ผบ.หมู กก.4 บก.สกส.บช.ปส. 2207 12202 0109 ผบ.หมู (ป.) กก.3 บก.ปส.4 2205 12202 0151

47 ส.ต.ท. เตชิต กิจอิ่มลาภ ผบ.หมู กลุมงานฝกอบรมทางเทคโนโลยี บก.สสท. 2803 12401 0065 ผบ.หมู กลุมงานเทคโนโลยีฯ บก.ขส.บช.ปส. 2206 12301 0060

48 ส.ต.ท. ธนิต แซชื้อ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 14202 0136 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.1 2202 12202 0048

49 ส.ต.ท. รังสิวุฒิ คงเวช ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.4 2205 12202 0058 ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.4 2205 12202 0090

50 ส.ต.ท. หญิง วัลลภา สิทธิชัยมณีรัตน ผบ.หมู ฝายการเงิน 5 กง. 0502 12301 0064 ผบ.หมู ฝายฝกอบรม บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0070

51 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ คาํใจซื่อ ผบ.หมู (สส.) สภ.แมเมาะ จว.ลําปาง ปลป.2213 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.2 2203 12202 0032

52 ส.ต.ท. หญิง อัญมณี คําแหลง ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0024 ผบ.หมู ฝายฝกอบรม บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0071

53 ส.ต.ต. เจษฎา ตั้นเสง ผบ.หมู กก.3 บก.ปส.1 2202 12202 0167 ผบ.หมู (ป.) กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส. 2206 12202 0047

54 ส.ต.ต. สมควร กุดแถลง ผบ.หมู กก.ปพ.บช.ปส. 2200 12202 0027 ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.2 2203 12202 0104

55 ส.ต.ต. สุทธิพงศ เพชรสีดํา ผบ.หมู กก.1 บก.ปส.4 2205 12202 0032 ผบ.หมู (ป.) กก.3 บก.ปส.4 2205 12202 0145


