
 
คำส่ัง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 

ท่ี  5๑/๒๕๖6 

เรื่อง การแตงต้ังขาราชการตำรวจ 

             ------------------------------- 

  อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๑๗๘ แหงพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกอบมาตรา ๕4 แหงพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ ท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖o เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงต้ัง

ขาราชการตำรวจ และคำสั ่งสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที ่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที ่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒       

เรื่อง การมอบหมายอำนาจการสั่งแตงตั้งขาราชการตำรวจ จึงแตงตั้งขาราชการตำรวจใหดำรงตำแหนงตาง ๆ 

จำนวน ๑๘๖ ราย ปรากฏตามบัญชรีายชื่อที่แนบทายคำส่ังนี ้

ทั้งนี้  ต้ังแต วันที่  ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เปนตนไป โดยใหโอนอัตราเงินเดือนเดิม

ไปตั้งจายสำหรับตำแหนงใหม หรือใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม ตั้ งแต

วันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เปนตนไป 

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

 

  

     (ลงชื่อ) พลตำรวจโท   อภิชาต ิ เพชรประสิทธิ ์

                  ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )   

                                                     ผูบญัชาการตำรวจสันติบาล 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    ตรวจราง 

รอง ผบช.ส.       พล.ต.ต.หญงิ..................................... ....../พ.ย./64 
    ผบก.อก.บช.ส.       พล.ต.ต.............................................. ....../พ.ย./64 
    รอง ผบก.อก.บช.ส.       พ.ต.อ................................................ ....../พ.ย./64 

ผกก.ฝายธุรการและกำลังพลฯ      พ.ต.อ................................................ ....../พ.ย./64 
สว.ฝายธุรการและกำลังพลฯ      วาที่ พ.ต.ต.หญิง............................... ....../พ.ย./64 

(สำเนา) 

สำเนาถูกตอง 
 

 
 วาที่ พันตำรวจเอก 

( ประวิทย  ทองจะโปะ ) 

ผูกำกบัการ ฝายธุรการและกำลังพล 

กองบังคับการอำนวยการ กองบญัชาการตำรวจสนัติบาล 

            ๑๐ มีนาคม 2566 



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

1 ร.ต.อ. จุลเทพ จันมุกดา รอง สว.(สส.) ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0218 รอง สว.(สส.) ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0113

2 ร.ต.อ. วิสูตร ศรีนิล รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.2 2303 12204 0030 รอง สว.(สส.) กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0674

3 ร.ต.ท. โกสินทร มะลิวงศ รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0634 รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 2302 12301 0172

4 ร.ต.ท. ธิธัต ยศแฉลม รอง สว.(สส.) กก.4 บก.สอท.4 3303 12204 0126 รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0301

5 ร.ต.ท. พร สื่อกลาง รอง สว.(ป.) สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา ปนม.9746 รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0232

6 ร.ต.ท. ยุทธนา คํามั่น รอง สว.(ป.) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2080 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0165

7 ร.ต.ท. เสรีศกัดิ์ สีหามาตย รอง สว.(อก.) (ปฏิบัติการ กอ.รมน.) สกพ.  0400 12317 0033 รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.2 2303 12204 0081

8 ร.ต.ต. หญิง เขมณัฎฐ ก่ิงวิกรณกุลทร รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0034 รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0259

9 ร.ต.ต. ชํานาญ พึ่งจันดุม รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 12202 0133 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0066

10 วาที่ ร.ต.ต. ณพวุฒิ ยอดทอง รอง สว.(ป.) ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0605 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0126

11 ร.ต.ต. ทวีทรัพย พันจุย รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี  1108 12204 0073 รอง สว.(สส.) กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0760

12 ร.ต.ต. ธีร จงสุพพัต ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1325 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0478

13 ร.ต.ต. ประกิจ สายกระสุน รอง สว.(อก.) พฐ.จว.สุรินทร 2706 12314 0380 รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0349

14 ร.ต.ต. พรเทพ พงศเจนธรรม รอง สว.(ป.) กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 12202 0097 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0021

15 ร.ต.ต. พัชสัณต นาใจนึก รอง สว.(ป.) กก.2 ปส.2 2203 12202 0108 รอง สว.(สส.) กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0186

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

16 วาที่ ร.ต.ต. รัศมี หมัดหมาน รอง สว.(สส.) กลุมงานประสานงานขาวตางประเทศ บก.ส.4 2305 12204 0041 รอง สว.(สส.) กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0717

17 ร.ต.ต. สุวิทย มิตรปาเว รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0066 รอง สว.(ป.) กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0847

18 ร.ต.ต. เสนห ศรีชมพู รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0648 รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0325

19 ร.ต.ต. อดุลย เขียนจัตุรัส รอง สว.(ป.) สภ.อรัญประเทศ จว.สระแกว ปปจ.3455 รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0222

20 ร.ต.ต. อภิชาติ ฦาชา รอง สว.(ป.) กก.ตชด.24 2503 12202 6569 รอง สว.(สส.) กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0776

21 วาที่ ร.ต.ต. อาซิ อิสลามิกกุล รอง สว.(สส.) กลุมงานประสานงานขาวตางประเทศ บก.ส.4 2305 12204 0043 รอง สว.(สส.) กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0720

22 ร.ต.ต. หญิง อารีรัตน สอนไทย รอง สว.(อก.) กก.1 บก.ส.3 2304 12301 0017 รอง สว.(สส.) กก.4 บก.ส.1 2302 12301 0495

23 ร.ต.ต. อุสมาน ดินแดง รอง สว.(อก.) พฐ.จว.กระบี่ ศพฐ.8 2711 12314 0341 รอง สว.(สส.) กก.4 บก.ส.1 2302 12301 0497

24 ด.ต. กมล โกมลวิสุทธิ์ ผบ.หมู (สส.) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี ปชบ.1447 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0034

25 ด.ต. กวีวัฒน ภัณฑิลาทิพย ผบ.หมู (ป.) ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0659 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0310

26 ด.ต. กิตติชัย เจาฑาฑิต ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0429 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12301 0496

27 ด.ต. เกรียงศกัดิ์ ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.วังกะพี้ จว.อุตรดิตถ ปอต.855 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0388

28 ด.ต. คนองนิตย อาสาเสนา ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ท.278 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.2 2303 12204 0064

29 ด.ต. จิตรปกรณ กุลโพนเมือง ผบ.หมู สทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0772 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0130

30 ด.ต. หญิง จิราภรณ เปรมกมล ผบ.หมู กลุมงานประสานงานรัฐสภา กม. 0601 12301 0050 ผบ.หมู ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0003

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

31 ด.ต. เฉลิมชัย ทองงาม ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12301 0247 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0251

32 ด.ต. ชลธรณ ปรานบุญฤทธิ์ ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 12202 0114 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0485

33 ด.ต. ชัยณรงค ปฐมวงศ ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0868 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0526

34 ด.ต. ชํานาญ ศรีสุวรรณ ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0876 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0675

35 ด.ต. ไชยวิชิต แสนทรัพย ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0363 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0078

36 ด.ต. ณรงคศกัดิ์ เกตุย ผบ.หมู (ป.) สภ.ภูเพียง จว.นาน ปนน.1136 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0366

37 ด.ต. ณรงคศกัดิ์ สุดเพชร ผบ.หมู กก.2 บก.สอท.5 3306 12204 0041 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0602

38 ด.ต. ณรงศิลป นาชัยฤทธิ์ ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0251 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0755

39 ด.ต. ดํารงฤทธิ์ เปยทิพย ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1308 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0379

40 ด.ต. ดุลนามี ปูเตะ ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0674 ผบ.หมู กลุมงานประสานงานขาวตางประเทศ บก.ส.4 2305 12204 0041

41 ด.ต. ตนตระกูล ศรีสอาด ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0106 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0205

42 ด.ต. ทวีศกัดิ์ คงบรรจบ ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 2303 12204 0040 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0103

43 ด.ต. ทศพร พันธุระศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.เกาะชาง จว.ตราด ปตร.1915 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0763

44 ด.ต. ธนะ คุมเมือง ผบ.หมู (ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี ปปท.1307 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0464

45 ด.ต. ธีชพล อุนชู ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0355 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0731

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

46 ด.ต. ธีระพงษ สามสี ผบ.หมู (สส.) สน.โชคชัย 1111 14204 0349 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0412

47 ด.ต. นรินทร การเร็ว ผบ.หมู ฝายสนับสนุนการฝก ศยก. 2908 12202 0019 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0220

48 ด.ต. นอมจิตร อินนอย ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0575 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0632

49 ด.ต. นัฐพงษ หลวงสุวรรณ ผบ.หมู (ป.) สภ.นานอย จว.นาน ปนน.2220 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0164

50 ด.ต. นัธทวัฒน วิวัฒนสิริ ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.(นครราชสีมา) 2103 12202 1419 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0215

51 ด.ต. หญิง นันทนา กิตติอุดมพร ผบ.หมู ส.รฟ.ทุงสง กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0436 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0661

52 ด.ต. นิคม เกิดกลั่น ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0200 ผบ.หมู ฝายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 12301 0021

53 ด.ต. นิทัศน ดีเจริญ ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1253 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0305

54 ด.ต. หญิง บุศรินทร พนภัย ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 2303 12204 0035 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0102

55 ด.ต. ปพัศนนท บรรลือพิศาลกุล ผบ.หมู (สส.) สภ.แมเมาะ จว.ลําปาง ปลป.2212 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0421

56 ด.ต. ประภาส เพชรเลี่ยม ผบ.หมู (ป.) สภ.โคกเคยีน 0903 14202 0086 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0686

57 ด.ต. ประโลม งามเมือง ผบ.หมู (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0213 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12301 0173

58 ด.ต. ประสพชัย ใจตุย ผบ.หมู กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0099 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 2303 12204 0051

59 ด.ต. ปรัชญา นงคพรมมา ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0272 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0488

60 ด.ต. ปรีดา นวลฉวี ผบ.หมู (สส.) สภ.บานลาด จว.เพชรบุรี ปพบ.1657 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0579

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

61 ด.ต. ปยะชาติ ทั่วจบ ผบ.หมู (สส.) สน.ลาดพราว 1111 14204 0300 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0145

62 ด.ต. พงศสวัสดิ์ นพรัตนลาภ ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0165 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0715

63 ด.ต. พลรักษ ทิพยเขต ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0276 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0025

64 ด.ต. พันธลพ แดงชวง ผบ.หมู (ป.) สน.คลองตัน 1112 14202 0606 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0622

65 ด.ต. พิทักษ ชุมนอย ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ 2104 12202 0066 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.2 2303 12204 0068

66 ด.ต. พิทักษ ทักษ ผบ.หมู (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-4903 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0757

67 ด.ต. พิภัชพงษ ชํานาญยา ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงมหาเมฆ ปน.2-3748 ผบ.หมู กลุมงานวิเคราะหขาวทางการเมือง บก.ส.4 2305 12204 0021

68 ด.ต. พิศิษฐ นิธิสรรพศิริ ผบ.หมู (จร.) สภ.ทุงคอก จว.สุพรรณบุรี ปสพ.2579 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0865

69 ด.ต. พีรวัฒน สมจันทร ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0711 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.2 2303 12204 0079

70 ด.ต. พุฒิพัฒน ธิติธีรพัฒน ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 12202 0134 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0490

71 ด.ต. ภานุวัฒน มะลิทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.บานลาด จว.เพชรบุรี ปพบ.1645 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0518

72 ด.ต. ภาสกร กระจงกลาง ผบ.หมู (ป.) ส.รฟ.นครราชสีมา กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0660 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0326

73 ด.ต. ภูดิศ พลเกษตร ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. 2103 12202 1728 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0537

74 ด.ต. ภูวเดช บัวดี ผบ.หมู (สส.) สภ.ทาหิน จว.ลพบุรี ปลบ.1266 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0135

75 ด.ต. มานัด คงสัมมา ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0269 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0363

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

76 ด.ต. รัชเดช สิงหทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ปนบ.1333 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0104

77 ด.ต. ฤนาท คณาญาติ ผบ.หมู (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0318 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0216

78 ด.ต. วรพัฒน เปรมสุข ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0314 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0214

79 ด.ต. วราพงษ ฤทธิ์ศรี ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5218 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0121

80 ด.ต. วัชระ หอมสะอาด ผบ.หมู กก.1 บก.ทท.1 3202 12204 0045 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 2303 12204 0019

81 ด.ต. วัลลภ บุญชู ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0219 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0624

82 ด.ต. หญิง วิกานดา รักษาแกว ผบ.หมู (ป.) สน.ศาลาแดง ปน.3-5084 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0215

83 ด.ต. วิเชียร เบื้องสุวรรณ ผบ.หมู กก.2 บก.สอท.3 3304 12204 0048 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0315

84 ด.ต. วิทูร จันทาจังหรีด ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0250 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 2303 12204 0040

85 ด.ต. วินิต ชิดปลัด ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0100 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0832

86 ด.ต. วิรัญพล วงษมีกีรติดล ผบ.หมู กก.ดส.บช.น.  1000 12202 0050 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0108

87 ด.ต. วิวาห แกวนก ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0109 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0833

88 ด.ต. วุฒิศักดิ์ อุนวิเศษ ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0126 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0293

89 ด.ต. หญิง ศรธฤวรรณ วงศสัมพันธ ผบ.หมู พฐ.ปตตานี ศพฐ.10 2713 12314 0235 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12301 0646

90 ด.ต. หญิง ศรวณีย มีแตม ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ 2104 12202 0451 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0664

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

91 ด.ต. ศราวุธ แสนโยธา ผบ.หมู กก.ตชด.14 2502 12202 6074 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 2303 12204 0029

92 ด.ต. ศักดิ์สงวน หินนก ผบ.หมู ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 12301 0017 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0425

93 ด.ต. สมนึก หนูทอง ผบ.หมู (สส.) สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 12204 0277 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0593

94 ด.ต. สมบัติ ชอบใหญ ผบ.หมู (ป.) สน.บางนา ปน.2-4474 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0758

95 ด.ต. สมบัติ ธนะตา ผบ.หมู (ป.) สภ.สันติสุข จว.นาน ปนน.2388 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0455

96 ด.ต. สมพร เต็งผักแวน ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 12202 0110 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0327

97 ด.ต. สมศักดิ์ ทองเสภี ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3404 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0627

98 ด.ต. สราวุฒิ โมทาน ผบ.หมู (สส.) สภ.หนองสาหราย จว.นครราชสีมา 0303 14204 0745 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0028

99 ด.ต. สานิต เวชภักดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.หาดสาราญ จว.ตรัง 0902 14202 0025 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0729

100 ด.ต. สาโรจน สงเสือ ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0277 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0026

101 ด.ต. สิทธิพงษ จุลพันธ ผบ.หมู (ป.) สภ.บางมวง จว.นครสวรรค ปนว.1009 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0407

102 ด.ต. หญิง สิริพร โลมะบรรณ ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0227 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0277

103 ด.ต. หญิง สิริมา สาสีดา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง ปรย.1413 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0338

104 ด.ต. สุบรรณ คูณภาค ผบ.หมู พฐ.จว.อางทอง 2704 12314 0433 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0100

105 ด.ต. อนิรุทธ จักรินบวร ผบ.หมู กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0073 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0206

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

106 ด.ต. อนุวัฒน เพชรประดิษฐ ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0264 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0759

107 ด.ต. อภิสิทธิ์ แวเตะ ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0657 ผบ.หมู กลุมงานประสานงานขาวตางประเทศ บก.ส.4 2305 12204 0033

108 ด.ต. อรรถวิทย พวงศรีแกว ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0039 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0839

109 ด.ต. หญิง อรวรรณ อสิกัน ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0574 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0635

110 ด.ต. อัคเดช ภาณุวัฒนสุข ผบ.หมู ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0228 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0581

111 ด.ต. อัมพร บุญนํา ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0129 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0252

112 ด.ต. อําพล สุวรรณโชโต ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 12202 0248 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0197

113 ด.ต. เอกพงษ รามแกว ผบ.หมู กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0068 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0699

114 ด.ต. เอกราช สรประสิทธิ์ ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ 2104 12202 0450 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0667

115 ด.ต. เอกวัฒน มณีฉาย ผบ.หมู ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0208 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0500

116 จ.ส.ต. จิรศักดิ์ สังขคง ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2161 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0679

117 จ.ส.ต. ฉัตรชัย จันทะรังศรี ผบ.หมู กก.ตชด.23 2503 12202 4640 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0304

118 จ.ส.ต. ณรเสฏฐ กุลเดชาวรเศรษฐ ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0792 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0178

119 จ.ส.ต. ตุรงคฤทธิ์ ศรีอัมพร ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0170 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0254

120 จ.ส.ต. ทิวานนท สุกกระ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี 0904 14202 1475 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0740

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

121 จ.ส.ต. นนทวัชร คลุมกระโทก ผบ.หมู กก.4 บก.ส.2 2303 12301 0133 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.2 2303 12204 0145

122 จ.ส.ต. นพนัย คําลือ ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0215 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0618

123 จ.ส.ต. พรชัย สมนาม ผบ.หมู กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0114 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0191

124 จ.ส.ต. พัชรพล ทองกลิ่น ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองปตตานี จว.ปตตานี 0904 14202 1478 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0739

125 จ.ส.ต. มะสุกรี ดาแต ผบ.หมู (ผช.พงส.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ 0903 14202 2069 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0738

126 จ.ส.ต. มัซลัน มะอีซอ ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0706 ผบ.หมู กลุมงานประสานงานขาวตางประเทศ บก.ส.4 2305 12204 0043

127 จ.ส.ต. วงศกร ซาเสน ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0892 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0198

128 จ.ส.ต. วรวุฒิ ยาโสภา ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ปนธ.1517 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0669

129 จ.ส.ต. วสันต วงษรุงเรือง ผบ.หมู ส.รฟ.หาดใหญ กก.3 บก.รฟ. 2104 12202 0503 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0677

130 จ.ส.ต. วีระยุทธ คูณพากย ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0753 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0106

131 จ.ส.ต. เวคิน เวทศิลา ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0206 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0629

132 จ.ส.ต. สุคนธ สุวรรณขวา ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร 1109 14202 0412 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0201

133 จ.ส.ต. สุมนัส ขวัญดี ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0190 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0227

134 จ.ส.ต. อนุศักดิ์ ใยบัวเทศ ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0078 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0191

135 ส.ต.อ. กองเกียรติ นัคเร ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0210 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0710

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

136 ส.ต.อ. กัมปนาท วิเศษชาติ ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0303 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0853

137 ส.ต.อ. เกษม สายมณี ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0298 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0784

138 ส.ต.อ. คณิติน โพธิน ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2820 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0243

139 ส.ต.อ. คณิน กสิโสภา ผบ.หมู (ป.) สภ.หินดาด จว.นครราชสีมา ปนม.2635 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.2 2303 12204 0083

140 ส.ต.อ. ชาคริต ดิษฐผักแวน ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0528 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0657

141 ส.ต.อ. ณัฐพงศ ชมชิด ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0203 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0230

142 ส.ต.อ. ทศพล สังศริิ ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง  1102 14202 0112 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.2 2303 12204 0138

143 ส.ต.อ. ธงชัย กลิ่นเทียน ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0158 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0258

144 ส.ต.อ. ธีรวัฒน ทองผุด ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ ปกบ.1519 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0658

145 ส.ต.อ. ธีรวัฒน หนองผือ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 1908 12428 0422 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0113

146 ส.ต.อ. ธีระศักดิ์ ขันชู ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0207 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0689

147 ส.ต.อ. ประสิทธิ์ ทนทาน ผบ.หมู (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-5464 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 2303 12204 0031

148 ส.ต.อ. ปรัชญชวิน นนทธีระวิศาล ผบ.หมู (จร.) สภ.แมสอด จว.ตาก ปตก.1966 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0423

149 ส.ต.อ. ปุณณวัฒน ธนามี ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี ปปท.1520 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 2303 12204 0035

150 ส.ต.อ. เปรี่ยมศักดิ์ ดอนปด ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6394 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0765

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

151 ส.ต.อ. พันธกานต หาญธงชัย ผบ.หมู (ป.) สภ.พิบูลยรักษ จว.อุดรธานี ปอด.1464 ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0052

152 ส.ต.อ. พิชญะ เชียงมี ผบ.หมู (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3889 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.2 2303 12204 0144

153 ส.ต.อ. พิชยะกาญน ศรีละโคตร ผบ.หมู กก.4 บก.สอท.4 3305 12204 0103 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0295

154 ส.ต.อ. หญิง ไพลดา โชติรัตน ผบ.หมู ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0014 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0864

155 ส.ต.อ. ภูรินทร กสิโสภา ผบ.หมู (ป.) สภ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา ปนม.10940 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.2 2303 12204 0056

156 ส.ต.อ. ภูวนาท ตาวงษ ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.2034 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0062

157 ส.ต.อ. วรวุฒิ เกกินะ ผบ.หมู (ป.) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส ปนธ.1794 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0507

158 ส.ต.อ. วสันต จงดี ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0206 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0188

159 ส.ต.อ. วสันต จันทรแสนตอ ผบ.หมู ส.รฟ.ศิลาอาสน กก.2 บก.รฟ. 2303 12204 0206 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0395

160 ส.ต.อ. วิสุทธิศกัดิ์ สุขารมณ ผบ.หมู (ป.) สภ.วังค ูจว.ฉะเชิงเทรา ปจบ.1043 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0764

161 ส.ต.อ. วีระพงษ ทองวันดี ผบ.หมู (จร.) สน.ศาลาแดง ปน.3-5649 ผบ.หมู กลุมงานวเิคราะหขาวการกอการรายสากล บก.ส.4 2305 12204 0025

162 ส.ต.อ. ศักดิ์ดา ตระกูลศรี ผบ.หมู ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0687 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.2 2303 12204 0022

163 ส.ต.อ. ศิลาพัชร เสนา ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0507 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0761

164 ส.ต.อ. ศุภวิชญ จารัตน ผบ.หมู (ป.) สภ.บอวิน จว.ชลบุรี ปชบ.1602 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0771

165 ส.ต.อ. สุรชัย ชะระ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0110 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0779

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

166 ส.ต.อ. อดิวัตร วงศอินตา ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0257 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0227

167 ส.ต.อ. อรรถพงษ ภูมิทัศน ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 12204 0079 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0300

168 ส.ต.อ. อรรถวุฒิ เปยมประสาธน ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองใหญ จว.ชลบุรี ปชบ.3862 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0073

169 ส.ต.อ. อานนท คงปราบ ผบ.หมู ส.รฟ.หนองคาย กก.5 บก.รฟ. 2104 12202 0747 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0335

170 ส.ต.อ. เอกลักษณ วิทังจีน ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0204 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0735

171 ส.ต.ท. หญิง จิตรสิลี ตั้งจิตสระธรรม ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0158 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0208

172 ส.ต.ท. หญิง ชิดชนก ทะสังขา ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0895 ผบ.หมู ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0112

173 ส.ต.ท. หญิง ณัฐฐินันท แกวทวี ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0062 ผบ.หมู ฝอ.บก.ส.4 2305 12301 0008

174 ส.ต.ท. ธีรภัทร เหลือวงศ ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0063 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0844

175 ส.ต.ท. หญิง นันทพร ปนทอง ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12301 0616 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0664

176 ส.ต.ท. บัณฑิต ขามสําโรง ผบ.หมู ส.รฟ.นพวงศ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0095 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0097

177 ส.ต.ท. ปกาศิต แสงจันทร ผบ.หมู งานศูนยควบคุมจราจร วิภาวดีรงัสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.  1002 12205 1289 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0095

178 ส.ต.ท. หญิง พจณาพร ศรีคมศักดิ์ ผบ.หมู ฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0044 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12301 0354

179 ส.ต.ท. หญิง มัชฌิมา สินพิบูลย ผบ.หมู งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0397 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0210

180 ส.ต.ท. วธัญู สระใหญ ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0316 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0204

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขท่ี ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 51/2566 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2566

181 ส.ต.ท. หญิง วิลาสินี แทนนิล ผบ.หมู ฝอ.บก.ส.3 2304 12301 0011 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0137

182 ส.ต.ต. กิตติภพ ทองประไพ ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0079 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0213

183 ส.ต.ต. จิรัฏฐ สื่อกลาง ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0327 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0253

184 ส.ต.ต. ชยพล เรืองราม ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0355 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0251

185 ส.ต.ต. ณัฐพล ดอนอาจเอน ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0487 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0218

186 ส.ต.ต. อนันท ขําออย ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0501 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0298

สําเนาถกูตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.


