บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ยศ

จำกเดิมแต่งตั้ง
เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง
เลขตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่
ตำแหน่งใหม่
เลขตำแหน่ง
รอง ผกก.สส.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 1206 09204 0083 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.2
112/2561 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระบุรี จว.ระนอง
สรน.128
สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 10363 0301 สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 113/2561 สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2
2403 10204 0276
สว.กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 10202 0277 สว.ฝอ.บก.ตม.2
113/2561 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่งเดิม
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ช่องสามหมอ จว.ชัยภูมิ 0302 23203 0308
สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ
0302 12202 0384
รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม 1116 24203 0136
สว.(สอบสวน) กก.1 ปทส.
2107 29203 0051
รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3
1303 11304 0010 สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี
121/2561 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่งเดิม
สว.กก.2 บก.ตม.1
2402 10363 0053 สว.ฝอ.สง.ก.ตร.
114/2561 สว.ฝอ.บก.ตม.2
2403 10318 0012
รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 0103 13202 0333
สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี
1105 10305 0015
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี 1206 11203 0209
สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ วน. 0106 10305 0036
รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.๑ 1101 11304 0141
สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.1
1101 10318 0159
รอง สว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0199
สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
2506 10325 0011
สว.กก.2 บก.ตม.1
2402 10363 0052 สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.
113/2561 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่งเดิม
1205 10318 0011
สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ระยอง 1210 10204 0112 สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. 114/2561 สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

ชื่อ - สกุล
พ.ต.ท.
กตัญญู ศรีคง
พ.ต.ท.
ชัยพร เฮงจิตตระกูล
พ.ต.ต.
ทศพร ต้นสุวรรณ์
ร.ต.อ. ชาญวิทย์ กิตติเมธาวี
ร.ต.อ.
เกรียงไกร พฤษสลุง
ร.ต.อ.
ชาญ วงศ์สวัสดิ์อาภา
พ.ต.ท. หญิง ธนภรณ์ มีผล
ร.ต.อ.
นวชล ชมเชย
ร.ต.อ.
ธนากร ธรรมเมธา
ร.ต.อ. หญิง กมลวรรณ เที่ยงธรรม
ร.ต.อ.
ณรงค์ สูญโย
พ.ต.ต. หญิง ดาราพร ฆังคะมะโน
พ.ต.ต.
บัณฑิต เหล่าสุทธิวงษ์
พ.ต.ท.
พงศ์รพี รพีถวิลวรรณ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2

1202 09204 0016 รอง ผกก.ป.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 115/2561 ถอนรายชื่อออกจากคาสั่งเดิม

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ

ยศ

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.

ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ท.

ร.ต.อ.
พ.ต.ต.

ชื่อ - สกุล
ภูเพชร ลีเลิศ
ภาคภูมิ นาคพนม
ศานติ กรเกษม
สมบูรณ์ เวียงอินทร์
สมบูรณ์ สุขสวัสดิ์
รัชเดช ไทยยังศรี
สมพร ใจสิงหล
สมัย จิตจักร
วิทยา ยุทธ์ธนบรม
หญิง มุกดา ธนะสมบั ติ
บรรจง พิลาเคน
ภานุทัศน์ คิดนอก
ทิณภัทร พรมมินทร์

ตำแหน่ง
รอง ผกก.ป.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี

สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี
รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2

สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
สว.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๑
สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง
รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยผึ้ง จว.กาฬสินธุ์

รอง สว.จร.สน.ลาดพร้าว
สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
สว.ฝอ.บก.น.๙
รอง สว.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม
สว.ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ บก.อก.สกบ.

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
เลขตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่
ตำแหน่งใหม่
เลขตำแหน่ง
1311 09202 0051 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาดินดา จว.เลย 119/2561 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองที อ.เมือง จว.สุรินทร์ 1309 09204 0213
สชบ.324
รอง ผกก.สส.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 2004 09204 0086
1202 09201 0048 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2
117/2561 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๒
1202 09201 0057
1409 10204 0159 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 117/2561 รอง ผกก.ป.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 0412 10202 0030
1101 10318 0159
สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๑
1101 10305 0140
สตง.241
สว.ฝอ.กง.
120/2561 สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
1706 10318 0012
2501 11304 0015
สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
2501 10325 0077
สกส.358
สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.4
1402 10305 0160
สน.1-1158
สวป.สน.ลาดพร้าว
1111 12202 0246
2406 10363 0033 สว.อก.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 116/2561 สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด
2405 10363 0248
1011 10403 0017
สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท.
3201 10403 0077
1116 24203 0183
สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน
สน.2-951
0301 10318 0067
สว.ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีฯ บก.อก.สกบ. 0301 10365 0034

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ยศ
ร.ต.อ.

หญิง

พ.ต.ท.

ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
พ.ต.ท.

ร.ต.อ.
ร.ต.อ.
ร.ต.อ.

หญิง

ชื่อ - สกุล
ชรินรัตน์ อันวิเศษ
กิตติศักดิ์ เครือบุตร
จตุรพล สุวรรณจักษ์
กฤฐิพงศ์ ยิ้มโฉม
สิทธิศักดิ์ เตมียศิลปิน
เอ็มอร พงศ์สุวรรณ
นรินทร์ ส่องโสม
เอกภพ วงศ์สวัสดิ์
เสกสรร ปะเทสังข์
อดุลย์ นามดี
เอกชลิต คาหริง่
สุศิริโชคส์ ธัญญานนท์
สันต์นที กาญจนาภา
ธารณวิทย์ เกษจรัล

ตำแหน่ง
ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภ.๑
สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ
รอง สว.(สอบสวน) สภ.หหนองแค จว.สระบุรี

รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
รอง สว. สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี

รอง สวป.สภ.ทับปุด จว.พังงา
รอง สว.สส.สน.บุคคโล
รอง สว.สส.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี

สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก
รอง สว.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม

รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส.
รอง สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
-

เปลี่ยนแปลงเป็น/ดำรงตำแหน่ง
เลขตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่
ตำแหน่งใหม่
เลขตำแหน่ง
2502 11420 0050
สว.ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ บก.อก.สกบ. 0301 10318 0067
0302 12202 0384 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระบุรี จว.ระนอง 121/2561 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นาดินดา จว.เลย 0408 24203 0098
0108 24203 0079
ผบ.ร้อย (สบ ๒) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.๑ 1103 10306 0026
0808 13202 0392
สว.งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 10202 0076
0107 13207 0295 สว.ฝอ.วน.
117/2561 สว.อก.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 12304 0193
2503 11325 0030
สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
2503 10325 0014
0412 13202 0404
สว.ฝอ.สพ.
0304 10304 0007
สพง.17๘
สว.ฝอ.สง.ก.ตร.
0700 10318 0009
สน.3-560
สว.กก.๓ บก.ปปป.
2110 10202 0060
ปนม.8600
สว.งานนิติกรด้านการเสริมสร้างฯ วน. 0106 10305 0067
0206 12202 0090 รอง ผกก.สส.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส 120/2561 รอง ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ.
0304 09365 0023
1116 24203 0187
สว.(สอบสวน) สน.มีนบุรี
1110 24203 0108
2200 11204 0017
สว.ฝ่ายนิติการ ตป.
0701 10305 0073
0507 13202 0189
สว.(สอบสวน) งานตรวจสอบใบสั่งค้างชาระ กก.3 บก.จร. 1002 30203 0161

