
ดํารงตําแหน่ง ตามที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ. หญิง กนกวรรณ กันคํา อาจารย์ (สบ 1) ศฝร. 1000 33346 0099 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 274/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

2 ร.ต.อ. วราพงษ์ หายทุกข์ รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา สนม.818 รอง สวป.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 255/2561 รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0827

3 ร.ต.อ. หญิง วราภรณ์ ชูประสูตร รอง สว.ธร.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.604 รอง สว.ธร.สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ 255/2561 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0096

4 ร.ต.อ. วิเชียร ดาวดึงษ์ รอง สวป.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี สรบ.114 รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี 255/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

5 ร.ต.อ. วินัย รัตนจิตต์ รอง สว.จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.370 รอง สวป.สภ.ร่อนพิบูลย์ 274/2561 รอง สว.สส.สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.523

6 ร.ต.อ. ศักรินทร์ สายบัว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.215 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ 256/2561 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0171

7 ร.ต.อ. สมศักดิ์ กิตติวิทยาวงศ์ รอง สวป.สภ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร 1607 11202 0093 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 256/2561 รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร 0605 13202 0234

8 ร.ต.อ. หญิง สุธีรา สุวรรณรังษี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0017 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 256/2561 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0236

9 ร.ต.ท. กฤษณะ สมใจเตียบ รอง สว.(ป.) กก.4 บก.ป. 2102 12202 0430 รอง สว.(ป.) สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี 258/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

10 ร.ต.ท. กฤษณะ สมใจเตียบ รอง สว.(ป.) สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี ปสพ.868 รอง สว.(ป.) กก.๓ บก.ป. 275/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

11 ร.ต.ท. ชาย เตชะกัน รอง สว.(ป.)ฝอ.ศฝร.ภ.5 1503 12202 0084 รอง สว.(ป.)สภ.ปากน้ําประแสร์ 261/2561 รอง สว.(ธร.) ปค.กฝ.ศฝร.ภ.5 1503 12310 0161

12 ร.ต.ท. นิพนธ์ สิงห์ทอง รอง สวป. สน.เตาปูน 1839 รอง สวป. สน.บางซื่อ 253/2561 รอง สว.จร. สน.บางซื่อ สน.1-351

13 ร.ต.ท. พีระวัฒน์ เนติธรรมวัฏ รอง สว.สส.สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง 0208 13204 0132 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี 254/2561 รอง สวป.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 0208 13202 0260

14 ร.ต.ท. หญิง วรัญนภัทร์ รัตนวรภาเศรษฐ์ รอง สว.ธร.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี สปน.177 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 255/2561 รอง สว.ธร.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13304 0370

15 ร.ต.ต. สาโรช พฤกษ์วิบูลย์ รอง สว.(ป.) สภ.บ้านหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์ ปนม.8529 รอง สว. (ป.) สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 269/2561 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านแยง ภ.จว.พิษณุโลก ปพล.1040

16 ด.ต. นิวัฒนา โสดเกิด ผบ.หมู่ ปพ. ภ.จว.นราธิวาส 1908 12202 0397 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 263/211 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

17 ด.ต. หญิง แน่งน้อย ธูปทอง ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.6 2709 12314 0278 ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 263/2561 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.บ้านแยง ภ.จว.พิษณุโลก 0606 14202 0187

18 ด.ต. มีนา เจริญจิตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1526 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 266/2561 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี ปอบ.5121

19 ด.ต. หญิง ลัดดาวรรณ์ พิเคราะห์กิจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 14202 0382 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 266/2561 ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 12202 0123

20 ด.ต. ศุภชัย บัวทอง ผบ.หมู่(สส.)สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.3251 ผบ.หมู่(ป.)สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี 275/2561 ถอนชื่อออกจากคําสั่ง

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 276/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1

ลําดับ ยศ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่

จากเดิมแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงเป็น
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21 ด.ต. สมบูรณ์ บุญยบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี ปอบ.4075 ผบ.หมู่ ส.รน.3 กก.8 บก.รน. 268/2561 ผบ.หมู่ ส.รน.5 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1484

22 ด.ต. หญิง สุริยาพร ดําศรี ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 12313 1642 ผบ.หมู่ ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 270/2561 ผบ.หมู่ ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 12313 0654

23 จ.ส.ต. เกรียงไกร สนชาวไพร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3726 ผบ.หมู่ (ธร.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 258/2561 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ปชร.3908


