บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 277/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
เขตคงรัฐ ธรรมสัตย์

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

รอง สว.ธร.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13318 0292 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม.

ตําแหน่งเลขที่

1

ร.ต.อ.

2

ร.ต.อ. หญิง ฐิตาสุวภัทร เชื้อศักดิ์ป่าซาง

รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. 2201 11325 0064

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1

2402 11304 0012

3

ร.ต.อ.

ณัฐวัฒน์ สุพรรณอาสน์

รอง สวป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส

รอง สว.สส.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

0806 13204 0092

4

ร.ต.อ.

ทองจันทร์ กระทุ่มขันธ์

รอง สว.ธร.สภ.นาข่า จว.มหาสารคาม 1407 11304 0049 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

2401 11304 0076

5

ร.ต.อ.

ธีรวัฒน์ ธนัครสมบัติ

รอง สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศทก.

2804 11403 0049 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม.

2401 11304 0012

6

ร.ต.อ. หญิง เนตรทราย จินะราช

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย

1504 11304 0025 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.

2401 11309 0034

สนธ.247

2401 11304 0013

7 ร.ต.อ.

ปรกกรีน เชิญศิริ

นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ศชต.

2003 11323 0004 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6

2407 11202 0050

8

ร.ต.อ.

วรณัฐ คหบดีกนกกุล

รอง สว.สส.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย

0502 13204 0178 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม.

2401 11305 0083

9

ร.ต.อ. หญิง สายสมร พวงชมภู

รอง สวป.สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0520 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.

2401 11304 0047

10 ร.ต.อ.

สาวิต สุจริต

รอง สว.(จร.) สภ.เมืองอุบลราชธานี

ปอบ.3528

11 ร.ต.ท.

เฉลิมศักดิ์ เสือยันต์

รอง สว.(อก.) ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

2403 12313 0732 รอง สว.(สส.) ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3 2404 12204 0691

12 ด.ต.

เดชฤทธิ์ น้อยขุ้ย

ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

2403 12313 0193 ผบ.หมู่ พฐ.จว.สมุทรปราการ

13 ด.ต.

พันธุ์ไทย วชิรัตน์

ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี

14 ด.ต.

นิพนธ์ พุทธรักษา

ผบ.หมู่ กก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 2403 12202 0966 ผบ.หมู่ ฝอ.พฐก.

2702 12301 0008

15 ด.ต.

สังคม ม่วงนาค

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

2102 12202 0219

ปสฎ.3433
ปนบ.1136

รอง สว.(ป.) สภ.เมืองอุบลราชธานี

ผบ.หมู่(ป.)สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี

ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.

ปอบ.3346
2704 12314 0340

ปสฎ.3424

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 277/๒๕๖1 ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖1
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

16 จ.ส.ต. หญิง จีราภรณ์ พรมมา

ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ระยอง

1210 12301 0031 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระยอง

ปรย.1405

17 จ.ส.ต. หญิง พิมพรรณ ปินใจ

ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.1

2402 12301 0006 ผบ.หมู่.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 0127

18 จ.ส.ต.

สันติพงศ์ สิงหเสม

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง

ปพท.1731

ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.พัทลุง

1905 12202 0113

19 ส.ต.ท.

ชนัฎฐ์ เทพละออ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่

ปชม.4069

ผบ.หมู่ ฝอ.8 บก.อก.สตม.

2401 12301 0087

20 ส.ต.ท.

ปฏิญญา คงอ่อน

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี

ปลข.267

ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.สตม.

2401 12301 0060

21 ส.ต.ท. หญิง วัลยา กรานวงษ์

ผบ.หมู่.สตส.

0900 12301 0002 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.สตม.

2401 12301 0020

22 ส.ต.ท.

ชาติพล บรรณประสิทธิ์

ผบ.หมู่ กก.ตชด.21

2503 12202 1389 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

2503 12301 0008

23 ส.ต.ต.

เกียรติฟ้า ปิยะสกุล

ผบ.หมู่ (จร.) สน.พลับพลาไชย 1

ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.สตม.

2401 12301 0081

24 ส.ต.ต.

ทิตยรัชต์ ทองช่วย

ผบ.หมู่ กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 2106 12206 1818 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.สตม.

2401 12301 0019

25 ส.ต.ต.

ธนวรรธน์ วงศ์นวล

ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

2401 12301 0026

26 ส.ต.ต.

รัฐเวช เทียมปโยธร

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาคลี ภ.จว.นครสวรรค์

27 ส.ต.ต.

วิชชุกันต์ ขวาเนาว์

ผบ.หมู่(ป.) สภ.พระทองคํา จว.นครราชสีมา 0303 14202 0185 ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ

28 ส.ต.ต.

ศักดา ฌานดินแดง

ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

29 ส.ต.ต.

อรรคพล รัตนพันธ์

ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองนครราชสีมา

ปน.2-2663

1505 12202 0176 ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.สตม.

ปนว.2675

ผบ.หมู่ ฝอ.9 บก.อก.สตม.

1505 12202 0156 ผบ.หมู่ ฝอ.9 บก.อก.สตม.

ปนม.8711

ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.สตม.

2401 12301 0091

ปชย.2355
2401 12301 0097
2401 12301 0059

