(สำเนา)
คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ที่ 192 /๒๕๖4
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
------------------------------อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 54 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ต ำรวจแห่ งชาติ พ.ศ.2547
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 297/2562
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ประกอบหนังสือสำนักงานตำรวจแห่ งชาติ ที่ 0009.232/ว 28 ลงวันที่
14 ตุลาคม 2564 จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 88 ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อ
ที่แนบท้ายคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่าย
สำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 หรือขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม่
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖4

พลตำรวจโท สุรพงษ์ ถนอมจิตร
( สุรพงษ์ ถนอมจิตร )
ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
สำเนาถูกต้อง
พันตำรวจเอก
( พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ )
ผู้กำกับการ ฝ่ายธุรการและกำลังตรวจร่
พล าง
รอง ผบช.ส.
กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสั
นติบาล
ผบก.อก.บช.ส.
30 พฤศจิกายน 2564 รอง ผบก.อก.บช.ส.

ผกก.ฝ่ายธุรการและกำลังพลฯ
สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพลฯ

พล.ต.ต.หญิง..................................... ....../พ.ย./64
พล.ต.ต.............................................. ....../พ.ย./64
พ.ต.อ................................................ ....../พ.ย./64
พ.ต.อ................................................ ....../พ.ย./64
ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง............................... ....../พ.ย./64

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง กองบัญชำกำรตำรวจสันติบำล ที่ 192/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

หญิง กัญญา เพชรไพรโรจน์
เกรียงศักดิ์ บุญประวัติ
จาตุรนต์ สุขทวี
ณรงค์รัชช์ ใจดี
หญิง เพชรลัดดา ธรรมขันธ์
หญิง เพ็ญสิรี พันธะจินาธัช
รณกฤต มหาสนิท
รัฐศาสตร์ ไชยพลี
หญิง วิลาวรรณ รุง่ อวัสดา
วีรชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กฤษฎิ์ แก้วมีศรี
กิตติมศักดิ์ เปียยก
คงเทพ บุญนาค
คุณวุฒิ มุตตะโสภา
ชณหวรรธน์ ชื่นกลิ่นธูป

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง ผกก.ฝอ.ทพ.
รอง ผกก.6 บก.ส.3

0402 09318 0135 รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.2

2303 09318 0008

2304 09202 0183 รอง ผกก.4 บก.ส.3

2304 09202 0146

รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงฯ บก.ส.4

2305 09204 0019 รอง ผกก.4 บก.ส.2

2303 09204 0077

รอง ผกก.3 บก.ส.3

2304 09202 0125 รอง ผกก.6 บก.ส.3

2304 09202 0185

รอง ผกก.กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สส.

2802 09301 0179 รอง ผกก.ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0036

รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.1

2704 09318 0074 รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.4

2305 09318 0006

รอง ผกก.ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. 2201 09318 0048

2306 09318 0003

รอง ผกก.1 บก.ส.1
รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณ 6 งป.
รอง ผกก.สส.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.
สว.กก.6 บก.ส.1
สว.กก.3 บก.ส.3
สว.อก.สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์
สว.กก.2 บก.ส.1

รอง ผกก.ฝอ.ศพข.บช.ส.
2302 09204 0029 รอง ผกก.3 บก.ส.1

2302 09204 0112

0501 09325 0077 รอง ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0087
1210 09204 0080 รอง ผกก.3 บก.ส.2

2303 09204 0058

0400 10380 0129 รอง ผกก.2 บก.ส.1

2302 09204 0066

2302 10204 0216 รอง ผกก.4 บก.ส.1

2302 09204 0153

2304 10202 0130 รอง ผกก.3 บก.ส.3

2304 09202 0125

0307 12318 0381 รอง ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0098
2302 10204 0069 รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจฯ บก.ส.4 2305 09204 0024

สำเนำถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร
( สุรพงษ์ ถนอมจิตร )
ผบช.ส.

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.

( พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ )
ผกก.ฝ่ำยธุรกำรและกำลังพล บก.อก.บช.ส.

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง กองบัญชำกำรตำรวจสันติบำล ที่ 192/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

พ.ต.ท.
ชยุต ภูมิภัทรภักดี
พ.ต.ท.
ชลัช จุมพลพักตร์
พ.ต.ท.
ฐิฏิพัฏฐ์ ทองสุกดี
พ.ต.ท. หญิง ทองทิพย์ เสมาฉิม
พ.ต.ท.
แทน ไชยแสง
พ.ต.ท.
ยศรังสรรค์ เอกภาพันธ์
พ.ต.ท.
รัชพล บุญวิเชียร
พ.ต.ท.
ศิริบุญธรรม ฟักทอง
พ.ต.ท.
สราวุธ แก้วใส
พ.ต.ท.
สิทธิชัย สิทธิประภา
พ.ต.ท.
สิรวิชญ์ มหัทธนวิศิษฎ์
พ.ต.ท.
สุริยา สุวรรณโคตร
พ.ต.ท.
หฤษฎ์ เดชกาแหง
พ.ต.ท. หญิง กรรณิการ์ อุทัยแสน
พ.ต.ต.
กฤษฏิ์พงศ์ กฤษฎ์ชัยธรรม

สว.กก.3 บก.ส.1
สว.จร.สน.บางบอน
สว.กก.3 บก.ส.1
สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส.
สว.กก.2 บก.ส.2
สว.กก.4 บก.ส.1
สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี
สว.กก.1 บก.ส.1
สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี
สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2302 10204 0118 รอง ผกก.3 บก.ส.1

2302 09204 0111

1104 12205 0191 รอง ผกก.2 บก.ส.3

2304 09202 0077

2302 10204 0126 รอง ผกก.1 บก.ส.1

2302 09204 0029

2301 10318 0089 รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. 2301 09318 0048
2303 10204 0045 รอง ผกก.2 บก.ส.2

2303 09204 0042

2302 10204 0156 รอง ผกก.5 บก.ส.1

2302 09204 0192

0104 24203 0120 รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 09318 0020
2302 10204 0044 รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง บก.ส.4 2305 09204 0029
0309 12202 0465 รอง ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงฯ บก.ส.4 2305 09204 0019
1106 10203 0208 รอง ผกก.6 บก.ส.3

รอง ผกก.5 บก.ส.2
สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 10204 0109 รอง ผกก.2 บก.ส.1
สว.กก.1 บก.ส.1
2302 10204 0034 รอง ผกก.1 บก.ส.1
สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส.
2301 10318 0025 สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.
สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. 2301 10325 0049 สว.กก.5 บก.ส.3

สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.4 3305 10204 0166

สำเนำถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร
( สุรพงษ์ ถนอมจิตร )
ผบช.ส.

ตำแหน่งเลขที่

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.

( พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ )
ผกก.ฝ่ำยธุรกำรและกำลังพล บก.อก.บช.ส.

2304 09202 0183
2303 09204 0093
2302 09204 0067
2302 09204 0027
2301 10325 0049
2304 10202 0168

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง กองบัญชำกำรตำรวจสันติบำล ที่ 192/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

พ.ต.ต.
กิตตินันต์ ศรีกฤษณ์
พ.ต.ท.
เกษม ปั้นมา
พ.ต.ต.
ไกรวิทย์ แท่นสุวรรณ
พ.ต.ต.
จรัญ ใจสันทัด
พ.ต.ต.
จักรพงษ์ โคตรศรีเมือง
พ.ต.ท.
จารุวัจน์ ศรีราเพ็ญ
พ.ต.ต.
เฉลียว สวัสดิ์พันธ์
พ.ต.ต.
ชนาธิป คตสูงเนิน
พ.ต.ต.
ฐานพัฒน์ รัตนภรพันธ์
พ.ต.ท. หญิง ณัฐสินี จรูญโรจน์
พ.ต.ต.
ทาเนียบ ขลังธรรมเนียม
พ.ต.ท.
ธนกฤต ศิริกุล
พ.ต.ต.
ธนัท อินทร์ถนอม
พ.ต.ต.
นราธิป นาคแก้ว
พ.ต.ท.
นัฐกฤชพงษ์ ทรัพย์สิน

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สว.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี บก.สสท.

2803 10403 0065 สว.กก.1 บก.ส.2

2303 10204 0031

สว.กก.4 บก.ส.1

2302 10204 0157 สว.กก.3 บก.ส.1

2302 10204 0115

สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0047

2302 10204 0197

สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8
สว.กก.3 บก.ส.3
สวป.สน.ฉลองกรุง
สว.กก.3 บก.ส.1
สว.กก.2 บก.ส.1
สว.ฝสต.1 กต.8
สว.ฝอ.บก.ปส.1
สว.สส.สน.ประชาสาราญ
สว.กก.5 บก.ส.1
สว.ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.บช.ส.
สว.กก.1 บก.ส.2
สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น

สว.กก.5 บก.ส.1
1802 10204 0021 สว.กก.5 บก.ส.1
2304 10202 0128 สว.กก.2 บก.ส.1
1110 12202 0206 สว.ฝ่ายส่งกาลังบารุง บก.อก.บช.ส.
2302 10204 0115 สว.กก.4 บก.ส.1
2302 10204 0084 สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.
0809 10204 0010 สว.กก.3 บก.ส.1
2202 10318 0009 สว.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.บช.ส.
1102 12204 0364 สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.
2302 10204 0194 สว.กก.2 บก.ส.1
2301 10318 0039 สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.
2303 10204 0031 สว.กก.1 บก.ส.3
1004 10203 0217 สว.กก.6 บก.ส.1

2302 10204 0195

สำเนำถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร
( สุรพงษ์ ถนอมจิตร )
ผบช.ส.

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.

( พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ )
ผกก.ฝ่ำยธุรกำรและกำลังพล บก.อก.บช.ส.

2302 10204 0244
2301 10318 0039
2302 10204 0157
2301 10305 0069
2302 10204 0118
2306 10318 0014
2301 10204 0072
2302 10204 0086
2301 10204 0074
2304 10202 0034
2302 10204 0221

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง กองบัญชำกำรตำรวจสันติบำล ที่ 192/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

พ.ต.ท.
เนวิน โกมารทัต
พ.ต.ต.
พงษ์เทพ แดงโกมน
พ.ต.ท.
วิชิต สุดปราง
พ.ต.ท.
วิเชียร นวลจันทร์
พ.ต.ท.
วิวัฒน์ ทองสุข
พ.ต.ท.
วิศณุ ทนงาน
พ.ต.ต.
ศุภกิจ อินคชสาร
พ.ต.ต.
อุดม สุขห่อ
ร.ต.อ.
กิตติศัพท์ สิมณี
ร.ต.อ.
ไกรสร จันทดา
ร.ต.อ.
จิรัฎฐ์ คงเจริญ
ร.ต.อ. หญิง ชนนาถ หอมบุบผา
ร.ต.อ.
ชยกฤต จันหา
ร.ต.อ. หญิง ชริตา เตชะศรีจินดา
ร.ต.อ.
ชัพวิชญ์ หนูหมอก

ตำแหน่ง
สว.กก.สส.บก.น.5
สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย
สว.กก.5 บก.ส.2
สว.กก.5 บก.ส.1
สว.จร.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
สว.กก.5 บก.ส.1
สวป.สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

1007 10204 0040 สว.กก.5 บก.ส.2

2303 10204 0097

1006 10203 0171 สว.กก.6 บก.ส.3

2304 10202 0187

2303 10204 0098 สว.กก.4 บก.ส.2

2303 10204 0080

2302 10204 0197 สว.กก.3 บก.ส.1

2302 10204 0125

สนบ.207

สว.กก.1 บก.ส.1
2302 10204 0044
2302 10204 0193 สว.กก.2 บก.ส.1
2302 10204 0073
สสฎ.442
สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0048

สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงฯ บก.ส.4 2305 10204 0020 สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0046

รอง สว.กก.2 บก.ส.1
รอง สว.กก.3 บก.ส.1
รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ.
รอง สว.กก.2 บก.ส.3
รอง สว.กก.2 บก.ส.2
รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส.
รอง สว.กก.2 บก.ส.3

2302 11204 0101 สว.กก.3 บก.ส.2

2303 10204 0061

2302 11204 0145 สว.กก.3 บก.ส.1

2302 10204 0126

2109 11203 0216 สว.กก.1 บก.ส.1

2302 10204 0036

2304 11202 0092 สว.ฝอ.บก.ส.3

2304 10305 0012

2303 11204 0052 สว.กก.2 บก.ส.2

2303 10204 0045

2206 11204 0049 สว.กก.3 บก.ส.1

2302 10204 0122

2304 11202 0107 สว.กก.2 บก.ส.3

2304 10202 0082

สำเนำถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร
( สุรพงษ์ ถนอมจิตร )
ผบช.ส.

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.

( พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ )
ผกก.ฝ่ำยธุรกำรและกำลังพล บก.อก.บช.ส.

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง กองบัญชำกำรตำรวจสันติบำล ที่ 192/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ร.ต.อ.
ชาญชัย วรชัยยุทธ
ร.ต.อ.
เณศนิพัชร สิริเลิศจิตต์
ร.ต.อ.
เดชพล เพชรอุด
ร.ต.อ.
ธนิตศักดิ์ ชื่นสวัสดิ์
ร.ต.อ.
ธีร์วศิษฐ์ เหล็มนุ้ย
ร.ต.อ.
นงค์ ไกรปราบ
ร.ต.อ.
นรเทพ สังข์วรรณโณ
ร.ต.อ.
เนาวรัตน์ ผาตะนนท์
ร.ต.อ.
บัญชา สงคง
ร.ต.อ.
ประชา ทองมี
ร.ต.อ.
พยงค์ ศรีดาธรรม
ร.ต.อ. หญิง พัฒนาวรรณ เกตุแก้ว
ร.ต.อ.
พิชญะ ชาญณรงค์
ร.ต.อ.
พินัย สโมสร
ร.ต.อ. หญิง พิมชณาว์ สอาดอ่า

ตำแหน่ง
รอง สว.กก.1 บก.ส.1
รอง สว.กก.4 บก.ส.3
รอง สว.กก.4 บก.ส.1
รอง สวป.สน.ดอนเมือง
รอง สว.กก.2 บก.ส.2

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2302 11204 0250 สว.กก.1 บก.ส.1

2302 10204 0034

2304 11202 0158 สว.ฝอ.บก.ส.4

2305 10318 0008

2302 11204 0185 สว.กก.4 บก.ส.1

2302 10204 0158

1004 11202 0122 นว.(สบ 2) ผบช.ส.

2300 10323 0007

2303 11204 0048 สว.กก.5 บก.ส.2

2303 10204 0095

สว.กก.1 บก.ส.1
รอง สว.กก.5 บก.ส.1
2302 11204 0200 สว.กก.2 บก.ส.1
รอง สว. ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.
2103 11202 0238 สว.กก.4 บก.ส.1
รอง สว.กก.5 บก.ส.1
2302 11204 0209 สว.ฝอ.บก.ส.1
รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 2206 11204 0046 สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส.
รอง สว.กก.2 บก.ส.2
2303 11204 0049 สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงฯ บก.ส.4

รอง สว.สส.สภ.ประตูนาจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

ตำแหน่งเลขที่

สปท.88

2302 10204 0041
2302 10204 0069
2302 10204 0160
2302 10318 0011
2301 10318 0089
2305 10204 0020

รอง สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ บก.ส.4

2305 11204 0041 สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0047

รอง สว.กก.6 บก.ส.1
รอง สว.กก.4 บก.ส.2
รอง สว.ฝ่ายอานวยการ ศพข.บช.ส.

2302 11204 0258 สว.กก.4 บก.ส.1

2302 10204 0156

2303 11204 0115 สว.กก.2 บก.ส.1

2302 10204 0087

2306 11304 0006 สว.ฝอ.ศพข.บช.ส.

2306 10318 0004

สำเนำถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร
( สุรพงษ์ ถนอมจิตร )
ผบช.ส.

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.

( พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ )
ผกก.ฝ่ำยธุรกำรและกำลังพล บก.อก.บช.ส.

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง กองบัญชำกำรตำรวจสันติบำล ที่ 192/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ร.ต.อ.
ภูวไนย อินจาด
ร.ต.อ.
มารุต ใหญ่สว่าง
ร.ต.อ.
เมธี มูลศรี
ร.ต.อ.
ฤทธิศาสตร์ อภัยศรี
ร.ต.อ.
วัฒนชัย อินทะวงษ์
ร.ต.อ.
วิษณุ จันทพงศ์
ร.ต.อ.
วุฒินันท์ จันทร์อ่อน
ร.ต.อ.
สมนึก เทวยุรังค์
ร.ต.อ.
สหนันท์ บุญหงส์จันทร์
ร.ต.อ. หญิง สุกัญญา บุญสูง
ร.ต.อ. หญิง สุภัทรา ปรัชญา
ร.ต.อ.
อาทิตย์ ชัยประคองชีพ
ร.ต.อ.
อุทัย ฉุ้นประดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.

2301 11204 0114 สว.กก.6 บก.ส.1

2302 10204 0216

รอง สว.กก.1 บก.ส.2
รอง สว.กก.4 บก.ส.2

2303 11204 0032 สว.กก.5 บก.ส.2

2303 10204 0098

2303 11304 0091 สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส.

2301 10318 0026

รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.

2301 11204 0113 สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 10204 0109

นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ส.
รอง สว.กก.4 บก.ส.3
รอง สว.กก.2 บก.ส.1
รอง สว.กก.5 บก.ส.1
รอง สว.กก.1 บก.ส.3
รอง สว.ประจา ตท.
รอง สว.กก.3 บก.ส.3
รอง สว.กก.4 บก.ส.3
รอง สว.กก.5 บก.ส.1

2301 11323 0005 สว.กก.4 บก.ส.1

2302 10204 0159

2304 11202 0153 สว.กก.3 บก.ส.3

2304 10202 0130

2302 11204 0104 สว.กก.2 บก.ส.1

2302 10204 0084

2302 11204 0205 สว.กก.5 บก.ส.1

2302 10204 0194

2304 11202 0038 สว.กก.1 บก.ส.3

2304 10202 0035

0102 11382 0191 สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส.

2301 10318 0025

2304 11304 0142 สว.ธร.กพ.บก.อก.บช.ส.

2301 10318 0009

2304 11202 0151 สว.กก.3 บก.ส.3

2304 10202 0128

2302 11204 0201 สว.กก.5 บก.ส.1

2302 10204 0193

สำเนำถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) พล.ต.ท. สุรพงษ์ ถนอมจิตร
( สุรพงษ์ ถนอมจิตร )
ผบช.ส.

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.
( พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ )
ผกก.ฝ่ำยธุรกำรและกำลังพล บก.อก.บช.ส.

