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1 ร.ต.ท. หญิง ศกุนตลา ศิริพรมาโนชน์ รอง สว.กก.ตชด.12 2502 11326 0173 ผบ.มว.กก.ตชด.22 2503 11304 0181

2 ร.ต.อ. ศตวรรษ กันแก้ว รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 18019 รอง สว.จร.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1106 11205 0088

3 ร.ต.อ. ศร สนสร้อย รอง สว.งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 1014 11202 0123 รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1834

4 ร.ต.อ. ศรชัย กายสง่า รอง สวป.สภ.เมืองสุรินทร์ 0307 13202 0408 รอง สวป.สภ.สําโรงทาบ จว.สุรินทร์ สสร.397

5 ร.ต.อ. ศรวัสย์ ดํารงวัฒนกุล รอง สว.สส.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0165 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 11304 0016

6 ร.ต.ท. ศรศวัส มิลินทจินดา รอง สว.กก.4 บก.ปอศ. 2109 11202 0151 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0051

7 ร.ต.ท. ศรศักดิ์ ใจโพธิ์ รอง สว.อก.สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง สลป.276 รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง 0508 13202 0257

8 ร.ต.อ. ศรัญญู ต๊ะปัน รอง สว.สส.สน.หนองค้างพลู 1104 13204 0241 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0051

9 ร.ต.ท. ศรัณย์ มะณีแสง รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 0410 13202 0402 รอง สว.สส.สภ.กู่ทอง จว.มหาสารคาม 0405 13204 0062

10 ร.ต.อ. ศรัณยพัชร์ บุญรังศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0122 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 0106 24203 0096

11 ร.ต.ท. ศรายุทธ รามศรี รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 0902 13202 0026 รอง สว.สส.สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง 0902 13204 0058

12 ร.ต.อ. ศรายุทธ วรรณสอน ผบ.มว.กก.ตชด.32 2504 11202 0216 รอง สว.กก.ตชด.32 2504 11442 0178

13 ร.ต.อ. ศรายุทธ์ สันทัด รอง สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง 1112 24203 0126 รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร 1109 24203 0120

14 ร.ต.อ. ศรายุทธ สาลีพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 24203 0108 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี สสบ.153

15 ร.ต.อ. ศราวุฒิ คําเงิน รอง สว.ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 11363 0191 รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 2406 11202 0036

ยศ
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16 ร.ต.อ. ศราวุทธ์ ลิ้มเจริญ รอง สว.วช.สบร. 0107 11306 0011 รอง สว.สส.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี 0204 13204 0202

17 ร.ต.อ. ศราวุธ กองทอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11202 0076 รอง สว.จร.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ 1415 11205 0064

18 ร.ต.อ. ศราวุธ กันไชย รอง สว.สส.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0442 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0054

19 ร.ต.ท. ศราวุธ คงเกตุ รอง สว.อก.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี สกจ.261 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11304 0015

20 ร.ต.อ. ศราวุธ ช่วยจันทร์ รอง สว.อก.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.123 รอง สว.สส.สภ.กงหรา จว.พัทลุง 0905 13204 0105

21 ร.ต.อ. ศราวุธ ภูสุวรรณ รอง สว.สส.สน.บางโพ 1108 13204 0158 รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ศชต. 2001 11305 0107

22 ร.ต.อ. ศราวุธ ลุ่งกี่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 23203 0036 รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง 0902 13202 0224

23 ร.ต.อ. ศราวุธ อยู่สบาย รอง สวป.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี 0106 13207 0241 รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี สสบ.148

24 ร.ต.ท. หญิง ศรีกัญญา เพชรคง รอง สว.กก.6 บก.รน. 2106 11304 0163 รอง สว.กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 2106 11304 0351

25 ร.ต.อ. หญิง ศรีจันทร์ เมณฑ์กูล รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11304 0018 รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11202 0030

26 ร.ต.ท. หญิง ศรุดา อินทร์พิลา รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0072 รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0079

27 ร.ต.อ. ศรุต แสงพุ่ม รอง สวป.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี สกจ.211 รอง สวป.สภ.โพหัก จว.ราชบุรี สรบ.119

28 ร.ต.ท. ศรุติ มีโชค รอง สว.จร.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ 1308 11205 0140 รอง สวป.สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์ 0307 13202 0056

29 ร.ต.ท. หญิง ศศิกานต์ ธนนิมิตร รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0064 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 11202 0063

30 ร.ต.อ. หญิง ศศิญา นิลแก้ว รอง สว.กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ. 0201 11309 0040 รอง สว.กก.2 บก.ปคม. 2108 11202 0071
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31 ร.ต.อ. หญิง ศศิณัฎฐ์ บุญชาติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11305 0027 รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0222

32 ร.ต.อ. หญิง ศศิธร เรือนคํา รอง สว.อก.สภ.เมืองแพร่ สพร.130 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11202 0125

33 ร.ต.อ. ศศิโยธิน มเหศักดิ์โสภณ รอง สวป.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ สศก.437 รอง สวป.สภ.องค์พระ จว.สุพรรณบุรี 0709 13207 0257

34 ร.ต.อ. หญิง ศศิวรรณ ใจสัมฤทธิ์ผล รอง สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ สนว.389 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0145

35 ร.ต.ท. ศักดา แช่มช้อย รอง สว.อก.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี สสห.117 รอง สวป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0057

36 ร.ต.อ. ศักดา แดงจันทึก รอง สวป.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 0303 13202 0743 รอง สว.จร.สภ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา 1305 11205 0202

37 ร.ต.อ. ศักดา ตะหริ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.189 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง 1904 11203 0130

38 ร.ต.อ. ศักดาวุฒิ มะศักดิ์ รอง สว.อก.สภ.นาน้อย จว.น่าน สนน.242 รอง สวป.สภ.ภูเพียง จว.น่าน 0504 13202 0037

39 ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย คําปา รอง สวป.สภ.กัลยาณิวัฒนา จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0097 รอง สวป.สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ สชม.608

40 ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย บูรณ์เจริญ รอง สว.สส.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว สปจ.383 รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 0208 13202 0252

41 ร.ต.ท. ศักดิ์ชัย วรรณมูล รอง สว.จร.สภ.เมืองนครนายก สนย.96 รอง สวป.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 0204 13207 0329

42 ร.ต.ท. ศักดิ์ชัย ศรีสังวาลย์ รอง สว.จร.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี 1711 11205 0115 รอง สวป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 13202 0294

43 ร.ต.อ. ศักดิ์ชาย สว่างสาลี รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11202 0068 รอง สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5 2406 11363 0213

44 ร.ต.อ. ศักดิ์ชาย อุประ รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0207 รอง สวป.สน.ดุสิต 1003 11202 0101

45 ร.ต.อ. ศักดิ์ดา เกษาชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยางชุมน้อย จว.ศรีสะเกษ สศก.295 รอง สวป.สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ สศก.437
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46 ร.ต.อ. ศักดิ์ดา คอนมะลา รอง สวป.สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์ 0307 13202 0057 รอง สวป.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว 0209 13202 0246

47 ร.ต.อ. ศักดิ์ดา หลักดี รอง สว.สส.สน.ปากคลองสาน 1010 11204 0121 รอง สว.สส.สน.สําเหร่ สน.3-748

48 ร.ต.อ. ศักดิ์ถาวร หนูแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี 0106 23203 0042 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 0108 23203 0226

49 ร.ต.อ. ศักดิ์นคร ภาชนะพูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0145 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี 1711 11203 0143

50 ร.ต.อ. ศักดิ์นรินท์ รัตนพันธ์ รอง สว.กก.สส.บก.น.2 1004 11204 0047 รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8573

51 ร.ต.อ. ศักดิ์ระพี วุฒิศักดิ์ รอง สว.สส.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง สตง.213 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 11204 0035

52 ร.ต.อ. ศักดิ์สยาม แผ้วไธสง รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี สอบ.616 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0208

53 ร.ต.อ. ศักดิ์สิชล พิมสน รอง สว.จร.สภ.ด่านช้าง จว.สุพรณบุรี สสพ.321 รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม 0703 13202 0293

54 ร.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ ไข่แก้ว ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0048 รอง สว.จร.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม 1705 11205 0099

55 ร.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์กล้า รอง สวป.สน.สมเด็จเจ้าพระยา 1115 13202 0260 รอง สว.จร.สน.สําเหร่ สน.3-763

56 ร.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ ชูบุญเรือง รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร สสค.116 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 13202 0144

57 ร.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ อุตมะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11304 0020 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 11304 0017

58 ร.ต.อ. ศักรินทร์ เกษรเทียน รอง สว.ฝอ.บก.ปทส. 2107 11305 0024 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11305 0029

59 ร.ต.อ. ศักรินทร์ จํานงค์ รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0420 รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0406

60 ร.ต.อ. ศักรินทร์ เพ็ชรฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0050 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0344
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61 ร.ต.อ. ศักรินทร์ วิรัตน์เกษม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน สมส.194 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1504 11203 0201

62 ร.ต.อ. ศัตรูพ่าย จันดี รอง สว.อก.สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ สศก.369 รอง สวป.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ สศก.315

63 ร.ต.ท. ศัลย์วิเลิศ รัตนมณี รอง สว.งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 1014 11202 0112 รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0390

64 ร.ต.อ. ศาตราพล บุญหาญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0026 รอง สว.อก.สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี สอด.342

65 ร.ต.ท. ศาสตร์วิชัย พรหมจ้อย รอง สว.สส.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0384 รอง สว.กองกํากับการสืบสวน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0043

66 ร.ต.ท. ศาสตรา นันทรักษ์ รอง สวป.สภ.ลําดวน จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0137 รอง สวป.สภ.หนามแท่ง จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0419

67 ร.ต.อ. ศาสตรา สีเข็ม รอง สว.สส.สน.ท่าเรือ 1112 13204 0093 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0270

68 ร.ต.อ. ศิรชัช ไชยวงค์ รอง สวป.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0467 รอง สวป.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลําพูน สลพ.188

69 ร.ต.ท. หญิง ศิรวดี วงศ์ขันตี นว.(สบ 1) ผบก.รฟ. 2104 11323 0005 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร. 0001 13323 0077

70 ร.ต.ท. ศิรสิทธิ์ วัฒนะโสภาคย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11304 0021 รอง สว.อก.สภ.บ้านทับใหม่ จว.สระแก้ว 1211 11304 0057

71 ร.ต.อ. หญิง ศิริกมล สารีรัตน์ รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0058 รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11363 0243

72 ว่าที่ ร.ต.อ. ศิริพงษ์ ศิริภูล รอง สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส. 2905 11316 0038 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0379

73 ร.ต.อ. หญิง ศิริพร แจ้งใจบุญ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0171 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0535

74 ร.ต.อ. หญิง ศิริพร บุญทวี รอง สว.อก.สน.บางเสาธง สน.3-577 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11326 0069

75 ร.ต.ท. หญิง ศิริพร บุญประเสริฐ รอง สว.ฝอ.บก.น.6 1008 11304 0085 รอง สว.ฝอ.บก.น.6 1008 11202 0028
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76 ร.ต.อ. หญิง ศิริพร ประจิตร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11304 0173 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0076

77 ร.ต.อ. หญิง ศิริพร ปานทุ่ม รอง สว.ฝ่ายงบประมาณ 2 งป. 0501 11325 0037 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11326 0024

78 ร.ต.ท. หญิง ศิริพร มณีใส รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 11304 0014 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 1703 11326 0016

79 ร.ต.อ. หญิง ศิริรัตน์ สายสุด รอง สว.กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 2106 11304 0351 รอง สว.พฐ.จว.ยโสธร 2706 11336 0217

80 ร.ต.ท. หญิง ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว รอง สว.กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 11304 0158 รอง สว.งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 11318 0127

81 ร.ต.อ. ศิริเวช ใจแสนวงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0145 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลําปาง 1510 11203 0160

82 ร.ต.อ. ศิริศักดิ์ ชาภู่พวง รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-987 รอง สวป.สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม สนพ.248

83 ร.ต.อ. ศิโรดม ศรีปัญญา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11204 0035 รอง สว.สส.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 0103 13204 0040

84 ร.ต.ท. หญิง ศิโรรัตน์ ชัยพฤกษ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0018 รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 2504 11326 0036

85 ร.ต.อ. ศิวกานต์ รัตนเดชอุดม รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0080 รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11202 0029

86 ร.ต.อ. ศิวนัส สุวรพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน สน.2-949 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.3 1005 23203 0062

87 ร.ต.อ. ศิวพงษ์ มณฑล รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยนาท สชน.131 รอง สว.สส.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 0307 13204 0268

88 ร.ต.อ. ศิวพร บุษประทุม รอง สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0349 รอง สว.จร.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ สนว.401

89 ร.ต.อ. หญิง ศิวรัตน์ ฤทธิ์แดง นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ตราด 2705 33450 0178 นวท.(สบ 1) พฐ.จว.จันทบุรี ศพฐ.2 2705 33450 0164

90 ร.ต.อ. ศิวฤทธิ์ ไชยกุมาร รอง สว.อก.สภ.เมืองสมุทรสงคราม สสส.64 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม สสส.68
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91 ร.ต.อ. ศิวัช โพธิสิงห์ รอง สวป.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 13202 0015 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11202 0037

92 ร.ต.อ. ศิวากร ศิวานา รอง สว.ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. 0302 11304 0049 รอง สว.จร.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี สปท.161

93 ร.ต.อ. ศุกลวัฒน์ อ่อนคํา รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11305 0041 รอง สว.อก.สภ.โคกสว่าง จว.ร้อยเอ็ด 0407 13304 0290

94 ร.ต.อ. ศุภกร จันทรมณี รอง สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศพข.บช.ส. 2306 11304 0034 รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11204 0032

95 ร.ต.อ. ศุภกร ดีทองหลาง รอง สว.สส.สภ.เมืองลีง จว.สุรินทร์ 0307 13204 0353 รอง สว.สส.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา 0303 13204 0168

96 ร.ต.ท. ศุภกร ธนูศร รอง สว.อก.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย สชร.466 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย 1504 11203 0206

97 ร.ต.ท. ศุภกร พรหมทอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11202 0137 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11323 0006

98 ร.ต.อ. ศุภกร อ้นสืบสาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0126 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม 0703 24203 0108

99 ว่าที่ ร.ต.ท. หญิง ศุภกานต์ หลํานุ้ย พยาบาล (สบ 1) ชต.รพ.ตร. 3127 31420 0039 พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0925

100 ร.ต.อ. ศุภกิจ สนธิคุณ รอง สว.สส.สภ.เมืองตาก สตก.160 รอง สวป.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0203

101 ร.ต.ท. ศุภกิตติ ขันคําตั้ง รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง สลป.222 รอง สวป.สภ.เมืองยาว จว.ลําปาง 0508 13207 0215

102 ร.ต.อ. ศุภชัย กันทะวงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตาฝั่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0119 รอง สว.(สอบสวน) สภ.งาว จว.ลําปาง 0508 23203 0019

103 ร.ต.ท. ศุภชัย แต้มแก้ว รอง สว.กก.1 บก.ปส.4 2205 11204 0035 รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0085

104 ร.ต.ท. ศุภชัย ทรัพย์มังสังข์ รอง สวป.สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0336 รอง สวป.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0320

105 ร.ต.อ. ศุภชัย บุญไพโรจน์ รอง สวป.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี สอบ.510 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11442 0044
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106 ร.ต.อ. ศุภชัย สงวนสิทธิ์ รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0217 รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0057

107 ร.ต.อ. ศุภชัยณกร เปี่ยมลาภ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี สรบ.311 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี 0705 24203 0077

108 ร.ต.ท. ศุภชาติ โพธิ์จันทร์ รอง สว.สส.สภ.เซิม จว.หนองคาย 0410 13204 0108 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองคาย 1412 11202 0039

109 ร.ต.ท. ศุภโชค พ่อค้าไทย รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 24203 0106 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 24203 0064

110 ร.ต.อ. ศุภโชค สระศรี รอง สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา สสข.412 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0047

111 ร.ต.ท. ศุภโชติ มีทอง ผบ.มว.กก.ตชด.44 2505 11202 0389 ผบ.มว.กก.ตชด.22 2503 11202 0189

112 ร.ต.อ. ศุภณัฐ กอบกาญจนพฤติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.365 นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 0105 31451 0227

113 ร.ต.อ. ศุภณัฐ สิงห์สุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระทองคํา จว.นครราชสีมา สนม.286 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.491

114 ว่าที่ ร.ต.อ. ศุภณัฐชัย จีระโรจน์เดชากุล รอง สว.กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศฝต.รร.นรต. 3003 11304 0043 นว.(สบ 1) ผบก.สศป. 2902 11323 0005

115 ร.ต.อ. ศุภพิสิษฐ ทินบุตร รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0115 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11204 0037

116 ร.ต.อ. หญิง ศุภรา พลลาภ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11304 0083 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0023

117 ร.ต.ท. ศุภฤกษ์ อวยพร รอง สว.กก.ตชด.34 2504 11204 0376 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11323 0005

118 ร.ต.อ. หญิง ศุภลักษณ์ ท้าวทอง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.1 2704 11327 0090 รอง สว.พฐ.จว.อุทัยธานี 2709 11336 0210

119 ร.ต.ท. ศุภวัฒน์ ตาชูชาติ รอง สวป.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว สปจ.380 รอง สวป.สภ.เขาสิงโต จว.สะแก้ว สปจ.139

120 ร.ต.อ. ศุภวิชญ์ จินุกูล รอง สว.ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6 2407 11204 0237 รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 11363 0195



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

121 ร.ต.อ. ศุภวิชญ์ รินสีมา รอง สว.สส.สภ.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0212 รอง สว.สส.สภ.ภูกระดึง จว.เลย 0408 13204 0161

122 ร.ต.อ. ศุภวิทย์ ไชยประพันธ์ รอง สว.สส.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 0902 13204 0116 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0153

123 ร.ต.ท. ศุภศักดิ์ มีศุข รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 ทว. 2703 11336 0044 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ระนอง 1809 11323 0006

124 ร.ต.อ. ศุภสิทธิ์ ตรีสัมมาเลิศ รอง สวป.สภ.คลองขลุง จว.กําแพงเพชร สกพ.215 รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0304

125 ร.ต.อ. ศุภากร พรมรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําปลีก จว.อํานาจเจริญ สอบ.250 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอํานาจเจริญ 1310 11203 0092

126 ร.ต.อ. หญิง ศุภากร พลอยปลื้ม รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0084 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 11304 0022

127 ร.ต.ท. เศกสรรค์ การค้า รอง สว.กก.6 บก.ส.3 2304 11202 0202 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0106

128 ร.ต.อ. เศกสิทธิ์ ศรีสุพรรณ รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม สมค.232 รอง สว.สส.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม สมค.235

129 ร.ต.อ. เศรษฐบดินทร์ ลือชา รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา 0303 13202 0786 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11202 0246

130 ร.ต.อ. เศรษฐพงษ์ มีกลม รอง สวป.สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0131 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ 1304 11203 0176

131 ร.ต.อ. เศรษฐวิชญ์ สุดตา รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0189 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0539

132 ร.ต.อ. เศรษฐศิลป์ ไชยพรหม รอง สว.สส.สภ.บ้านตาก จว.ตาก สตก.184 รอง สวป.สภ.ก้อ จว.ลําพูน 0509 13207 0148

133 ร.ต.ท. เศวต จันทะศรี รอง สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11304 0122 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.302

134 ร.ต.ท. สกุลพันธุ์ หริกุลสวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0114 นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 0105 31451 0228

135 ร.ต.ท. สงกรานต์ งามจัด รอง สว.สส.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 0706 13204 0170 รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี สรบ.195
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136 ร.ต.อ. สงค์การณ์ สมจิตร รอง สว.สส.สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง 0110 13204 0121 รอง สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13207 0024

137 ร.ต.อ. สงคราม สีสังข์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี สอด.320 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น สขก.339

138 ร.ต.อ. สงวน มีกลิ่น รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0147 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ สชม.673

139 ร.ต.ท. สงัด กุมภาพันธ์ รอง สว.สส.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.299 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 1609 11203 0165

140 ร.ต.อ. สดายุ พงษ์เจริญ รอง สวป.สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร สพจ.197 รอง สวป.สภ.ไทรงาม จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0095

141 ร.ต.ท. สถาปนา แก่นจันทร์ รอง สว.สส.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0332 รอง สวป.สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0383

142 ร.ต.ท. สถาปัตย์ ไชยนิท รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11204 0036 รอง สว.จร.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ 1308 11205 0140

143 ร.ต.ท. สถาพร บุญสมบัติ รอง สว.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน สน.1-1244 รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี 1007 11203 0135

144 ร.ต.อ. สถาพร ย่องซี้ รอง สว.สส.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 0905 13204 0038 รอง สวป.สภ.ลําปํา จว.พัทลุง 0905 13207 0170

145 ร.ต.ท. สถาพร หมื่นที รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 13202 0254 รอง สว.สส.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.315

146 ร.ต.อ. สถิต เกษตรกาลาม์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 24203 0451 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี สปน.186

147 ร.ต.ท. สถิต อาสาหม้อ รอง สว.สส.สภ.สะเอียบ จว.แพร่ 0506 13204 0166 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11202 0113

148 ร.ต.อ. สถิตย์ คําแก้ว รอง สวป.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 0307 13202 0439 รอง สวป.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 0307 13207 0313

149 ร.ต.ท. สถิตย์พงษ์ ดวงสุพรรณ รอง สว.ฝอ.พฐก. 2702 11304 0017 รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11305 0064

150 ร.ต.ท. สนธยา ขนทรัพย์ รอง สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี 0204 13204 0405 รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.286
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151 ร.ต.ท. สนธยา คงทน รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11202 0067 รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี 0904 13202 0138

152 ร.ต.อ. สนธยา คําอุด รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 1404 11304 0018 รอง สว.อก.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.298

153 ร.ต.อ. สนธยา ชูสุข รอง สว.สส.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 1905 11204 0088 รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง สตง.228

154 ร.ต.อ. สนธยา สําเภาแก้ว รอง สว.สส.สภ.บางตะบูน จว.เพชรบุรี สพบ.85 รอง สวป.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี 0705 13202 0224

155 ร.ต.อ. หญิง สนธิฌา วิเชียรประพันธ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0024 รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 1803 11304 0015

156 ร.ต.ท. สนอง ภูฉลอง รอง สว.สส.สภ.น้ําเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0186 รอง สว.สส.สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 13204 0073

157 ร.ต.ท. สนั่น ดุมเพชร รอง สวป.สภ.สันติสุข จว.น่าน สนน.266 รอง สว.สส.สภ.สันติสุข จว.น่าน 0504 13204 0213

158 ร.ต.ท. สนั่น อินทร์นุช รอง สวป.สภ.บัวเชด จว.สุรินทร์ สสร.309 รอง สวป.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ สสร.294

159 ร.ต.อ. สนิท คําโน รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 13202 0353 รอง สว.สส.สภ.สองแคว จว. น่าน 0504 13204 0204

160 ร.ต.อ. สนิท ชมภูราช รอง สว.สส.สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ สนค.125 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11204 0035

161 ร.ต.อ. สมกริช ศรีวิศร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0043 รอง สวป.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี 1204 11202 0090

162 ร.ต.อ. สมเกตุ ชนะค้า รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11304 0024 รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0384

163 ร.ต.อ. สมเกียรติ กล้ากระโทก รอง สว.(สอบสวน) สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0246 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา 1305 11203 0295

164 ร.ต.ท. สมเกียรติ แก้วไทรนันท์ รอง สว.จร.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 1110 11205 0060 รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี 0108 13202 0241

165 ร.ต.อ. สมเกียรติ ใจตรง รอง สวป.สน.สุทธิสาร 1109 13202 0351 รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0105
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166 ร.ต.อ. สมเกียรติ น้อยแนม รอง สว.ส.ทท.4 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0191 รอง สว.ส.ทท.6 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0198

167 ร.ต.อ. สมเกียรติ นาเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 24203 0115 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11203 0184

168 ร.ต.อ. สมเกียรติ บูชาวงศ์ภิวัฒน์ ผบ.มว.ปค.ศฝร.ภ.7 1703 11306 0033 รอง สว.สส.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี 0702 13204 0243

169 ร.ต.อ. สมเกียรติ แสนนา รอง สวป.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0451 รอง สวป.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ สศก.395

170 ร.ต.อ. สมเกียรติ หวันเต๊ะ รอง สว.อก.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต สภก.67 รอง สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ปขก.1749

171 ร.ต.ท. สมเกียรติ ฮู้ทรง รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1116 13202 0344 รอง สว.กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0051

172 ร.ต.ท. สมควร แดงนาค รอง สว.ฝอ.ศพฐ.6 2709 11304 0081 รอง สว.พฐ.จว.แพร่ 2708 11336 0158

173 ร.ต.อ. สมควร อรุณรัตน์ รอง สวป.สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา 18040 รอง สว.อก. สภ.บ้านโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.223

174 ร.ต.อ. สมคิด เกตุนวล รอง สว.สส.สภ.เมืองสตูล 1907 11204 0064 รอง สวป.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 13207 0374

175 ร.ต.ท. สมคิด จักรน้อย รอง สวป.สน.ท่าข้าม 1116 13202 0302 รอง สว.สส.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 13204 0116

176 ร.ต.ท. สมคิด ดอกกระโทก รอง สวป.สภ.ชํานิ จว.บุรีรัมย์ สบร.537 รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0482

177 ร.ต.อ. สมคิด นันตะกุล รอง สว.สส.สภ.บัวเชด จว.สุรินทร์ 0307 13204 0178 รอง สวป.สภ.ดอนมดแดง จว.อุบลราชธานี สอบ.760

178 ร.ต.อ. สมคิด ยศบุญ รอง สวป.สภ.ลานกระบือ จว.กําแพงเพชร สกพ.171 รอง สวป.สภ.บึงสามัคคี จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0015

179 ร.ต.อ. สมคิด ยานะพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี 0204 13202 0397 รอง สวป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.361

180 ร.ต.อ. สมคิด แร่กาสินธุ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0228 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 0303 24203 0208
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181 ร.ต.อ. สมคิด ฤทธิมหา รอง สว.สส.สภ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร สมห.195 รอง สวป.สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ สศก.345

182 ร.ต.อ. สมคิด สีเขียว รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี สปท201 รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 13202 0282

183 ร.ต.ท. สมจิต สมหมาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี 0808 24203 0111 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎร์ธานี 0808 24203 0127

184 ร.ต.ท. สมจิตร์ ขุนทองเพ็ชร รอง สวป.สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง สพท.248 รอง สวป.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง 0905 13202 0224

185 ร.ต.อ. สมเจต ป้อมภา รอง สวป.สน.มักกะสัน 1108 13202 0230 รอง สวป.สภ.ลานกระบือ จว.กําแพงเพชร สกพ.171

186 ร.ต.อ. สมเจตต์ นุชนารถ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี สสพ.293 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี สสพ.193

187 ร.ต.อ. สมเจตน์ นาคอิ่ม รอง สวป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สนว.432 รอง สว.สส.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0130

188 ร.ต.ท. สมใจ เพียรดี รอง สวป.สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช สสข.259 รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0446

189 ร.ต.อ. สมใจ แร่ทอง รอง สว.สส.สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 13204 0073 รอง สวป.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร สสน.269

190 ร.ต.อ. หญิง สมใจ สุวรรณกิจ รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.338 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา สสข.354

191 ร.ต.ท. สมชัย ป้องกัน รอง สวป.สภ.เมืองปาน จว.ลําปาง สลป.383 รอง สวป.สภ.แจ้ซ้อน จว.ลําปาง 0508 13207 0235

192 ร.ต.อ. สมชาติ ปักกะสัง รอง สว.สส.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา สนม.658 รอง สว.สส.สภ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม สนพ.225

193 ร.ต.อ. สมชาย เกตุทอง รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง 0905 13202 0207 รอง สวป.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 1905 11202 0073

194 ร.ต.อ. สมชาย ขัดชมพู รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย 1504 11203 0037 รอง สว.ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0176

195 ร.ต.อ. สมชาย งอดสุวรรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13203 0020 รอง สวป.สภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา 0907 13207 0329
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196 ร.ต.อ. สมชาย เจริญสุข รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4 2405 11204 0026 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11204 0143

197 ร.ต.อ. สมชาย แฉ่งอารี รอง สว.สส.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.135 รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8572

198 ร.ต.อ. สมชาย ตรีเดชา รอง สว.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 0108 13204 0185 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11202 0123

199 ร.ต.อ. สมชาย ทาพิลา รอง สว.ฝอ.บก.ทท. 2105 11304 0022 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0021

200 ร.ต.ท. สมชาย นาคทั่ง รอง สว.สส.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.209 รอง สว.สส.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม สนฐ.244

201 ร.ต.อ. สมชาย ปลุกใจราษฎร์ รอง สวป.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี สจบ.110 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11305 0028

202 ร.ต.ท. สมชาย เปรมนิ่ม รอง สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม 0703 13204 0261 รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.141

203 ร.ต.ท. สมชาย ผมงาม ผบ.มว.กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0052 รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1112 13202 0355

204 ร.ต.ท. สมชาย พลอยสัมฤทธิ์ รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13202 0307 รอง สว.สส.สน.คลองตัน สน.2-571

205 ร.ต.ท. สมชาย หามะ รอง สว.สส.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 0903 13204 0296 รอง สว.สส.สภ.ท่าธง จว.ยะลา 0906 13204 0263

206 ร.ต.ท. สมโชค ชูดํา รอง สว.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0219 รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 13202 0426

207 ร.ต.ท. สมโชค ภิรมย์รักษ์ รอง สวป.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.503 รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13204 0219

208 ร.ต.อ. สมโชค ภูศรีเทศ รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.148 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร สพจ.153

209 ร.ต.ท. สมญา ชูสุขพลเยี่ยม รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0178 รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.259

210 ร.ต.ท. สมเดช วงษ์เชื้อ รอง สวป.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.164 รอง สวป.สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 13202 0168
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211 ร.ต.ท. สมทรง โทจําปา รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 1611 11202 0080 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0073

212 ร.ต.ท. สมทรง แสนเทพ ผบ.มว.กก.ตชด.11 2502 11202 0115 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11204 0036

213 ร.ต.อ. สมธันกิจ รุ่งเรือง รอง สว.งานธุรการ กก.อารักขา 2 1014 11304 0072 รอง สว.ฝอ.บก.จร. 1002 11302 0026

214 ร.ต.ท. สมนาจ ศรีวะปะ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 11202 0064 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา สสข.478

215 ว่าที่ ร.ต.ท. สมนึก จันทรา รอง สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สสค.129 รอง สว.จร.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 1710 11205 0065

216 ร.ต.ท. สมนึก ติยะภา รอง สวป.สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ 1415 11202 0066 รอง สวป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 0403 13202 0192

217 ร.ต.อ. สมนึก เพชรดํา รอง สว.สส.สภ.น้ําเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0187 รอง สวป.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 13207 0377

218 ร.ต.ท. สมบัติ คําปวนสาย รอง สว.สส.สภ.ทุ่งเสลี่ยม จว.สุโขทัย 0608 13204 0090 รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 13202 0208

219 ร.ต.ท. สมบัติ ทองดี รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8 1803 11304 0026 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8 1803 32345 0073

220 ร.ต.อ. สมบัติ โนจิตร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย 1610 11304 0020 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งเสลี่ยม จว.สุโขทัย 0608 13204 0090

221 ร.ต.อ. สมบัติ พงษ์วิเศษ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0122 รอง สว.อก.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306 13304 0316

222 ร.ต.อ. สมบัติ พลหาญ ผบ.มว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0177 รอง สวป.สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม 1406 11202 0089

223 ร.ต.ท. สมบัติ พานทอง รอง สว.สส.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0191 รอง สว.สส.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0205

224 ร.ต.อ. สมบัติ วุฒิศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.187 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา 1507 11203 0101

225 ร.ต.ท. สมบุญ ทุดบุญ ผบ.มว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0283 ผบ.มว.กก.ตชด.34 2504 11202 0386
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226 ร.ต.ท. สมบูรณ์ แก้วชนะ รอง สว.สส.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ สชย.260 รอง สว.จร.สภ.บําเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ สชย.319

227 ร.ต.อ. สมบูรณ์ ชารีรัตน์ รอง สว.อก.สภ.ดม จว.สุรินทร์ 1309 11304 0051 รอง สว.อก.สภ.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์ สบร.287

228 ร.ต.อ. สมบูรณ์ บุญมี รอง สวป.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.307 รอง สวป.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.292

229 ร.ต.ท. สมบูรณ์ พลอยสําอางค์ศรี รอง สวป.สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 13202 0402 รอง สวป.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 0906 13207 0255

230 ร.ต.อ. สมบูรณ์ พุ่มขจร รอง สว.สส.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง สพท.237 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร 1805 11203 0121

231 ร.ต.ท. สมบูรณ์ ริมคํา รอง สวป.สภ.เวียงมอก จว.ลําปาง 0508 13207 0209 รอง สวป.สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง สลป.280

232 ร.ต.ท. สมประสงค์ เพนเทศ ผบ.มว.กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 11202 0078 รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0120

233 ร.ต.อ. สมปอง ขําทวี รอง สว.สอบสวน.สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี สพบ.214 รอง สว.อก.สภ.บางตะบูน จว.เพชรบุรี 1707 11304 0068

234 ร.ต.อ. สมปอง มีชู รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.115 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสตูล 1907 11203 0092

235 ร.ต.อ. สมพงศ์ เกื้อสกุล รอง สว.สภ.ปากตะโก จว.ชุมพร 0803 13207 0190 รอง สวป.สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13207 0285

236 ร.ต.อ. สมพงษ์ เขียววรรณ์ รอง สว.จร.สภ.ศรีวิไล จว.บึงกาฬ 1415 11205 0064 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ 1415 11202 0076

237 ร.ต.อ. สมพงษ์ คําเหมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุดเสลา จว.ศรีสะเกษ 0306 23203 0344 รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ํายืน จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0204

238 ร.ต.ท. สมพงษ์ ชัยจักร์ รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0390 รอง สว.จร.สน.เตาปูน สน.1-810

239 ว่าที่ ร.ต.ท. สมพงษ์ ชาวดร ผบ.มว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0062 รอง สว.กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0046

240 ร.ต.อ. สมพงษ์ ไทยเจริญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 11304 0021 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครนายก 1208 11202 0070
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241 ร.ต.อ. สมพงษ์ ธรรมเพชร รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2303 11204 0254 รอง สว.กก.5 บก.ส.3 2304 11202 0177

242 ร.ต.อ. สมพงษ์ วัชโรสินธุ์ รอง สวป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 0403 13202 0194 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 11204 0037

243 ร.ต.ท. สมพงษ์ หอมเนียม รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0272 รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 11304 0014

244 ร.ต.อ. สมพงษ์ อุดอิว รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 11326 0015 รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5 2406 11204 0027

245 ร.ต.ท. สมพจน์ จันทร์พิลา รอง สวป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 1504 11202 0127 รอง สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0617

246 ร.ต.ท. สมพร ชูประพันธ์ รอง สว.สส.สภ.หนองขาหย่าง จว.อุทัยธานี 0610 13204 0068 รอง สวป.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.301

247 ร.ต.ท. สมพร ตรีพงษ์ รอง สวป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.360 รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 0204 13202 0430

248 ร.ต.อ. สมพร นวลขาว รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0075 รอง สวป.สน.โคกคราม 1102 13202 0333

249 ร.ต.อ. สมพร บัวเก่า รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี สอด.449 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 1414 11203 0134

250 ร.ต.อ. สมพร บุตรวงศ์ รอง สวป.สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี 0412 13202 0014 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0090

251 ร.ต.ท. สมพร ประสาวะนัง รอง สว.สส.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 13204 0249 รอง สว.สส.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.375

252 ร.ต.อ. สมพร ปานจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 24203 0148 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 11203 0203

253 ร.ต.ท. สมพร ลอยกระโทก รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 17999 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0141

254 ร.ต.อ. สมพร สารคาม รอง สวป.สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม สมค.133 รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.211

255 ร.ต.ท. สมพร หลีกชั่ว รอง สวป.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี 1209 11202 0084 รอง สว.สส.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี 0207 13204 0107
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256 ร.ต.ท. สมพวม ปัญญา รอง สวป.สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา สพย.137 รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.403

257 ร.ต.อ. สมพันธ์ สุภาโสตร์ รอง สวป.สภ.บ้านหัน จว.นครราชสีมา 0303 13207 0602 รอง สวป.สภ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา สนม.739

258 ร.ต.อ. สมพาน แก่นสา รอง สว.(สอบสวน) สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย 1412 29203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 1409 11203 0179

259 ร.ต.ท. สมภพ คําภีระ รอง สว.อก.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 13304 0419 รอง สวป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0420

260 ร.ต.อ. สมภพ ชึรัมย์ รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 11205 0118 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 1306 11203 0169

261 ร.ต.อ. สมภพ นทีมุ่งเจริญ รอง สวป.สน.พหลโยธิน 1109 13202 0312 รอง สว.จร.สน.สายไหม 1109 13205 0081

262 ร.ต.อ. สมภพ ประยูรหงษ์ รอง สวป.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี 0202 13207 0166 รอง สวป.สภ.เกาะเปริด จว.จันทบุรี 0202 13207 0150

263 ร.ต.อ. สมภพ หอมนาน รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 11309 0013 รอง สว.ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 11363 0195

264 ร.ต.ท. สมภูมิ ขันตีกุล รอง สวป.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 1411 11202 0161 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0038

265 ร.ต.ท. สมโภช ชาวะไลย์ รอง สวป.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 1112 11202 0072 รอง สว.สส.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0188

266 ร.ต.ท. สมโภชน์ ซุยลา รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ. 0301 11304 0061 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11304 0188

267 ร.ต.อ. สมโภชน์ ธีโรภาส รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6 2407 11363 0300 รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2 2403 11204 0286

268 ร.ต.ท. สมโภชน์ บุญชะยา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0046 รอง สว.ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0175

269 ร.ต.อ. สมโภชน์ ศรีเศรษฐ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธานี 0412 24203 0151 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาสีนวน จว.มหาสารคาม 0405 23203 0299

270 ร.ต.อ. สมโภชน์ เฮ้าปาน รอง สว.สส.สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร 1607 11204 0090 รอง สว.สส.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ 1609 11204 0123



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

271 ร.ต.อ. สมมาตร ตั้งรมยวิลัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.244 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ละแม จว.ชุมพร 0803 24203 0062

272 ร.ต.อ. สมมาตร แสงสะโน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0020 รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 0907 13207 0338

273 ร.ต.อ. สมยงค์ แพงงาม รอง สว.อก.สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0065 รอง สวป.สภ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0466

274 ร.ต.อ. สมยศ กองมนต์ รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 11363 0158 รอง สว.ตม.จว.ตาก 2406 11304 0071

275 ร.ต.อ. สมยศ โฉมงาม รอง สว.อก.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา สนม.517 รอง สวป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0806

276 ร.ต.อ. สมยศ ภู่เจริญ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6 1601 11305 0119 รอง สวป.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0112

277 ร.ต.อ. สมรัตน์ แก้วประทุม รอง สว.สส.สภ.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13204 0321 รอง สวป.สภ.ปทุมรัตต์ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.458

278 ร.ต.ท. สมฤกษ์ นุชแก้ว รอง สวป.สน.สามเสน สน.1-987 รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร สน.2-719

279 ร.ต.อ. หญิง สมศรี สุทธิธรรม รอง สว.อก.สน.บางนา สน.2-749 รอง สว.ฝอ.บก.จร. 1002 11326 0030

280 ร.ต.ท. สมศักดิ์ คงทองสังข์ รอง สว.สส.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 0905 13203 0197 รอง สว.สส.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 13204 0098

281 ร.ต.อ. สมศักดิ์ จิตต์ภาณุโสภณ รอง สว.จร.สภ.เมืองกาญจนบุรี สกจ.244 รอง สวป.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี สสพ.284

282 ร.ต.อ. สมศักดิ์ ชวนชื่น รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 11202 0113 รอง สวป.สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี 0706 13207 0236

283 ร.ต.อ. สมศักดิ์ ชื่นจิต รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี สปน.125 รอง สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 13202 0480

284 ร.ต.อ. สมศักดิ์ เทียบพล รอง สว.สส.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0224 รอง สวป.สภ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย์ สบร.483

285 ร.ต.อ. สมศักดิ์ ผ่องแผ้ว รอง สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 0606 13202 0250 รอง สวป.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0246



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

286 ร.ต.อ. สมศักดิ์ มาแก้ว รอง สว.อก.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.193 รอง สว.สส.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก 1605 11204 0113

287 ร.ต.ท. สมศักดิ์ เย็นศิริ รอง สวป.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.242 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11204 0033

288 ร.ต.อ. สมศักดิ์ รัคสิกรณ์ ครู (สบ 1) กก.ตชด.34 2504 34202 0511 รอง สวป.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สตก.236

289 ร.ต.ท. สมศักดิ์ อิ่มพันธ์ รอง สวป.สภ.โคกงาม จว.เลย 0408 13207 0257 รอง สว.สส.สภ.โพนทอง จว.เลย 0408 13204 0236

290 ร.ต.อ. สมศักดิ์ เขียดทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี 0705 24203 0077 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดเจ้าสําราญ จว.เพชรบุรี สฉช.102

291 ร.ต.ท. หญิง สมหญิง พินโต รอง สว.ฝพ.สท. 0103 11364 0089 รอง สว.พฐ.จว.นครสวรรค์ 2709 11336 0189

292 ร.ต.ท. สมหมาย แก้วมณี รอง สวป.สน.บางมด 1115 13202 0272 รอง สว.จร.สน.บุคคโล สน.3-574

293 ร.ต.อ. สมหมาย รักษ์ชูชื่น รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง สพท.178 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง สพท.166

294 ร.ต.อ. สมหมาย วัฒนา รอง สวป.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง สอท.150 รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.148

295 ร.ต.ท. สมัคร ชาวนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น สขก.407 รอง สว.จร.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 11205 0143

296 ร.ต.ท. สมัคร ศรีคํา รอง สวป.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0042 รอง สวป.สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 13202 0014

297 ร.ต.ท. หญิง สมัชญา กาศสนุก รอง สว.อก.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.231 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11202 0179

298 ร.ต.อ. สมันฎ์ แพทย์ชีพ รอง สวป.สภ.บ้านคา จว.ราชบุรี 0706 13207 0196 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 11202 0131

299 ร.ต.อ. สมัย ขันสุวรรณา รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 13202 0449 รอง สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี 0204 13204 0405

300 ร.ต.อ. สมัย ชัยบัวลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0117 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11203 0219



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

301 ร.ต.ท. สมัย นิมิตร รอง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 11304 0091 รอง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 11205 0111

302 ร.ต.ท. สมัยสิทธิ์ บุญมาขอม รอง สว.ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. 2201 11307 0053 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11304 0019

303 ร.ต.ท. สมาน นาคกู้ รอง สว.สส.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี 0706 13204 0185 รอง สว.จร.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี สรบ.313

304 ร.ต.อ. สมาน บ่อชล รอง สวป.สน.ปทุมวัน 1113 13202 0197 รอง สว.จร.สน.ปทุมวัน สน.2-783

305 ร.ต.ท. สมาน พรมหอม รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.83 รอง สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0182

306 ร.ต.ท. สมาน ภูพันนา รอง สวป.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย 0410 13202 0393 รอง สวป.สภ.ราษฎร์เจริญ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0217

307 ร.ต.อ. สมาน อดเหนียว รอง สวป.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยา สพย.184 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11202 0074

308 ร.ต.อ. สยาม เปรมไทยสงค์ รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 13202 0420 รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0107

309 ร.ต.ท. สรกฤช ตะเกิงผล รอง สว.กก.ตชด.21 2503 11204 0085 ครู (สบ 1) กก.ตชด.21 2503 34202 0426

310 ร.ต.อ. สรกฤช หนองเรือง รอง สวป.สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์ 0307 13202 0416 รอง สวป.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สสน.279

311 ร.ต.อ. สรไกร ศรีสําราญ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11304 0023 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11305 0027

312 ว่าที่ ร.ต.อ. สรพงษ์ โพธิ์ขาว รอง สว.ฝ่ายนิติการ บก.อก.รร.นรต. 3001 11305 0046 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางพลัด สน.3-678

313 ร.ต.อ. สรพันธ์ หงษ์เวียงจันทร์ รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13202 0261 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมย จว.ตาก 0603 13203 0022

314 ร.ต.อ. สรยุทธ์ สุวรรณโชติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11304 0022 รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0439

315 ร.ต.ท. สรรติ อังศุสิงห์ รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11202 0029 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปอศ. 2109 11203 0221



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

316 ร.ต.อ. สรรพัชญ์ ชูศิริ รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 0905 13202 0227 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา สสข.424

317 ร.ต.ท. สรรเสริญ จันทะภาโส รอง สว.สส.สภ.ระโนด จว.สงขลา 0907 13204 0200 รอง สว.สส.สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา 0907 13204 0256

318 ร.ต.อ. สรวง เรืองสวัสดิ์ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0075 รอง สว.กก.ดส. 1000 11202 0031

319 ร.ต.อ. สรวิชญ์ อินทะเสโน รอง สว.สส.สภ.ฉลุง จว.สตูล 0908 13204 0110 รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง 0905 13202 0212

320 ร.ต.อ. สรศักดิ์ นันทวรรณ์ รอง สว.สส.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สปท.217 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0060

321 ร.ต.ท. สรศักดิ์ แสงจันทร์ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 1102 11202 0073 รอง สว.กก.2 บก.ป. 2102 11202 0130

322 ร.ต.ท. สรสิช สุขขา รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11205 0094 รอง สวป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น สขก.440

323 ร.ต.อ. หญิง สร้อยมุกดา เขมากุล รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 11304 0245 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0266

324 ร.ต.ท. สรายุทธ พุฒหมื่น รอง สว.กก.2 บก.ทท. 2105 11304 0065 รอง สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0075

325 ร.ต.อ. สรายุทธ ส้มเขียวหวาน รอง สวป.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0258 รอง สว.สส.สภ.เมืองชุมพร สชพ.152

326 ว่าที่ ร.ต.ท. สรายุทธ สะมัน รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 11442 0048 รอง สว.ฝอ.บก.รฟ. 2104 11304 0016

327 ร.ต.อ. สราวุธ ไชยชนะ รอง สว.สส.สภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา 1906 11204 0167 รอง สว.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13204 0433

328 ร.ต.ท. สราวุธ ดําจันทร์ รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 0902 13202 0238 รอง สวป.สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.224

329 ร.ต.อ. หญิง สรินยา ไชยมิ่ง รอง สว.ฝตป.บก.อก.จต. 0801 11309 0039 รอง สว.ฝอ.กต.9 จต. 0810 11304 0007

330 ร.ต.ท. สฤต มะนูน รอง สวป.สภ.คลองเขื่อน จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.324 รอง สวป.สภ.สาวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13207 0222



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

331 ร.ต.ท. สฤษฏ์ ทีคะสุข รอง สวป.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี สอน.202 รอง สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0352

332 ร.ต.อ. หญิง สวรส บุญยืน รอง สว.อก.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก สพล.306 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6 1602 11304 0011

333 ร.ต.ท. สวัส ดอนปิ่นไพร รอง สว.กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สส. 2802 11428 0177 รอง สว.งานอํานวยการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 11304 0054

334 ร.ต.อ. สวัสดิ์ จิตรักษา รอง สวป.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0121 รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.163

335 ร.ต.ท. สวัสดิ์ บุญคง รอง สว.สส.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี สอน.216 รอง สว.สส.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี 0709 13204 0212

336 ร.ต.ท. สวัสดิ์ วงค์วาลย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11304 0020 รอง สว.อก.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 1504 11304 0058

337 ร.ต.ท. สว่าง คุณนาเมือง รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 13202 0255 รอง สวป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี สสบ.232

338 ร.ต.อ. สว่าง หลําสุบ นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ศชต. 2003 11323 0004 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0015

339 ร.ต.อ. สว่าง อโนทิพย์ รอง สว.อก.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 0907 13304 0202 รอง สว.อก.สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลา สสข.508

340 ร.ต.อ. สวาท เขียวขํา ผบ.มว.กก.ตชด.31 2504 11304 0089 รอง สว.สส.สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ 0609 13204 0099

341 ร.ต.ท. หญิง สวิตตา พันธ์เดช รอง สว.ฝอ.ทพ. 0402 11309 0026 รอง สว.พฐ.จว.แพร่ 2708 11336 0157

342 ร.ต.อ. สวิท ดวงพรม รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.107 รอง สว.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.110

343 ร.ต.ท. สสิน คําแก้ว รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0147 รอง สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0418

344 ร.ต.อ. สหชาติ บัวเที่ยง รอง สว.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม. 2409 11310 0016 รอง สว.ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5 2406 11363 0196

345 ร.ต.อ. สหนันท์ อินทมาศ รอง สวป.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ สศก.169 รอง สวป.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0451



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

346 ร.ต.อ. สักรินทร์ ปานขาน รอง สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต สภก.46 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา 1807 11304 0022

347 ร.ต.อ. สังกาศ ศรีแก้ว รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0331 รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0089

348 ร.ต.ท. สังคม ศรีผา ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11429 0223 ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11202 0206

349 ร.ต.ท. สังวร ทวันเวทย์ รอง สว.ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0199 รอง สว.ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0052

350 ร.ต.อ. สังวรณ์ หนันดูน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยาง จว.นครราชสีมา 0303 13203 0038 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32345 0068

351 ร.ต.อ. หญิง สังวาลย์ เกตุแก้ว รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0017 รอง สว.ฝอ.สบส. 0604 11302 0012

352 ร.ต.อ. หญิง สังวาลย์ ศรีโคตร รอง สว.อก.สภ.โพนทราย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.467 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด 1409 11203 0176

353 ร.ต.ท. สังเวียน แสงจันทร์ รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1108 13202 0241 รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0091

354 ร.ต.ท. สังเวียน เหลือสนุก รอง สวป.สภ.บําเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ 0302 13202 0420 รอง สว.สส.สภ.ลําดวน จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0105

355 ร.ต.อ. สัจจา ไกรวงษา รอง สวป.สภ.กุตาไก้ จว.นครพนม สนพ.163 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0045

356 ร.ต.อ. สัจจา ศรีรักษา รอง สว.จร.สน.บางโพงพาง สน.2-518 รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.348

357 ร.ต.อ. สัญชัย วิสูตรธนาวิทย์ รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 1906 11202 0154 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 0907 13202 0517

358 ร.ต.ท. สัญญา ก้อนเพชร รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี 0202 13202 0191 รอง สว.สส.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.172

359 ร.ต.ท. สัญญา เขมากรณ์ รอง สวป.สภ.ปากรอ จว.สงขลา 0907 13207 0386 รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 0907 13207 0406

360 ร.ต.ท. สัญญา ไชยโสต รอง สว.สส.สภ.บ้านสร้าง จว.ปราจีนบุรี 0207 13204 0084 รอง สวป.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี สชบ.197



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

361 ร.ต.ท. สัญญา โภคาพานิชย์ รอง สวป.สภ.โขงเจียม จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0137 รอง สวป.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 0306 13207 0329

362 ร.ต.อ. สัญญา มอหะหมัด รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี 0904 13202 0162 รอง สว.สส.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 1905 11204 0088

363 ร.ต.อ. สัญญา สินทะสา รอง สวป.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม 0703 13202 0268 รอง สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0312

364 ร.ต.อ. สัญญา หวังสวัสดิ์ รอง สว.สส.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สสข.502 รอง สว.สส.สภ.ระโนด จว.สงขลา 0907 13204 0200

365 ร.ต.อ. สัญฑ์ชัย เกษกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11305 0029 รอง สว.สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.241

366 ร.ต.อ. สัญปกรณ์ นครเพชร รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0440 รอง สวป.สภ.นาใน จว.สกลนคร 0409 13207 0341

367 ร.ต.ท. สัตยา สะวิสัย รอง สวป.สภ.เฝ้าไร่ จว.หนองคาย 0410 13202 0029 รอง สว.สส.สภ.บ้านเดื่อ จว.หนองคาย 0410 13204 0106

368 ร.ต.ท. สัน ผ่านสถิน รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.315 รอง สว.สส.สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก่น 0403 13203 0407

369 ว่าที่ ร.ต.อ. สันต์ติ มีถาวร อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศฝต.รร.นรต. 3003 32354 0049 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.7 1702 11304 0012

370 ร.ต.อ. สันตนันต์ มุขช่วย รอง สวป.สภ.กงหรา จว.พัทลุง สพท.225 รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 0905 13202 0227

371 ร.ต.อ. สันติ แก้วโรจน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11202 0163 รอง สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 13202 0399

372 ร.ต.อ. สันติ คําพันธุ์ รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีฯ สงป. 0500 11403 0021 รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0053

373 ร.ต.อ. สันติ บางบัวงาม รอง สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. 2201 11326 0106 รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 2203 11304 0013

374 ร.ต.ท. สันติ พงษ์ปลัด ผบ.มว.กก.ตชด.11 2502 11202 0118 รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 11325 0029

375 ร.ต.อ. สันติ ฤทธิ์มังกร รอง สว.ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 11202 0039 รอง สว.สส.สน.เตาปูน 1109 13204 0369



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

376 ร.ต.ท. สันติ ลิเอกวรรณเจริญ รอง สว.จร.สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี 1708 11205 0091 รอง สว.จร.สภ.เมืองราชบุรี สรบ.216

377 ร.ต.ท. สันติ เลี้ยงประยูร รอง สว.กก.1 บก.ทท. 2105 11304 0031 รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 13202 0265

378 ร.ต.อ. สันติ วังไธสง รอง สว.สส.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา สนม.730 รอง สวป.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.178

379 ร.ต.ท. สันติ สว่างจิตร รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0015 รอง สวป.สภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา สสข.190

380 ร.ต.อ. สันติ สุวรรณ์พราย รอง สว.สภ.เกาะยาว จว.พังงา 1807 11202 0082 รอง สว.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0118

381 ร.ต.อ. สันติชัย สีใหม่ รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11202 0035 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลําปาง 1510 11202 0108

382 ร.ต.ท. สันติภาพ นรชาญ รอง สว.สส.สภ.น้ําขุ่น จว.อุบลราชธานี 0309 13203 0464 รอง สวป.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0041

383 ร.ต.อ. สันติราษฏร์ พวงมาลา รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11204 0034 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0130

384 ร.ต.ท. สันทัด หงส์นภารัตน์ รอง สวป.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย สสท.280 รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 11202 0098

385 ร.ต.อ. สันธิชัย พรหมทอง รอง สว.กก.ตชด.44 2505 11325 0364 ผบ.มว.กก.ตชด.44 2505 11202 0401

386 ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ บุญพา รอง สว.ปพ.ผอ. 0202 11309 0035 รอง สว.ฝอ.ยธ. 0303 11309 0016

387 ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ลี้เกษร รอง สว.สส.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13203 0300 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.219

388 ร.ต.ท. สากล ปิดตาละคะ รอง สว.สส.สภ.พลับพลาชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0261 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11204 0040

389 ร.ต.อ. สากล พลเวียง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พังโคน จว.สกลนคร สสน.263 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย สลย.119

390 ร.ต.ท. สาคร จันทร์สีหา รอง สว.จร.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 1304 11205 0136 รอง สวป.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 1304 11202 0150



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

391 ร.ต.ท. สาคร บุญศรี รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0212 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.2 2705 11325 0098

392 ร.ต.ท. สาคร วงกต รอง สว.สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0397 รอง สวป.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0314

393 ร.ต.ท. สาคร สุขเกษม รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 13202 0345 รอง สว.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 13204 0216

394 ร.ต.อ. สาทิต เผือกเพชร รอง สว.อก.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา สพง.135 รอง สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา สพง.139

395 ร.ต.อ. สาธิต ศรีโหมด รอง สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-632 รอง สว.จร.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-651

396 ร.ต.ท. สาธิต เอี่ยมพุฒ รอง สวป.สน.แสมดํา 1116 13202 0064 รอง สว.สส.สภ.ปากท่อ 0706 13204 0170

397 ร.ต.อ. สามารถ กลีบแก้ว รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 29203 0082 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 11203 0219

398 ร.ต.อ. สามารถ กาษร รอง สว.ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 11202 0066 รอง สวป.สน.บางพลัด 1114 13202 0264

399 ร.ต.ท. สามารถ แก้วสะแสน รอง สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0109 รอง สว.สส.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร สกพ.187

400 ร.ต.อ. สามารถ ชื่นชมยิ่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์ 1309 29203 0094 รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 0304 13202 0441

401 ร.ต.ท. สามารถ นามโพธิ์ รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ. 0304 11442 0056 รอง สว.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0179

402 ร.ต.ท. สามารถ บุพศิริ รอง สว.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท 0102 13204 0078 รอง สว.จร.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปนม.8568

403 ร.ต.อ. สามารถ ประเสริฐ รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13202 0471 รอง สว.จร.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี 1206 11205 0173

404 ร.ต.ท. สามารถ ผ่องอําไพ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม 1709 11304 0020 รอง สวป.สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี สพบ.211

405 ร.ต.ท. สามารถ พวงอินทร์ รอง สวป.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0307 รอง สวป.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 0706 13202 0296



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

406 ร.ต.อ. สายชล จํานงค์พันธ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคม. 2108 29203 0052 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 11203 0217

407 ร.ต.อ. สายชล ทรงเดช รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 11204 0034 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร สสค.88

408 ร.ต.ท. สายชล ศักดิ์สุภาพ รอง สวป.สภ.หลักศิลา จว.นครพนม สนพ.142 รอง สวป.สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม 0404 13207 0188

409 ร.ต.อ. สายชล เศรษฐรัมย์ รอง สวป.สภ.ชํานิ จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0123 รอง สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์ 0304 13207 0348

410 ร.ต.อ. สายชล สินทา รอง สว.จร.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1106 11205 0088 รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13205 0055

411 ร.ต.อ. สายชล สีมาอิ้ง รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 13202 0183 รอง สวป.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0086

412 ร.ต.ท. สายชล สุขโข รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11304 0024 รอง สว.จร.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.425

413 ร.ต.อ. สายชล สุภาพเจริญกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา สสข.548 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 0907 24203 0123

414 ร.ต.อ. สายชล อะโคตมี รอง สวป.สน.อุดมสุข 1103 13202 0128 รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 0410 13202 0402

415 ร.ต.อ. หญิง สายทอง หม่อมประเสริฐ รอง สว.อก.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 13318 0341 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0017

416 ร.ต.อ. หญิง สายน้ําผึ้ง จันทร์ชุ่ม รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0126 รอง สว.ฝอ.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี 0904 13304 0313

417 ร.ต.อ. สายัญห์ อินทมงคล รอง สวป.สภ.บ้านกลาง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13207 0210 รอง สว.สส.สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ 0607 13204 0109

418 ร.ต.อ. สายัณตร์ ตุมระวัต รอง สว.(สอบสวน) สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร สชพ.200 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร สชพ.188

419 ร.ต.ท. สายัณห์ เจริญวงศ์ รอง สว.สส.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 0608 13204 0108 รอง สวป.สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี 0202 13202 0215

420 ร.ต.อ. สายัณห์ ภาณุศานต์ รอง สว.กก.4 บก.ปอศ. 2109 11202 0150 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2201 11326 0096



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

421 ร.ต.อ. สายันต์ คําภูเวียง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เหล่าหลวง จว.บึงกาฬ 0410 24203 0140 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น สขก.502

422 ร.ต.อ. สายันต์ ปัญจรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.263 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านกร่ํา จว.ระยอง สรย.96

423 ร.ต.อ. สายันต์ วรรคไธสง รอง สวป.สน.พญาไท 1003 11202 0118 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0208

424 ร.ต.ท. สาโรช สุดมี รอง สวป.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี สกจ.336 รอง สว.สส.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี สกจ.339

425 ร.ต.อ. สาลี ทวีเลิศ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11204 0044 รอง สว.กก.2 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11202 0043

426 ร.ต.อ. หญิง สาวิญ์ตรี เรืองชัย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0095 รอง สว.พฐ.จว.ระนอง 2711 11336 0133

427 ร.ต.ท. หญิง สาวิตรี การปลูก รอง สว.อก.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา สนม.574 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0132

428 ร.ต.อ. หญิง สาวิตรี ฟักทอง รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม. 2401 11304 0024 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11326 0059

429 ว่าที่ ร.ต.ท. หญิง สาวิตรี หาญคําเถื่อน รอง สว.สํานักงานคณบดี นว.รร.นรต. 3005 11325 0008 รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11304 0165

430 ร.ต.ท. หญิง สาหร่าย ทองจันทร์ รอง สว.อก.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 1905 11304 0047 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0018

431 ร.ต.ท. สํานัก ลือหาญ รอง สว.สส.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี สสพ.117 รอง สวป.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0317

432 ร.ต.ท. สําเนียง ภูเป้ว ผบ.มว.กก.ตชด.31 2504 11202 0553 รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ 0402 13202 0339

433 ร.ต.ท. สํารวย ขุนอินทร์ รอง สว.สส.สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0135 รอง สวป.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0111

434 ร.ต.ท. สํารวย จารย์ลี รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0077 รอง สว.ส.ทท.7 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0166

435 ร.ต.อ. สําราญ จารุแพทย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ สศก.463 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0207



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

436 ร.ต.อ. สําราญ พลไชย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านนา จว.นครนายก สนย.125 รอง สว.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนายก 1208 11203 0077

437 ร.ต.อ. หญิง สําราญ โพธิ์เหลือง รอง สว.สส.สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี สอบ.691 รอง สวป.สภ.บ่อเกลือ จว.น่าน สนน.257

438 ร.ต.ท. สําราญ มณีเนตร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11204 0038 รอง สวป.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ สบร.495

439 ร.ต.อ. สําราญศักดิ์ แซงเพชร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11304 0019 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11305 0027

440 ร.ต.อ. สําเร็จ จันทร์วิเศษ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13202 0411 รอง สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 18035

441 ร.ต.อ. สําเร็จ ประภาวะเก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.426 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด สรอ.355

442 ร.ต.ท. สําเริง โพธิ์พฤกษ์ รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0048 รอง สว.กก.3 บก.ส.3 2304 11202 0141

443 ร.ต.อ. สําเริง ฤกษ์ชัย รอง สว.สส.สน.เพชรเกษม 1104 13204 0208 รอง สว.ฝอ.บก.น.7 1009 11202 0031

444 ร.ต.อ. สําอางค์ ศุภพัฒน์อานันท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 0706 24203 0107 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11203 0124

445 ร.ต.อ. สิงหราช พิมพะกร รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 13202 0282 รอง สวป.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา สนม.777

446 ร.ต.อ. สิงหา เตี๋ยอํานวยชัย รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.288 รอง สว.สส.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0138

447 ร.ต.ท. สิทธ์พิสุทธิ์ บุญจันทร์ รอง สว.กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตร. 3105 11304 0012 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.6 2709 11325 0083

448 ร.ต.อ. สิทธานต์ เกตุศรี ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0032 รอง สว.กลุ่มงานยุทธวิธีตํารวจ ศฝต.รร.นรต. 3003 11355 0036

449 ร.ต.อ. สิทธิกร โกวฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11202 0121 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0081

450 ร.ต.อ. สิทธิกร ชัยชนะ รอง สวป.สภ.ไม้รูด จว.ตราด 0205 13202 0031 รอง สวป.สภ.ปากน้ําประแสร์ จว.ระยอง 0208 13207 0171



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

451 ร.ต.อ. สิทธิชัย เข็มกลัด รอง สว.กก.สุนัขและม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 11202 0166 รอง สว.งานแผน/ฝึกอบรม กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 11304 0159

452 ร.ต.ท. สิทธิชัย ครุฑธาพันธ์ รอง สว.ฝอ.บก.รน. 2106 11304 0020 นักประดาน้ํา(สบ 1) กก.2 บก.รน. 2106 33206 0053

453 ร.ต.ท. สิทธิชัย เตียวสกุล รอง สวป.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท 0102 13207 0132 รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภก.112

454 ร.ต.ท. สิทธิชัย ทําอินแก้ว รอง สว.อก.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ 0604 13304 0035 รอง สวป.สภ.เมืองตาก 0603 13202 0270

455 ร.ต.อ. สิทธิชัย นันทะแก้ว รอง สว.สส.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13204 0067 รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ ปขก.1707

456 ร.ต.อ. สิทธิชัย นามศรี รอง สว.สส.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 13204 0248 รอง สวป.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น 0403 13202 0471

457 ร.ต.ท. สิทธิชัย ประดับ นว.(สบ 1) ผบก.ศทก. 2804 11323 0004 รอง สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา สสข.193

458 ร.ต.อ. สิทธิชัย สุดประเสริฐ รอง สวป.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0122 รอง สวป.สภ.แก่งโสภา จว.พิษณุโลก 0606 13207 0138

459 ร.ต.อ. สิทธิ์ชานน โพธิ์ศรีนฤภัทร รอง สว.สส.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ สปข.182 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร. 0001 13323 0241

460 ร.ต.ท. สิทธิโชค เข็มขาว รอง สว.สส.สภ.บ่อไร่ จว.ตราด สตร.178 รอง สว.สส.สภ.หนองบอน จว.ตราด 0205 13204 0142

461 ร.ต.อ. สิทธิโชค บัวแดง รอง สว.(สอบสวน) สภ.งาว จว.ลําปาง 0508 23203 0022 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงคํา จว.พะเยา 1507 11203 0103

462 ร.ต.อ. สิทธิโชค บุญโต รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี สปจ.258 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 29203 0040

463 ร.ต.ท. สิทธิโชค สุขสวัสดิ์ ผบ.มว.กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 11202 0097 รอง สวป.สภ.ด่านแม่แฉลบ จว.กาญจนบุรี สกจ.142

464 ร.ต.อ. สิทธิพงษ์ มงคลทอง รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0390 รอง สวป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี สสบ.233

465 ร.ต.ท. สิทธิพร หล่อจันอัด รอง สว.กก.2 บก.ปอศ. 2109 11202 0078 รอง สว.กก.1 บก.ปปป. 2110 11202 0030



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

466 ร.ต.อ. สิทธิพันธ์ วรรณสุข รอง สวป.สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี สจบ.231 รอง สวป.สภ.บ้านกร่ํา จว.ระยอง สรย.93

467 ร.ต.อ. สิทธิศักดิ์ ชุณหเมธาทิพย์ รอง สว.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 24203 0109 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางคอแหลม สน.3-787

468 ร.ต.อ. สิทธิศักดิ์ ทรงศักดิ์ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0025 รอง สว.ฝอ.สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส สนธ.309

469 ร.ต.ท. สิทธิศักดิ์ พิทักษ์ชาติ รอง สว.อก.สภ.หนองบัวแดง จว.ชัยภูมิ สชย.401 รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.251

470 ร.ต.อ. สิทธิศาสตร์ มูลมานัส รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย สนค.228 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 0412 24203 0136

471 ร.ต.ท. สินชัย สุขขี รอง สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 13207 0110 รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต 0806 13202 0187

472 ร.ต.อ. หญิง สินีนาฏ บํารุงชนม์ รอง สว.อก.สภ.ปากน้ําประแสร์ จว.ระยอง 0208 13304 0169 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11304 0087

473 ร.ต.อ. หญิง สิรกาญจน์ ศิริคําน้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0146 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11203 0351

474 ร.ต.อ. หญิง สิรพรรณ มาโนชญ์นิมมาน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลําพูน 1511 11304 0019 รอง สว.อก.สภ.ทากาศ จว.ลําพูน 0509 13304 0129

475 ร.ต.ท. สิรภพ คําแก้ว รอง สว.สส.สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร 0605 13203 0222 รอง สวป.สภ.วังหว้า จว.พิจิตร สพจ.93

476 ร.ต.ท. สิรภพ ชํานิ รอง สว.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี สปท.229 รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.171

477 ร.ต.ท. สิรภพ แย้มศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์ 0307 24203 0108 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0028

478 ร.ต.ท. หญิง สิริกาญจน์ วัฒนาปิยรมย์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11302 0020 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0022

479 ร.ต.อ. หญิง สิริกานต์ ขันทอง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0140 รอง สว.อก. สภ.เมืองลําปาง สลป.217

480 ร.ต.อ. สิริชัย ไทยกรรณ์ รอง สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0413 รอง สวป.สภ.แม่ทา จว.ลําพูน 1511 11202 0078



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

481 ร.ต.ท. สิริชัย ผลเลไลย์ ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.4 1400 11323 0010 รอง สว.สส.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น 0403 13204 0272

482 ร.ต.อ. หญิง สิริธร พุ่มมรดก รอง สว.อก.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13304 0370 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร. 0001 13323 0062

483 ร.ต.อ. สิริพงษ์ ไชยปัญญา รอง สวป.สภ.สันติสุข จว.น่าน สนน.265 รอง สว.สส.สภ.นาน้อย จว.น่าน 0504 13204 0133

484 ร.ต.ท. หญิง สิริพร อ่อนตา รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0029 รอง สว.งานสถิติและวิจัยอุบัติเหตุ กก.5 บก.จร. 1002 11310 0227

485 ร.ต.อ. สืบศักดิ์ ตั้งอนันตชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ สนว.275 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11203 0159

486 ร.ต.ท. สุกฤษณ์ สินสมศรี รอง สวป.สน.บางยี่เรือ สน.3-694 รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0216

487 ร.ต.อ. หญิง สุกัญญา พรรณขาม รอง สว.อก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 13304 0018 รอง สว.อก.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี ปนม.8585

488 ร.ต.อ. สุกิจ เพชรโชติ รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0262 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0048

489 ร.ต.อ. สุกุลวัฒน์ บัวกอง รอง สวป.สน.บางมด 1115 13202 0270 รอง สว.จร.สน.บางคอแหลม 1010 11205 0090

490 ร.ต.อ. หญิง สุไก่ โสบผอม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ 1804 11304 0080 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2 2403 11363 0695

491 ร.ต.อ. สุขสันต์ กาวกาย รอง สว.สส.สภ.คลองพิไกร จว.กําแพงเพชร 0602 13204 0240 รอง สวป.สภ.ลานกระบือ จว.กําแพงเพชร สกพ.172

492 ร.ต.ท. สุขสิทธิ์ ประเสริฐ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0039 รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0210

493 ร.ต.ท. สุครีพ ต้องเดช รอง สว.สส.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.124 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครพนม 1406 11202 0117

494 ร.ต.อ. สุจริต กรีจังหรีด รอง สว.สส.สภ.บ้านทับใหม่ จว.สระแก้ว 0209 13204 0211 รอง สว.จร.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 1210 11205 0100

495 ร.ต.อ. สุจินต์ สอนศรี รอง สวป.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ สศก.316 รอง สว.สส.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 0306 13204 0266



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

496 ร.ต.อ. สุจินต์ สีสอนดี รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1112 13202 0369 รอง สว.จร.สน.ยานนาวา สน.2-882

497 ร.ต.อ. สุจินต์ แสงลี รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา สอย.236 รอง สวป.สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธานี สอด.602

498 ร.ต.อ. หญิง สุชยา วัฒนศักดิ์สุรกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11304 0092 รอง สวป.สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ 0410 13207 0313

499 ร.ต.ท. สุชัย อัมพรทิศ รอง สว.สส.สน.บางมด 1010 11204 0103 รอง สว.สส.สภ.หอคํา จว.บึงกาฬ สนค.125

500 ร.ต.ท. หญิง สุชาดา แสงไชย รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0095 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0120

501 ร.ต.ท. สุชาติ คงช่วย รอง สวป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง สปน.243 รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.196

502 ร.ต.ท. สุชาติ ไชยณรงค์ รอง สว.ส.ทท.7 กก.5 บก.ทท. 2105 11202 0204 รอง สว.อก.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต 1808 11304 0080

503 ร.ต.อ. สุชาติ ประเสริฐสวัสดิ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.1 1003 11202 0031 รอง สว.สส.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี 0705 13204 0133

504 ร.ต.ท. สุชาติ มานะการ รอง สว.สส.สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 13204 0264 รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.290

505 ร.ต.ท. สุชาติ เรือนวงค์ ผบ.มว.กก.ตชด.31 2504 11428 0129 รอง สวป.สภ.ทุ่งฝาย จว.ลําปาง 0508 13207 0189

506 ร.ต.อ. สุชาติ ศรีกุลวงษ์ รอง สวป.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 0102 13202 0014 รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.338

507 ร.ต.ท. สุชาติ สีมาตย์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11304 0017 รอง สวป.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี สจบ.110

508 ร.ต.ท. หญิง สุชีรา สายสังข์ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0034 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0063

509 ร.ต.ท. สุเชวง ขามชู รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11304 0023 รอง สว.อก.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 0107 13304 0269

510 ร.ต.ท. หญิง สุดรักษ์ พูนวงษ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.8 1010 11304 0104 รอง สว.อก.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 0103 13304 0236



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

511 ร.ต.ท. หญิง สุดา แก้วณรงค์ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0067 รอง สว.อก.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 0907 13304 0202

512 ร.ต.อ. หญิง สุดารัตน์ กาญจนะโกมล รอง สว.กก.ดส. 1000 11202 0031 รอง สวป.สน.นางเลิ้ง สน.1-953

513 ร.ต.อ. หญิง สุดารัตน์ ไกรนุกูล รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 11304 0011 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3 1303 32344 0078

514 ร.ต.อ. หญิง สุทธาวัลย์ สุตตะนก รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11363 0303 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2 2403 11363 0696

515 ร.ต.อ. สุทธิ ฉับจันทึก รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา สนม.819 รอง สว.จร.สภ.คลองไผ่ จว.นครราชสีมา 1305 11205 0226

516 ร.ต.อ. หญิง สุทธิญาณี โยทองยศ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 11309 0032 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.308

517 ร.ต.อ. สุทธินันท์ อัญญประเสริฐ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0282 รอง สวป.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0438

518 ร.ต.อ. สุทธินาท รูปิยะเวชน์ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 1703 11202 0010 รอง สวป.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 0705 13201 0169

519 ร.ต.ท. สุทธิพงษ์ ยานุพรม รอง สวป.สน.หัวหมาก 1006 11202 0089 รอง สว.สส.สน.หัวหมาก 1111 13204 0290

520 ร.ต.อ. สุทธิพจน์ ทนันชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไผ่โทน จว.แพร่ 0506 23203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 23203 0024

521 ร.ต.ท. สุทธิยะ น้อยทรง รอง สว.ฝอ.ภ.จว. บึงกาฬ 1415 11304 0024 รอง สวป.สภ.นาแก จว.นครพนม 1406 11202 0098

522 ร.ต.อ. หญิง สุทธิรัก อ่อนวิมล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11304 0019 รอง สว.อก.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.462

523 ร.ต.อ. สุทธิโรจน์ บุญมีรัศมีปภา รอง สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 11304 0248 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0052

524 ร.ต.ท. สุทธิศักดิ์ จํารัส รอง สว.จร.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี 1704 11205 0114 รอง สวป.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร 0708 13207 0113

525 ร.ต.ท. สุทธิศักดิ์ มลิวรรณ รอง สว.สส.สภ.เวียงมอก จว.ลําปาง 0508 13204 0212 รอง สว.สส.สภ.ห้างฉัตร จว.ลําปาง 0508 13204 0162



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

526 ร.ต.อ. สุทศ เป็นแผ่น รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0068 รอง สว.(สอบสวน) สภ.งาว สลป.405

527 ร.ต.ท. สุทัศน์ ขัติยะราช รอง สว.สส.สภ.เมืองลําปาง สลป.229 รอง สวป.สภ.บ้านเอื้อม จว.ลําปาง 0508 13207 0206

528 ร.ต.อ. สุทัศน์ เชื้อคําฮด รอง สว.ฝอ.ทว. 2703 11309 0159 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 ทว. 2703 11336 0061

529 ร.ต.อ. สุทัศน์ สุขเลิศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี สสบ.173 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 1110 11203 0103

530 ร.ต.อ. สุทัศน์ แสงแก้ว รอง สว.สส.สภ.แม่จริม จว.น่าน 0504 13204 0196 รอง สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 13202 0285

531 ร.ต.อ. สุทิน เอกลักษณ์บุรุษ ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0295 ผบ.มว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0337

532 ร.ต.ท. สุที มูลทรงเกียรติ์ รอง สว.อก. สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร สสค.141 รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 13202 0258

533 ร.ต.ท. สุเทพ นิลปัทมอมร รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี สนบ.219 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 1102 11202 0070

534 ร.ต.อ. สุเทพ บรรหาร รอง สวป.สน.ลาดพร้าว สน.1-1268 รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0076

535 ร.ต.อ. สุเทพ พวงทอง รอง สว.สส.สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี 0109 13204 0094 รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี 0109 13207 0091

536 ร.ต.อ. สุเทพ สระแก้ว รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13204 0272 รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.266

537 ร.ต.ท. สุเทพ สุขพานิช รอง สว.สส.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0191 รอง สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.197

538 ร.ต.อ. สุเทพ สุโพธิ์ รอง สว.สส.สน.พญาไท 1108 13204 0228 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0225

539 ร.ต.อ. สุธรรม ดีราชรัมย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0219 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 13203 0028

540 ร.ต.ท. สุธา ขุมทรัพย์ รอง สวป.สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี 0705 13207 0160 รอง สวป.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี สพบ.162



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

541 ร.ต.อ. หญิง สุธาทิพย์ พรมใจ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.น่าน 1506 11304 0019 รอง สว.อก.สภ.นาน้อย จว.น่าน สนน.242

542 ร.ต.อ. หญิง สุธารัตน์ เกิดโต รอง สว.กก.3 บก.ตม.1 2402 11363 0096 รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 11326 0017

543 ร.ต.อ. หญิง สุธาสินี จันทร์ทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11304 0018 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลา 1906 11327 0125

544 ร.ต.อ. สุธิ โมสุขะ รอง สว.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต 0806 13304 0109 รอง สว.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0368

545 ร.ต.อ. หญิง สุธิษา จิตรเสน รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0095 รอง สว.ฝอ.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 2005 11304 0086

546 ร.ต.ท. สุธี กําราญศึก รอง สวป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง 0110 13207 0122 รอง สว.สส.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง สอท.79

547 ร.ต.อ. สุธี ธนาธรนิรันดร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 27203 0137 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลําปาง 1510 11305 0041

548 ร.ต.ท. สุธี นวลจันทร์ รอง สว.กก.ตชด.33 2504 11442 0279 รอง สว.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0184

549 ร.ต.อ. สุธี อัจฉริยรักษ์ รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0031 รอง สว.สส.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0165

550 ว่าที่ ร.ต.อ. สุธีร์ แต้ตระกูล รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ศ. 2901 11305 0045 รอง สว.สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช 0804 13207 0398

551 ร.ต.อ. สุธีรพันธ์ ทาปศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.416 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11203 0211

552 ร.ต.อ. สุนทร กันทะเสน รอง สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 0506 13207 0172 รอง สว.สส.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ สพร.211

553 ร.ต.ต. สุนทร แก้วสอน รอง สวป.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย สสท.256 รอง สวป.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร 1607 11202 0099

554 ร.ต.อ. สุนทร คําซาว รอง สว.อก.สภ.เมืองน่าน สนน.141 รอง สวป.สภ.เมืองน่าน 0504 13202 0276

555 ร.ต.อ. สุนทร จตุเทน รอง สว.จร.สน.นิมิตรใหม่ 1102 13205 0314 รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส. 0604 11306 0046



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

556 ร.ต.อ. สุนทร จอดนอก รอง สวป.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา 0303 13202 0747 รอง สวป.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา สนม.612

557 ร.ต.ท. สุนทร ปิยภาณีกุล รอง สวป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.397 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0050

558 ร.ต.อ. สุนทร ภูตะวัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี สลบ.240 รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 1110 11203 0106

559 ร.ต.อ. สุนทร ยิ่งคง รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 23203 0401 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง สพท.251

560 ร.ต.ท. สุนทร รักขุมแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองราชบุรี สรบ.195 รอง สวป.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร สสค.145

561 ร.ต.ท. สุนทร สุขหน้าไม้ รอง สว.อก.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.422 รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี 0104 13202 0310

562 ร.ต.ท. สุนทร อันตรี รอง สว.สส.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 0403 13204 0288 รอง สว.สส.สภ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น 0403 13204 0265

563 ร.ต.ท. สุนัน แก้วงาม รอง สว.งานธุรการ กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11304 0034 รอง สว.ฝอ.บก.อคฝ. 1014 11202 0026

564 ร.ต.ท. สุนัน ชุดไธสง รอง สว.จร.สน.ประชาสําราญ 1102 13205 0376 รอง สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1110 13202 0243

565 ร.ต.ท. หญิง สุนิสา จักรพรรดิ์ รอง สว.อก.สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11304 0048 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11304 0077

566 ร.ต.อ. สุบัญชา พืชผล รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0179 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0238

567 ร.ต.อ. สุพจน์ แก้วเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง 1112 24203 0133 รอง สว.(สอบสวน) สน.ลําหิน สน.1-1422

568 ร.ต.อ. สุพจน์ กริดกระโทก รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัวโคก จว.ชัยภูมิ 1304 29203 0085 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 1304 11203 0174

569 ร.ต.อ. สุพจน์ คุ้มทิม รอง สว.สส.สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 13204 0290 รอง สวป.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.459

570 ร.ต.ท. สุพจน์ จันทยุทธ รอง สวป.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ์ 0402 13202 0032 รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.296



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

571 ร.ต.อ. สุพจน์ ใจยา รอง สวป.สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา 0505 13202 0147 รอง สว.สส.สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา สพย.141

572 ร.ต.อ. สุพจน์ โชติพินิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กลางใหญ่ จว.อุดรธานี 0412 24203 0157 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี 1414 11203 0138

573 ร.ต.ท. สุพจน์ ทองมาเอง รอง สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 11202 0260 รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0290

574 ร.ต.อ. สุพจน์ ศิริภักดิ์ รอง สว.สส.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม สมค.235 รอง สว.สส.สภ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี 0412 13203 0358

575 ร.ต.อ. สุพจน์ หาญขว้าง รอง สว.สส.สภ.ทุ่งหัวช้าง จว.ลําพูน 0509 13204 0122 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลําพูน 1511 11203 0118

576 ร.ต.ท. สุพร ลิ้มไพบูลย์ รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0054 รอง สว.สส.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0442

577 ร.ต.อ. สุพรชัย บุญนํา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0058 รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง 0905 13202 0207

578 ร.ต.อ. สุพรรณ ปัญญาไว รอง สวป.สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 13202 0288 รอง สวป.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก 1605 11202 0096

579 ร.ต.อ. หญิง สุพรรณี ศรีวรรณา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0131 รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0117

580 ร.ต.อ. สุพรศักดิ์ คํามุลตรี รอง สว.อก.สภ.เมืองบึงกาฬ สนค.272 รอง สว.อก.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร สสน.265

581 ร.ต.อ. สุพล งิ้วลาย รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0347 รอง สว.จร.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11205 0104

582 ร.ต.อ. สุพล ตูมกลาง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก่น 0403 13203 0050 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น 1405 11203 0215

583 ร.ต.ท. สุพล บุญหงษ์ รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 13202 0429 รอง สว.จร.สภ.เมืองบึงกาฬ 1415 11205 0060

584 ร.ต.ท. สุพัฒน์ ช่วยชู รอง สวป.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 0307 13202 0437 รอง สวป.สภ.เมืองสุรินทร์ 0307 13202 0408

585 ร.ต.อ. สุพัฒน์ สุดสงค์ รอง สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.489 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0089



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

586 ร.ต.อ. สุพัตร บุญเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สระใคร จว.หนองคาย 0410 13203 0020 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0117

587 ร.ต.อ. หญิง สุพัตรา จ่าหร่าย รอง สว.อก.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ สนว.372 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 11304 0073

588 ร.ต.อ. หญิง สุพาศรี จิโนเขียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0168 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลําปาง 1510 11203 0159

589 ร.ต.อ. สุพิน แดงดี รอง สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.225 รอง สว.สส.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.261

590 ร.ต.อ. หญิง สุพินดา จุลพงค์ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9 1901 11305 0109 รอง สว.อก.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.123

591 ร.ต.ท. หญิง สุพิศ พันธุ์สมบัติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลําภู 1413 11304 0051 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 1404 11304 0023

592 ร.ต.ท. หญิง สุภัสสรา ดิษฐ์คล้อย รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1102 12203 0242 รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0018

593 ร.ต.ท. หญิง สุภาณี กิ่งแก้ว รอง สวป.สภ.ชะอํา จว.ชลบุรี 1707 11202 0075 รอง สวป.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี สพบ.223

594 ร.ต.อ. สุภาพ คํายศ รอง สว.สส.สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา สพย.141 รอง สวป.สภ.ดอกคําใต้ จว.พะเยา 0505 13202 0147

595 ร.ต.อ. สุภาพ ทาจันทร์ รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0070 รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน 0504 13202 0024

596 ร.ต.ท. สุภาพ ผลเจริญ ผบ.มว.กก.ตชด.14 2502 11202 0522 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ศชต. 2001 11304 0026

597 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง สุภาพร ไพจิตร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 11326 0025 รอง สว.อก.สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี สอบ.571

598 ร.ต.อ. หญิง สุภาพร มีสติ รอง สว.อก.สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11304 0121 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อํานาจเจริญ 1310 11304 0088

599 ร.ต.อ. หญิง สุภาพักตร์ ภูล้ําผา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม 1406 11327 0086 รอง สว.อก.สภ.คําม่วง จว.กาฬสินธุ์ สกส.319

600 ร.ต.อ. หญิง สุภาภรณ์ กิ่งมณี รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 11326 0016 รอง สว.ฝกบ.บก.อก.จต. 0801 11322 0033



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

601 ร.ต.อ. หญิง สุภาลักษณ์ ปินตาคํา รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0014 รอง สว.ศพข.บช.ส. 2306 11304 0002

602 ร.ต.ท. หญิง สุภาวัน ชัยโย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11304 0019 รอง สว.กลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัว ศฝต.รร.นรต. 3003 11304 0043

603 ร.ต.ท. สุภีร์ เรียงไธสง รอง สวป.สภ.ตากูก จว.สุรินทร์ สสร.126 รอง สวป.สภ.สนม จว.สุรินทร์ สสร.385

604 ร.ต.ท. สุมงคล คําสอน รอง สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0500 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11204 0041

605 ร.ต.ท. หญิง สุมลทิพย์ จุลวรรณโณ รอง สว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11326 0208 รอง สว.กก.ตชด.44 2505 11304 0360

606 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง สุมาลี ธานี รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0063 รอง สว.ฝอ.บก.รฟ. 2104 11305 0022

607 ร.ต.ท. หญิง สุมิตตรา โคตปะโค รอง สว.อก.สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร สสน.289 รอง สว.อก.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.292

608 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง สุมิตตา ศรีคําภา รอง สว.ฝอ.ตส.3 0903 11304 0008 รอง สว.ฝตส.1 ตส.3 0903 11328 0040

609 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง สุมิตรา แก้วเขียว รอง สว.สํานักงานคณบดี ตศ.รร.นรต. 3004 11326 0011 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 11304 0017

610 ร.ต.อ. สุเมธ จํานง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา สสข.158 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูเต่า จว.สงขลา 0907 23203 0402

611 ร.ต.อ. สุเมธ จิตรเพ็ชร รอง สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง สตง.245 รอง สวป.สภ.โคกงาม จว.เลย 0408 13207 0257

612 ร.ต.อ. สุเมธี กนกนาค รอง สว.ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0124 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0068

613 ร.ต.อ. สุรกาญจน์ กระจ่าง รอง สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 11304 0014 รอง สวป.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 1305 11202 0276

614 ร.ต.ท. สุรการณ์ ศรีดา รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.237 รอง สวป.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.357

615 ร.ต.อ. สุรกิจ วงค์ใหญ่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.426 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 29203 0075



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

616 ร.ต.อ. สุรจิต อักกะมานัง รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย 1412 11202 0095 รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองคาย สนค.229

617 ร.ต.อ. สุรชัย แก้วคําภา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโดนเอาว์ จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0074 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0216

618 ร.ต.อ. สุรชัย จรัสรัมย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะเดา จว.สุรินทร์ 1309 29203 0122 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ครบุรี จว.นครราชสีมา 1305 11203 0288

619 ร.ต.ท. สุรชัย จันทร์สิงห์ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0035 รอง สว.กก.2 บก.ป. 2102 11202 0133

620 ร.ต.ท. สุรชัย ช่วยคูณ รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 1206 11204 0159 รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ281

621 ร.ต.อ. สุรชัย ตันจรูญ รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.333 รอง สว.สส.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.581

622 ร.ต.ท. สุรชัย พุ่มงาม รอง สวป.สภ.หนองน้อย จว.ชัยนาท 0102 13207 0157 รอง สว.กก.3 บก.ปส.1 2202 11204 0084

623 ว่าที่ ร.ต.อ. สุรชัย รัตนรักษ์ รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11305 0075 รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0083

624 ร.ต.อ. สุรชัย วรรณแก้วราช รอง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0103 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0223

625 ร.ต.ท. สุรชัย ศรีวิเชียร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11202 0114 รอง สว.สส.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี 0706 13204 0163

626 ร.ต.อ. สุรชัย เสริมสาย รอง สว.สส.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา สนม.615 รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 1413 11202 0061

627 ร.ต.อ. สุรชาติ สีลาภเกื้อ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.9 1902 11304 0012 รอง สวป.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0053

628 ว่าที่ ร.ต.อ. สุรเชษฎ์ติวงศ์ งามวงศ์ รอง สว.ฝ่ายนิติการ บก.อก.สกบ. 0301 11305 0049 รอง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 11205 0113

629 ร.ต.อ. สุรเชษฐ์ กุศลธรรมรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สน.สายไหม 1109 23203 0076 นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 0105 31451 0229

630 ร.ต.อ. สุรเชษฐ์ เอ็บมูล รอง สวป.สภ.น้ําปาด จว.อุตรดิตถ์ สอต.228 รอง สวป.สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0090



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

631 ร.ต.อ. สุรโชค กังวานวาณิชย์ นว.(สบ 1) ผบก.กต.3 จต. 0804 11323 0004 รอง สว.กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0102

632 ร.ต.อ. สุรณรงค์ จันหนู รอง สว.สส.สน.ปากคลองสาน 1010 11204 0122 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางคอแหลม สน.3-788

633 ร.ต.ท. สุรดิษ เวียงสาม รอง สว.สส.สภ.เมืองแพร่ สพร.141 รอง สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 0506 13207 0171

634 ร.ต.ท. สุรเดช นพพิบูลย์ รอง สวป.สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี สกจ.364 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี 1704 11326 0026

635 ร.ต.อ. สุรเทพ พิกุลศรี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11204 0036 รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 0104 13202 0327

636 ร.ต.อ. สุรพงค์ เธียรสุรารักษ์ รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.184 รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง สพท.150

637 ร.ต.อ. สุรพงค์ วรรณขัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 24203 0123 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย สชร.316

638 ร.ต.อ. สุรพงศ์ ยิ่งคุ้ม รอง สว.ฝอ.อต. 0401 11309 0016 รอง สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตําแหน่ง 1 อต. 0401 11319 0028

639 ร.ต.อ. สุรพงษ์ ขัดสีใส รอง สวป.สภ.เวียงมอก จว.ลําปาง 0508 13207 0210 รอง สวป.สภ.บ้านเสด็จ จว.ลําปาง 0508 13207 0198

640 ร.ต.อ. สุรพงษ์ จินตมานะสกุล รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 11363 0284 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0264

641 ร.ต.อ. สุรพล แก้วฝั้น รอง สว.สส.สภ.แม่สลิด จว.ตาก 0603 13204 0233 รอง สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ สชม.246

642 ร.ต.ท. สุรพล จันทรา รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.260 รอง สวป.สภ.สว่าง จว.สกลนคร 0409 13202 0030

643 ร.ต.อ. สุรพล ดลประสิทธิ์ รอง สวป.สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 13202 0014 รอง สว.จร.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 1304 11205 0136

644 ร.ต.ท. สุรพล หนูทอง รอง สวป.สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0439 รอง สวป.สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.442

645 ร.ต.อ. สุรพันธ์ ตอโคกสูง รอง สวป.สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา 0303 13202 0021 รอง สวป.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา สนม.796



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

646 ร.ต.อ. สุรพิชัย คําหมื่น รอง สวป.สน.บางพลัด 1114 13202 0263 รอง สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 2104 11202 0092

647 ร.ต.อ. สุรยุทธ พึ่งคํา รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0074 รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สสป.225

648 ร.ต.อ. สุรวัจน์ อนันตพันธ์ ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0286 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 0907 13202 0530

649 ร.ต.อ. สุรวิชย์ กองตาพิริยะกุล รอง สวป.สภ.เมืองเลย สลย.174 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 11204 0036

650 ร.ต.อ. สุรวุฒิ มัชมลฑล รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0079 รอง สว.งานสืบสวน กก.4 บก.ทท. 2105 11204 0140

651 ร.ต.ท. สุรศักดิ์ กุลศิริ รอง สว.สส.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 0410 13204 0179 รอง สวป.สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 13202 0013

652 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ กุสุมภ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ 0302 24203 0091 รอง สว.สส.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0248

653 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ คําต่อตั้ง รอง สวป.สน.อุดมสุข 1103 13202 0125 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0052

654 ร.ต.ท. สุรศักดิ์ บุญทองสังข์ รอง สว.จร.สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง สพง.192 รอง สวป.สภ.เมืองระนอง 0807 13202 0152

655 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ พรหมาด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 27203 0075 รอง สว.(สอบสวน) สภ.มะนัง จว.สตูล 0908 13203 0020

656 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ พวงเพชร รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมค.302 รอง สว.สส.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม 0404 13204 0107

657 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ ศิริบุตร รอง สว.งานฝึกอบรมสุนัข กก.สุนัขและม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 11306 0035 รอง สวป.สน.ประชาชื่น สน.1-716

658 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ สุยะนัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 24203 0073 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13202 0261

659 ร.ต.ท. สุรศักดิ์ เอกราช ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11202 0212 ผบ.มว.กก.ตชด.24 2503 11202 0389

660 ร.ต.อ. สุรศิลป์ สมศรี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11202 0121 รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3 2404 11363 0303
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661 ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ เส็นบัตร รอง สวป.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 13202 0115 รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี สปน.127

662 ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ อาจจํานงค์ รอง สว.จร.สน.นางเลิ้ง 1003 11205 0105 รอง สว.สส.สน.พญาไท 1003 11204 0092

663 ร.ต.อ. สุระ บุตรสืบสาย รอง สว.สส.สน.โชคชัย 1102 13204 0240 รอง สว.กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11202 0031

664 ร.ต.ท. สุระชัย พันธ์วิริยากุล รอง สว.สส.สภ.ดงละคร จว.นครนายก 0206 13204 0074 รอง สวป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0108

665 ร.ต.อ. สุระทิน บุญโสม รอง สว.สส.สน.เพชรเกษม 1104 13204 0209 รอง สว.ฝอ.บก.น.1 1003 11202 0028

666 ร.ต.อ. สุระศักดิ์ บุญเสริฐ รอง สวป.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี สชบ.465 รอง สว.จร.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.273

667 ร.ต.อ. สุรัตน์ เสียงสนั่น รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 17995 รอง สวป.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0399

668 ร.ต.อ. สุรัตน์ อ่อนจู รอง สว.สส.สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร 1607 11204 0105 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 1607 29203 0052

669 ว่าที่ ร.ต.ท. หญิง สุรัตนา มีโชติ พยาบาล (สบ 1) ชต.รพ.ตร. 3127 31420 0042 พยาบาล (สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0926

670 ร.ต.อ. สุรันต์ เบื้องบน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง สพท.143 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง 1905 11203 0106

671 ว่าที่ ร.ต.อ. หญิง สุรัสวดี สุขสุภักดิ์ นว.(สบ 1) ผบก.สพ. 0304 11323 0004 รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ. 0304 11442 0055

672 ร.ต.อ. สุราช วงศ์ชาลี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 13203 0029 รอง สว.สส.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0056

673 ร.ต.ท. สุริญณ์ ทิพย์สิงห์ รอง สว.งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 1014 11202 0146 รอง สว.จร.สน.บางเขน สน.1-1109

674 ร.ต.ท. สุริน แสงแก้ว รอง สวป.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 2004 11202 0126 รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 09202 0162

675 ร.ต.อ. สุรินทร์ เกื้ออภัยมงคล รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา สสข.424 รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.184
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676 ร.ต.ท. สุรินทร์ ไชยงาม รอง สวป.สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 13202 0178 รอง สวป.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 13202 0141

677 ร.ต.ท. สุรินทร์ นิลมานนท์ รอง สวป.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี สรบ.130 รอง สวป.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 0706 13202 0295

678 ร.ต.อ. สุรินทร์ สุกใส รอง สว.จร.สน.พญาไท สน.1-708 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0056

679 ร.ต.อ. สุริยน ระดาฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ 0402 24203 0099 รอง สว.สส.สภ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์ สกส.340

680 ร.ต.อ. สุริยพงษ์ คําศิริ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0038 รอง สวป.สภ.เจริญศิลป์ จว.สกลนคร สสน.394

681 ร.ต.ท. สุริยะ น้อยภักดี รอง สว.(สอบสวน) สน.บางยี่เรือ 1115 24203 0077 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.8 1010 29203 0064

682 ร.ต.อ. สุริยะ มาศเมฆ รอง ผบ.ร้อย (สบ 1) กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0199 รอง สวป.สน.ลาดพร้าว สน.1-611

683 ร.ต.ท. สุริยัน เกื้อกูล รอง สวป.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร สสน.146 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0038

684 ว่าที่ ร.ต.อ. สุริยัน เสยสูงเนิน รอง สว.ฝอ.สตส. 0900 11304 0014 รอง สวป.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0599

685 ร.ต.อ. สุริยันต์ แก้วพิทูลย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0107 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11203 0139

686 ร.ต.อ. สุริยันต์ โนนใหญ่ รอง สว.กก.ตชด.21 2503 11325 0075 นว.(สบ 1) ผบก.กต.9 0810 11323 0004

687 ร.ต.ท. สุริยา โชติชัย รอง สว.สส.สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี 1414 11204 0093 รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.315

688 ร.ต.ท. สุริยา ธรรมพินิจ ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11202 0206 รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 2502 11304 0025

689 ร.ต.อ. สุริยา นนเทศา รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ําขุ่น จว.อุบลราชธานี 0309 13203 0056 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี สอบ.487

690 ร.ต.อ. สุริยา นาคประนม ผบ.มว.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11207 0321 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0163
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691 ร.ต.อ. สุริยา บุญประคม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 11202 0119 รอง สว.สส.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู สอด.410

692 ร.ต.อ. สุริยา รัตนพันธ์ รอง สว.สภ.เมืองภูเก็ต 1808 11204 0117 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 11202 0136

693 ร.ต.ท. สุริโย ไชยยอด รอง สว.(สอบสวน) สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0148 รอง สว.(สอบสวน) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0081

694 ร.ต.อ. หญิง สุรีพร เลิศทองสุข รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 11304 0018 รอง สว.อก.สภ.นาโพธิ์ อ.พิบูล จว.อุบลราชธานี 0309 13304 0308

695 ร.ต.ท. หญิง สุรีภรณ์ ฮึงวัฒนา รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท. 2105 11202 0046 นว.(สบ 1) ผบก. บก.ทท. 2105 11323 0006

696 ร.ต.อ. หญิง สุรีย์พร จําจิตต์ รอง สว.กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ. 0201 11309 0056 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11304 0105

697 ร.ต.อ. สุเรวัช บังคมเนตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.งาว จว.ลําปาง 0508 23203 0023 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย 1504 11203 0197

698 ร.ต.อ. หญิง สุวภัทร อ่อนดํา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11326 0024 รอง สว.สส.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท 0102 13204 0094

699 ร.ต.อ. สุวรรณ ทิศลา รอง สวป.สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 13202 0031 รอง สว.สส.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร สกพ.118

700 ว่าที่ ร.ต.อ. สุวรรณ เสือมั่น ผบ.มว.กก.ตชด.13 2502 11202 0289 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13202 0256

701 ร.ต.ท. สุวรรณ เหล่าเมฆ รอง สว.งานตรวจพิสูจน์ กก.สุนัขและม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 11204 0047 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0083

702 ร.ต.อ. สุวรรณชัย ซาเสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น สขก.327 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก่น 0403 13203 0050

703 ร.ต.อ. หญิง สุวรรณา สุนทรหงษ์ รอง สว.อก.สภ.เกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11304 0149 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11304 0024

704 ร.ต.ท. หญิง สุวรรณา เอี่ยมจํารัส รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11304 0017 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11202 0135

705 ร.ต.ท. หญิง สุวรรณี สุทธิดี รอง สว.อก.สภ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา สนม.499 รอง สว.อก.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 0303 13304 0493
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706 ร.ต.อ. สุวสันต์ ตรีเหลา รอง สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 13202 0375 รอง สว.งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0222

707 ร.ต.อ. สุวสันต์ นาหาร รอง สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู สอด.397 รอง สวป.สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น 0403 13202 0058

708 ร.ต.อ. สุวัฒน์ กองถัน รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0149 รอง สว.อก.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ สพช.331

709 ร.ต.อ. สุวัฒน์ พินทิสืบ รอง สวป.สภ.ขุนตาล จว.เชียงราย สชร.447 รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 13202 0348

710 ร.ต.ท. สุวัฒน ศัสตุระ รอง สว.ฝอ.บก.ปปป. 2110 11325 0019 รอง สว.กก.5 บก.ปปป. 2110 11202 0102

711 ร.ต.ท. สุวัฒน์ สามหาดไทย รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0101 รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1112 13202 0361

712 ร.ต.ท. สุวัฒน์ เอมแจ้ง รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1104 13202 0236 รอง สว.จร.สน.หนองค้างพลู 1104 13205 0254

713 ร.ต.อ. สุวันชัย สีทา รอง สว.สส.สภ.กู่ทอง จว.มหาสารคาม 0405 13204 0062 รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม สมค.234

714 ร.ต.อ. สุวิจักขณ์ ชมภูบุตร รอง สว.งานฝึกอบรมม้า กก.สุนัขและม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 11306 0038 รอง สว.อก. สน.หลักสอง สน.3-636

715 ร.ต.อ. สุวิจักขณ์ ดีใจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี 0309 23203 0145 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11203 0209

716 ร.ต.ท. สุวิทย์ บุญเกษม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11304 0019 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0047

717 ร.ต.ท. สุวิทย์ พินธุพันธ์ รอง สว.ส.ทท.8 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0103 รอง สว.ส.ทท.3 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0152

718 ร.ต.อ. สุวิทย์ โยวัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ร่องเคาะ จว.ลําปาง 0508 23203 0230 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา 1507 11203 0100

719 ร.ต.อ. สุวิทย์ แสนสุทธิ รอง สว.อก.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13304 0233 รอง สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 1106 11202 0100

720 ร.ต.อ. สุวิทย์ อามาตมุลตรี รอง สว.สส.สน.ร่มเกล้า 1005 11204 0087 รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 13202 0427



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

721 ร.ต.อ. สุวิทย์ อาวรณ์ รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี สอบ.614 รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด สรอ.326

722 ร.ต.อ. หญิง สุวีร์ณัช มาลากุล ณ อยุธยา รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. 2401 11306 0099 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0511

723 ร.ต.ท. เสกสรร ไกรนารถ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.2 2705 11336 0101 รอง สว.พฐ.จว.ตราด 2705 11336 0183

724 ร.ต.อ. เสกสรร จันทร์เกลี้ยง รอง สวป.สภ.สามง่าม จว.พิจิตร สพจ.240 รอง สว.สส.สภ.เมืองพิจิตร 1607 11204 0088

725 ร.ต.อ. เสกสรร เสนาะโสตร์ รอง สว.ฝ่ายการเงิน 2 กง. 0502 11326 0045 นว.(สบ 1) ผบก.กง. 0502 11323 0006

726 ร.ต.อ. เสกสรรค์ เถื่อนศร รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.284 รอง สว.สส.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 0402 13204 0171

727 ร.ต.อ. เสกสรรค์ ปะเทสังข์ รอง สว.สส.สน.บุปผาราม สน.3-514 รอง สว.สส.สน.บุคคโล สน.3-560

728 ร.ต.ท. เสกสรรค์ เปี่ยมลือ รอง สว.ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0082 รอง สว.พฐ.จว.ชัยนาท 2704 11336 0181

729 ร.ต.อ. เสกสรรค์ ศรีพุฒิกุลพงษ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปคม. 2108 29203 0147 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 29203 0199

730 ร.ต.อ. เสกสัน หัดที รอง สวป.สน.บางซื่อ สน.1-299 รอง สว.พฐ.จว.พังงา 2711 11336 0178

731 ร.ต.ท. เสกสันต์ โป๊ะวัฒนา รอง สวป.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี สรบ.260 รอง สวป.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี สรบ.298

732 ร.ต.อ. เสกสันติ์ ฐิรเรืองรัตน์ รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท. 2105 11202 0119 รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0078

733 ร.ต.อ. เสฎฐวุฒิ คู่นพคุณ รอง สว.สส.สน.หัวหมาก สน.1-642 รอง สว.กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0051

734 ร.ต.อ. เสฎฐวุฒิ ศรีแดง รอง สว.สส.สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13204 0168 รอง สวป.สภ.เถิน จว.ลําปาง สลป.330

735 ร.ต.อ. เสฏฐวุฒิ นิลจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โนนนารายณ์ จว.สุรินทร์ 0307 23203 0060 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สนม จว.สุรินทร์ สสร.388



ลําดับ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่ยศ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๔๐8/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

736 ร.ต.ท. เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0072 รอง สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0061

737 ร.ต.ท. เสถียร ผิวทอง ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0436 ผบ.มว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0131

738 ร.ต.อ. เสถียร สาลี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําดวน จว.สุรินทร์ สสร.324 รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ํายืน จว.อุบลราชธานี 1311 11203 0205

739 ร.ต.อ. เสน่ห์ โพธิ์ศรี รอง สว.สส.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 0907 13204 0265 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0045

740 ร.ต.อ. เสน่ห์ ศรีหลง รอง สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น สขก.599 รอง สว.สส.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น 0403 13204 0241

741 ร.ต.อ. เสนอ สุภาษิต รอง สวป.สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ สบร.448 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ สบร.388

742 ร.ต.อ. เสนาะ บุญรอด รอง สว.ส.ทท.7 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0166 รอง สว.กก.2 บก.ปคม. 2108 11202 0068

743 ร.ต.อ. เสนีย์ ชัยอินชะ รอง สว.กก.ตชด.21 2503 11304 0072 ผบ.มว.กก.ตชด.21 2503 11202 0109

744 ร.ต.อ. เสมอ คํานึงคง รอง สวป.สภ.บ้านหนองจอก จว.สุรินทร์ สสร.169 รอง สวป.สภ.ทมอ อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ 0307 13207 0305

745 ร.ต.อ. เสรี ทวีทรัพย์ชวนัล รอง สว.ฝอ.บก.น.6 1008 11202 0031 รอง สว.สส.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี 0202 13204 0136

746 ร.ต.อ. เสรี อุทรา รอง สวป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 1610 11202 0088 รอง สว.สส.สภ.ศรีสําโรง จว.สุโขทัย สสท.244

747 ร.ต.อ. เสรีรัตน์ เพชรประไพ รอง สว.จร.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ 1304 11205 0140 รอง สว.สส.สภ.น้ําปลีก จว.อํานาจเจริญ 0308 13204 0115

748 ร.ต.อ. เสวต แก้วพิลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น สขก.502 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11203 0218

749 ร.ต.ท. เสวียง เคนเหลี่ยม รอง สว.สส.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0228 รอง สวป.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ สชย.298

750 ร.ต.ท. หญิง เสาวภาคย์ สุขสาคร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 11304 0019 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 11204 0037
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751 ร.ต.อ. หญิง เสาวลักษณ์ จําปาทอง รอง สว.ส.ทท.7 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0167 รอง สว.ส.ทท.6 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0162

752 ร.ต.ท. แสงชัย พงศ์อนิวรรัตน์ รอง สว.อก.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สสบ.267 รอง สว.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี สสบ.285

753 ร.ต.อ. แสงดาว บุญกัณฑ์ รอง สวป.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี 0207 13202 0177 รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง 0208 13202 0244

754 ร.ต.ท. หญิง แสงเดือน จันทนะ นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ส. 2301 11323 0005 นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.น. 1001 11323 0006

755 ร.ต.ท. แสงทอง รวงผึ้ง รอง สว.สส.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 13204 0103 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 1309 11204 0173

756 ร.ต.ท. แสนยากร ตรวจพล รอง สว.ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท. 2105 11202 0095 รอง สว.ส.ทท.6 กก.4 บก.ทท. 2105 11202 0163

757 ร.ต.อ. โสพล คงทองเมือง รอง สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0098 รอง สว.กก.2 บก.ทล. 2103 11304 0069

758 ร.ต.อ. โสภณ คุววัฒนานนท์ รอง สว.(สอบสวน) สน.เทียนทะเล 1116 23203 0094 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.9 1011 29203 0065

759 ร.ต.อ. หญิง โสภาวดี อัครบวรเดช รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11305 0026 รอง สว.อก.สภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา 0907 13304 0328

760 ร.ต.อ. โสมสี โวหาร รอง สว.สส.สภ.ปะคํา จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0254 รอง สวป.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 0307 13202 0439

761 ร.ต.ท. โสฬส มูสิกะนิลพันธ์ รอง สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง สตง.247 รอง สวป.สภ.ลําปํา จว.พัทลุง 0905 13207 0172

762 ร.ต.ท. ไสว จันทร์แก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 11204 0033 รอง สว.สส.สภ.เมืองพังงา สพง.126

763 ร.ต.ท. ไสว เบ็ญเจิด รอง สวป.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี 1204 11202 0090 รอง สว.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สชบ.359


