
 
 
 
 

(ส ำเนำ) 

 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ท่ี ๒๕๖/๒๕๖๑ 

เร่ือง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
................................................................................. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ  
จ ำนวน ๕๒๙ รำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อท่ีแนบท้ำยค ำสั่งนี ้

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตรำเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตรำเงินเดือนเดิมไปตั้ งจ่ำยส ำหรับต ำแหน่งใหม่ ตั้ งแต่  
วันท่ี ๑ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี ๓๐ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
             (ลงชื่อ) พลต ำรวจเอก   จักรทิพย์ ชัยจินดำ 
                        ( จักรทิพย์ ชัยจินดำ ) 
            ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  

      
 

 
 
 
 
 
 

 

   ส ำเนำถูกต้อง 

พลต ำรวจตรี 

   ( วิวัฒน์  สีลำเขตต์ ) 
   ผู้บังคับกำร กองทะเบียนพล 

  30 เมษำยน ๒๕๖๑ 



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. ศรัณยณัฐ สิงหะนาม รอง สว.สส.สภ.บ้านหัน จว.นครราชสีมา 0303 13204 0604 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา 0303 24203 0219

2 ร.ต.อ. ศรัณยพงศ์ ทองปาน รอง สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร สน.2-740 รอง สวป.สน.บางย่ีขัน 1114 13202 0238

3 ร.ต.ท. ศรัณย์พงศ์ เพชรด้วง รอง สว.จร.สภ.เมืองปราจีนบุรี 1209 11205 0092 รอง สว.สส.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 0208 13204 0206

4 ร.ต.อ. ศรัณยพงศ์ เพชรรัตน์ รอง สว.สส.สภ.สะท้อน จว.สงขลา สสข.415 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11204 0045

5 ร.ต.อ. หญิง ศรัณย์พร ไวว่อง รอง สว.ฝตส.4 ตส.1 0901 11328 0059 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.มหาสารคาม 1407 11326 0025

6 ร.ต.อ. หญิง ศรัณยา คุณช่ืน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0021 รอง สวป.สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0298

7 ร.ต.อ. ศรายุทธ จันซิว รอง สวป.สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 13202 0015 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง 1904 11204 0034

8 ร.ต.อ. ศรายุทธ ฐานะกาญจน์ รอง สว.สส.สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.474 รอง สว.จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 1806 11205 0098

9 ร.ต.อ. ศรายุทธ บุญญพิพัฒกุล รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0178 รอง สว.ธร.สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13304 0301

10 ร.ต.อ. ศรายุทธ หนูคุ้มทรัพย์ รอง สวป.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สพช.307 รอง สวป.สภ.นาเฉลียง จว.เพชรบูรณ์ สพช.131

11 ร.ต.อ. ศราวุฒิ ประยูรวงศ์ รอง สว. ฝอ.บก.น.8 1010 11304 0096 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0175

12 ร.ต.อ. ศราวุฒิ ปัญจะวัตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0085 รอง สว.กก.5 บก.ป. 2102 11202 0252

13 ร.ต.อ. ศราวุธ ตะดวงดี รอง สว.จร.สน.ดินแดง สน.1-542 รอง สว.กก.5 บก.ปอศ. 2109 11202 0184

14 ร.ต.อ. ศราวุธ ภูสุวรรณ รอง สว.ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.2 3203 11202 0097 รอง สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 3203 11202 0027

15 ร.ต.อ. ศราวุธ สุขบัวแก้ว รอง สว.พฐ.จว.พัทลุง 2712 11336 0117 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10 2713 11336 0077

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

16 ร.ต.อ. ศราวุธ แสงทอง รอง สว.ฝอ.บก.จร. 1002 11322 0034 รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี สนบ.227

17 ร.ต.อ. ศราวุธ เห็มภิระ รอง สวป.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี 1206 11202 0145 รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 13202 0437

18 ร.ต.อ. หญิง ศรินทิพย์ สายดวง รอง สว.ธร.สภ.เพ จว.ระยอง ปนม.8606 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 11305 0029

19 ร.ต.อ. หญิง ศรินรัตน์ รุจิธนินศักด์ิ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0065 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11363 0175

20 ร.ต.อ. หญิง ศรินรัตน์ วารชา รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.6 1603 11304 0024 รอง สว.พฐ.จว.สิงห์บุรี 2704 11336 0212

21 ร.ต.อ. หญิง ศรีนภา ม่ังมูล รอง สว.ธร.สภ.นายูง จว.อุดรธานี สอด.541 รอง สวป.สภ.นายูง จว.อุดรธานี สอด.484

22 ร.ต.ท. ศรีประไพ เรืองเจริญ รอง สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.490 รอง สวป.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 0204 13207 0275

23 ร.ต.อ. ศรีเมือง สกุลไทย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร สยส.110 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร สยส.201

24 ร.ต.อ. หญิง ศรีรัตน์ เมืองทิพย์ รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร. 2700 11336 0033 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ทว. 2703 11336 0119

25 ว่าท่ี ร.ต.อ. หญิง ศรีวรรณ นวลจันทร์ รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก .อก.สพฐ.ตร. 2701 11403 0075 นวท.(สบ 1) กลุ่มงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศพฐ.8 2711 33450 0120

26 ร.ต.อ. ศรุต ค าละออ รอง สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง 1108 24203 0084 รอง สว.สส.สน.บางรัก สน.2-694

27 ร.ต.อ. ศรุต นันตลาด รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11304 0106 รอง สว.ธร.สภ.เมืองกาฬสินธ์ุ สกส.189

28 ร.ต.อ. หญิง ศศลักษณ์ สิทธิตระกูล รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศทก. 2804 11309 0012 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0021

29 ร.ต.ท. หญิง ศศิกานต์ ลายพรหม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง 1904 11403 0029 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0169

30 ร.ต.อ. หญิง ศศิธร ชาญอาวุธ รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11326 0036 รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11363 0039



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

31 ร.ต.อ. หญิง ศศิพิมล อินต๊ะรัตน์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11325 0234 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11326 0027

32 ร.ต.อ. ศศิวัฒน์ ฐาปนาศิรประภา รอง สวป.สน.บางพลัด สน.3-470 รอง สว. กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0043

33 ว่าท่ี ร.ต.อ. ศักดา เก้ือเดช รอง สว.สส.สภ.ล าใหม่ จว.ยะลา สยล.67 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 0907 13202 0512

34 ร.ต.อ. ศักดา บุญก้อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 0412 24203 0120 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหญ้านาง จว.บึงกาฬ 0410 24203 0138

35 ร.ต.อ. ศักดา ผลละออ รอง สว.กก.5 บก.ปอศ. 2109 11202 0187 รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 11305 0109

36 ร.ต.อ. ศักดา ยาทิพย์ รอง สว.สส.สน.ปากคลองสาน 1115 13204 0169 รอง สว. งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0225

37 ร.ต.อ. ศักดา วัฒนากลาง รอง สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.487 รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี สชบ.152

38 ร.ต.อ. ศักดา ศิริโสภณ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 27203 0072 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11204 0034

39 ร.ต.ท. ศักดา สานุสันต์ิ รอง สว.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0214 รอง สว.จร.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ สสป.349

40 ร.ต.อ. ศักดา หลวงภา รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง 0508 24203 0075 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา 0505 24203 0047

41 ร.ต.อ. ศักด์ิชัย จันทศิลา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 0406 23203 0176 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสว่าง จว.ร้อยเอ็ด 0407 24203 0138

42 ร.ต.อ. ศักด์ิชัย วงศ์บุตร รอง สว.จร.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ 1415 11205 0062 รอง สวป.สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม สมค.347

43 ร.ต.อ. ศักด์ิชัย ส านักนิตย์ รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.260 รอง สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.490

44 ร.ต.ท. ศักด์ิชัย สินปราณี รอง สว.สส.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง 0208 13204 0124 รอง สว.สส.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 0208 13204 0140

45 ร.ต.อ. ศักด์ิชาย ไชยรักษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11304 0021 รอง สว.ธร.สภ.ถ้ าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.319



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

46 ร.ต.อ. ศักด์ิดา เขม้นเขตการ รอง สวป.สภ.ปางศิลาทอง จว.ก าแพงเพชร 1604 11202 0083 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 11304 0017

47 ร.ต.อ. ศักด์ิดา เทพา รอง สว.ฝอ.ภ.จว. บึงกาฬ 1415 11304 0022 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0212

48 ร.ต.ท. ศักด์ิดา ศักด์ิเจริญเกียรติ รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13202 0305 รอง สวป.สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี 1105 11202 0100

49 ร.ต.อ. ศักด์ินรินทร์ ตรัสสุภาพ รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 24203 0151 รอง สวป. สน.ลุมพินี 1112 13202 0330

50 ร.ต.อ. ศักดิภัทร์ มูลมณี รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป. 2102 29203 0191 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 29203 0099

51 ร.ต.อ. ศักด์ิรพี อาษานอก รอง สวป.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา สนม.760 รอง สวป.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0841

52 ร.ต.อ. ศักด์ิระพี เอมพรหม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0098 รอง สว.สส.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ สนว.268

53 ว่าท่ี ร.ต.อ. ศักด์ิศรี สุวรรณวงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองตราด จว.ตราด สตร.125 รอง สว.สส.สภ.หัวตะพาน จว.อ านาจเจริญ 0308 13204 0108

54 ร.ต.อ. ศักด์ิสยาม จิตวิสุทธ์ิศรี รอง สว.งานศูนย์ควบคุมการจราจรเป็นพ้ืนท่ี ATC กก.4 บก.จร. 1002 11205 0177 รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0063

55 ร.ต.ท. ศักด์ิสิทธ์ิ ทาวะรมย์ รอง สวป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0811 รอง สว.กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0105

56 ร.ต.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ หอมจันทร์ รอง สวป.สภ.ชานุมาน จว.อ านาจเจริญ สอบ.623 รอง สว.สส.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.215

57 ร.ต.อ. ศักรินทร์ สายบัว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ สสป.215 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11305 0042

58 ร.ต.อ. ศักรินทร์ อัมลา รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.4 1401 11304 0171 รอง สว.ธร.สภ.โคกโพธ์ิไชย จว.ขอนแก่น 0403 13304 0375

59 ร.ต.อ. หญิง ศันสนีย์ วุฑฒกนก รอง สว.ธร.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 13304 0530 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0088

60 ร.ต.อ. ศานิตย์ รักษศรี รอง สว.ธร.สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13304 0301 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8 1803 11306 0034



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

61 ร.ต.ท. ศาสตร์สัมพันธ์ ค านิล รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0040 รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 2503 11309 0033

62 ร.ต.อ. หญิง ศิรภัค โชติอินยม รอง สว.กก.ตชด.33 2504 11326 0272 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พะเยา 1507 11304 0020

63 ร.ต.อ. ศิรษิก บุญเกิด รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 29203 0074 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ าคู้ จว.พิษณุโลก 0606 24203 0074

64 ร.ต.อ. ศิรสิทธ์ิ ทันศรี รอง สว.(สอบสวน) สน.ประเวศ สน.2-868 รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 11363 0194

65 ร.ต.ท. ศิระกวินฑ์ มีศรีผ่อง รอง สว.ธร.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 0107 13304 0253 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0061

66 ร.ต.อ. ศิรัฐกรณ์ ปัตตาเคสา รอง สว.ฝอ.บก.ปทส. 2107 11325 0023 รอง สว.กก.2 บก.ปทส. 2107 11202 0064

67 ร.ต.อ. ศิราวุฒิ ปานมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 2005 29203 0095 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ศชต 2002 28203 0111

68 ร.ต.อ. หญิง ศิริ ศรนุวัตร รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0209 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝต.รร.นรต. 3003 11325 0014

69 ร.ต.อ. หญิง ศิริขวัญ คงศรี รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 11304 0012 รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11202 0033

70 ร.ต.อ. ศิริชัย บาฮา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เบตง จว.ยะลา สยล.212 รอง สว.(สอบสวน) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 24203 0399

71 ร.ต.อ. ศิริเดช ศรีมุล รอง สวป.สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี 0207 13202 0188 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11202 0105

72 ร.ต.อ. หญิง ศิรินภา น้อยบุ่งค้า นวท.(สบ 1) กอป.ศพฐ.3 2706 33450 0120 นวท.(สบ 1) กลุ่มตรวจเอกสาร พฐก. 2702 33450 0091

73 ร.ต.อ. หญิง ศิรินุช สุนทรศิริ รอง สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3 2404 11304 0344 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0381

74 ร.ต.ท. ศิริพงค์ หัสโส๊ะ รอง สว.ธร.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.364 รอง สวป.สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ 527

75 ร.ต.ท. ศิริพงษ์ ลาพานิช รอง สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง สน.1-1341 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก 1113 24203 0082



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

76 ร.ต.ท. หญิง ศิริพร บุญญโชติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11304 0018 รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 11309 0032

77 ร.ต.ท. หญิง ศิริพร แสงสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.192 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0039

78 ร.ต.อ. หญิง ศิริพรรณ แก้วทองมา พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0388 พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0046

79 ร.ต.อ. ศิริมงคล บุญมา รอง สว.ฝสต.2 กต.10 จต. 0811 11204 0015 รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.9 0810 11204 0011

80 ร.ต.อ. ศิริโรจน์ ดวงดารา รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0155 รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 13202 0735

81 ร.ต.อ. ศิริวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11202 0087 รอง สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา สสข.412

82 ร.ต.อ. ศิวนันต์ สมบัติ รอง สวป.สภ.สามเงา จว.ตาก สตก.170 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13202 0259

83 ร.ต.อ. ศิวัช กัญญาพันธ์ รอง สวป.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ สศก.301 รอง สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ 1308 11205 0137

84 ร.ต.อ. หญิง ศิวาพร สงวนอ่ิม รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11325 0271 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0148

85 ร.ต.อ. ศิษฏ์ พูลวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 24203 0063 รอง สว.กก.2 บก.ป. 2102 11202 0135

86 ร.ต.อ. หญิง ศีลสุภัทร์ อุ่นขจี นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ก าแพงเพชร 2709 33450 0194 นวท.(สบ 1) กสก.ศพฐ.6 2709 33450 0095

87 ร.ต.อ. ศุขภฒ สุนนท์ชัย รอง สว. ฝ่ายเวชระเบียน บก.อก.รพ.ตร. 3101 11403 0032 รอง สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ทว. 2703 11336 0117

88 ร.ต.อ. ศุภ เตารัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโดนเอาว์ จว.ศรีสะเกษ 1308 29203 0073 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ สศก.158

89 ร.ต.ท. ศุภกร ดงอนนท์ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0154 รอง สวป. สภ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม สนพ.222

90 ร.ต.ท. ศุภกร สังข์กลับ รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี สน.2-597 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก 1113 24203 0085



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

91 ร.ต.อ. ศุภกฤต หุ่นเอม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11304 0017 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สส.สมุทรสงคราม 1709 11304 0018

92 ร.ต.อ. หญิง ศุภกานต์ จันทร์แก้ว รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11325 0085 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11304 0108

93 ร.ต.อ. ศุภกิตต์ิ เจียมสวัสด์ิ รอง สวป.สน.โคกคราม 1004 11202 0107 รอง สว.จร.สน.โคกคราม 1102 13205 0351

94 ร.ต.ท. ศุภชัย ขวัญมนิจ รอง สว.กก.2 บก.ทท.3 3204 11304 0039 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 11325 0208

95 ร.ต.ท. ศุภชัย ค าสวัสด์ิ รอง สว.สส.สภ.ก าแพงแสน จว.นครปฐม 1705 11204 0089 รอง สวป.สภ.ก าแพงแสน จว.นครปฐม 0703 13202 0289

96 ร.ต.อ. ศุภชัย ดีมงคล รอง สวป.สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี 0106 13207 0226 รอง สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี สลบ.229

97 ร.ต.ท. ศุภชัย แต้มแก้ว รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 11202 0072 รอง สว.กก.ตชด.42 2505 11309 0177

98 ร.ต.อ. ศุภชัย แป้นทอง รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0212 รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11305 0228

99 ร.ต.อ. ศุภชัย พินธุวัฒน์ รอง สว.ฝอ.บก.น.7 1009 11322 0027 รอง สว.ธร.สน.ธรรมศาลา 1114 13304 0062

100 ร.ต.ท. ศุภชัย สีธงชัยรุ่งโรจน์ รอง สวป.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 1104 11202 0063 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11204 0032

101 ร.ต.อ. ศุภชัย สุขกุล รอง สวป.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี 0706 13202 0278 รอง สว.สส.สภ.คลองท่อม จว.กระบ่ี 0802 13204 0100

102 ร.ต.ท. ศุภณัฎฐ์ เกตุแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.รามัน จว.ยะลา สยล.156 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 0907 23203 0411

103 ว่าท่ี ร.ต.อ. ศุภณัฏฐ์ วงษ์ประเวศน์ รอง สวป.สภ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี 0202 13207 0144 รอง สว.สส.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี 0202 13204 0142

104 ร.ต.อ. หญิง ศุภนันท์ จิตรเนียม รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13203 0028 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคม. 2108 11203 0184

105 ร.ต.อ. ศุภพัฒน์ ศรีสุขเจริญรัตน์ รอง สว. ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0311 รอง สว.ฝ่ายบริหารงานบุคคล บก.อก.รร.นรต. 3001 11302 0019



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

106 ร.ต.อ. ศุภเมธี แบ่งกุศลจิต ผบ.มว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0063 รอง สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ บก.ฝรก. 2904 11355 0054

107 ร.ต.ท. ศุภรงค์ ค าพลอย รอง สวป.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี 0706 13207 0228 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11202 0086

108 ร.ต.อ. ศุภรักษ์ ช่วยแท่น รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0288 รอง สว.ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0235

109 ว่าท่ี ร.ต.อ. ศุภรัตน์ มีปรีชา รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 3202 11202 0033 รอง สว.กก.1 บก.ทท.1 3202 11204 0027

110 ร.ต.ท. ศุภราช เสตกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส 0903 24203 0460 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ศชต 2002 28203 0107

111 ว่าท่ี ร.ต.อ. หญิง ศุภราภรณ์ ช่ืนจิต รอง สว.ฝอ.ศพฐ.9 2712 11403 0062 รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10 2713 11403 0078

112 ร.ต.ท. หญิง ศุภลักษณ์ สันติกุลธานี รอง สว.ธร.สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี สอบ.685 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี 1311 11304 0028

113 ร.ต.อ. หญิง ศุภลักษณ์ หาบสา พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0430 พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. 3115 31421 0021

114 ร.ต.อ. ศุภวิชญ์ เวชพสิษฐ์ รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 13202 0362 รอง สวป.สภ.แม่สรวย จว.เชียงราย สชร.280

115 ร.ต.อ. ศุภวุฒิ วงษ์บุตร รอง สว.ธร.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา สนม.635 รอง สว.สส.สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี 0309 13204 0385

116 ร.ต.ท. ศุภศักด์ิ มีศุข นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ระนอง 1809 11323 0006 รอง สว.ฝอ.บก.สส. 1012 11304 0111

117 ร.ต.อ. ศุภัฐกรณ์ หอมแช่ม รอง สว.ปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.ปัตตานี 1909 11202 0006 รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี สสฎ.263

118 ร.ต.ท. ศุภากร เทพิน รอง สวป. สน.บุคคโล 1115 13202 0216 รอง สวป.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร สสน.328

119 ร.ต.ท. เศกสรร พรมธิราช รอง สวป.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม สนพ.284 รอง สวป.สภ.นาอุดม จว.มุกดาหาร 0406 13207 0158

120 ร.ต.อ. เศกสรรค์ ขันโยธา รอง สว.สส.สภ.วังยาง จว.นครพนม 0404 13204 0201 รอง สวป.สภ.ก าพ้ี จว.มหาสารคาม 0405 13207 0259



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

121 ร.ต.ท. เศกสรรค์ วิชาชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 0708 24203 0086 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0048

122 ร.ต.อ. เศรษฐบุตร ล่ิมสกลเศรษฐ์ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0034 รอง สว.ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0018

123 ร.ต.อ. เศวตรัตน์ เรือนปิงวัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยาว จว.ล าปาง 0508 23203 0221 รอง สว.สส.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.196

124 ร.ต.อ. ษกนณ มนทสิทธ์ิ รอง สว.สส.สน.ลาดพร้าว สน.1-617 รอง สว.สส.สน.วังทองหลาง 1102 13204 0204

125 ร.ต.อ. สกลวิชญ์ เทพมา รอง สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน สน.2-894 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก 1113 24203 0084

126 ร.ต.อ. หญิง สกุนี ชูราศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงคราม สสส.77 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคม. 2108 29203 0122

127 ร.ต.อ. สกุล สโมสรสุข รอง สวป.สภ.บ้านหม่ี จว.ลพบุรี สลบ.252 ผบ.มว.(สบ 1)ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 11306 0066

128 ร.ต.อ. สงกรานต์ สุภาแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน 1112 24203 0182 รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน สนน.202

129 ร.ต.อ. สงกรานต์ แสนแก้ว รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 2502 11304 0022 ผบ.มว.(สบ.๑)ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ 2502 11202 0504

130 ร.ต.อ. สงคราม บุญทัศนา รอง สว.กก.4 บก.ปอศ. 2109 11202 0149 รอง สว.กก.2 บก.ปปป. 2110 11202 0047

131 ร.ต.อ. สงคราม มณี รอง สว.สส.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 13204 0205 รอง สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ สชม.526

132 ร.ต.อ. สง่า มีสาย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11305 0027 รอง สว.ฝ่ายแผนการสอบ กส. 2905 11316 0029

133 ร.ต.อ. สง่า ศรีสุข รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 0303 13202 0777 รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.469

134 ร.ต.อ. สง่า อ๊อดกัน รอง สวป.สภ.น้ าหมัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0164 รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.142

135 ร.ต.อ. สดุดี หวังดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง 1904 29203 0066 รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 1904 11202 0109



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

136 ร.ต.อ. สถาพร จ้องโก้ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล สสต.142 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง 1904 29203 0066

137 ร.ต.ท. สถาพร โพธ์ิทอง พยาบาล(สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0020 พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0812

138 ร.ต.อ. สถาพร มุสิกพงศ์ รอง สว.ฝอ.บก.ปปป. 2110 11304 0017 รอง สว.ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ. 2104 11202 0057

139 ร.ต.อ. สถาพร วรพัฒน์ผดุง ผบ.มว.กก.ตชด.21 2503 11202 0496 รอง สว.สส.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา สนม.581

140 ร.ต.อ. สถิต จันทีนอก รอง สว.สส.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 13204 0169 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 24203 0257

141 ร.ต.ท. สถิต อ่ิมพรมราช รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0222 รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0776

142 ร.ต.อ. สถิตย์ กมลนัย รอง สวป.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี 0204 13202 0467 รอง สว.สส.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 1206 11204 0164

143 ร.ต.อ. สน่ัน รัตนเลิศ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 11202 0039 รอง สว.สส.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13203 0301

144 ร.ต.อ. สนิ แดงสว่าง รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี สปท.134 รอง สว.จร.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี สปท.147

145 ร.ต.อ. สนิท น้อยเซ็น รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์ สอต.221 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 24203 0045

146 ร.ต.อ. สมกฤติ ศิรสุกล รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองบุญมาก จว.นครราชสีมา 0303 24203 0234 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 1305 11203 0289

147 ร.ต.อ. สมเกียรติ ใจตรง รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0105 รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0090

148 ร.ต.ท. สมเกียรติ ฉัตรวัฒนา รอง สวป. สน.บางบอน 1116 13202 0321 รอง สว. ฝอ.บก.น.8 1010 11202 0028

149 ร.ต.ท. สมเกียรติ ทบสี รอง สวป.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 0708 13202 0167 รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรสาคร สสค.89

150 ว่าท่ี ร.ต.อ. สมเกียรติ ทิพย์นุรักษ์ รอง สว.กลุ่มงานวิชาการ 2 สบส. 0604 11305 0068 รอง สว.สส.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 11204 0146



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

151 ร.ต.อ. สมเกียรติ พรมจันทร์ รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11363 0240 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0428

152 ร.ต.อ. สมเกียรติ เพ็งโตวงษ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 11305 0151 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 1702 11305 0188

153 ร.ต.อ. สมเกียรติ ศรีบุญเลิศ รอง สว.อก.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี สกจ.378 รอง สว.ธร.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี 0702 13304 0012

154 ร.ต.อ. สมเกียรติ สงทิพย์ รอง สว.สส.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สตง.200 รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 0902 13202 0227

155 ร.ต.อ. สมเกียรติ อินทร์เอก รอง สวป.สน.ประชาช่ืน 1004 11202 0104 รอง สวป.สน.สุทธิสาร สน.1-848

156 ร.ต.ท. สมควร แก้วเรือง รอง สวป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 13202 0237 รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สตง.196

157 ร.ต.อ. สมควร เล่าชู รอง สวป.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 0106 13202 0281 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี 0106 23203 0042

158 ร.ต.อ. สมคิด แก้วทอง รอง สวป.สภ.วังกะพ้ี จว.อุตรดิตถ์ สกพ.8 รอง สว.สส.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ สอต.196

159 ร.ต.อ. สมคิด ขันตีกรม รอง สว.สส.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวล าภู 0411 13204 0092 รอง สวป.สภ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธ์ุ 0402 13202 0052

160 ร.ต.อ. สมคิด แคนสา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 29203 0108 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 1206 11203 0223

161 ร.ต.ท. สมคิด จันทะภา รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา 0505 13202 0143 รอง สว.(นปพ.)กก.สส.ภ.จว.พะเยา 1507 11202 0035

162 ร.ต.อ. สมคิด น้อยวิเศษ รอง สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน สน.2-404 รอง สว.สส. สน.ท่าข้าม สน.3-426

163 ร.ต.อ. สมคิด สารโคกกรวด ผบ.มว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0132 รอง สว.จร.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 11205 0161

164 ร.ต.อ. สมจิต ติณภูมิ รอง สว.สส.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี สกจ.113 รอง สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี สกจ.225

165 ร.ต.อ. หญิง สมจิตร นวลบุญ รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11326 0025 รอง สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 11325 0020



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

166 ร.ต.อ. สมจิตร นันท์ดี รอง สว.ธร.สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น 0403 13304 0053 อาจารย์(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.4 1403 32353 0098

167 ร.ต.อ. สมเจต เผือกจีน รอง สว.สส.สภ.เก้าเล้ียว จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0154 รอง สว.สส.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ สนว.323

168 ว่าท่ี ร.ต.อ. สมใจ รักเสมอ รอง สว.กก.2 บก.ทท.3 3204 11204 0041 รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 3204 11202 0057

169 ร.ต.อ. สมชัย ท่อแก้ว รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 11363 0368 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11304 0357

170 ร.ต.อ. สมชัย บุญจง รอง สวป.สน.บางพลัด 1114 13202 0230 รอง สว.จร.สน.ยานนาวา สน.2-682

171 ร.ต.อ. สมชาติ สมุติรัมย์ รอง สวป.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 0303 13202 0841 รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 1306 11202 0115

172 ร.ต.อ. สมชาย เกิดโพชา รอง สว.สส.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0162 รอง สว.สส.สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี 1612 11204 0097

173 ร.ต.อ. สมชาย ขวดทอง ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0225 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11204 0039

174 ร.ต.อ. สมชาย จันทเวทิน รอง สว.ธร.สภ.ล าทับ จว.กระบ่ี สกบ.188 รอง สว.ธร.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา 0303 13304 0530

175 ร.ต.อ. สมชาย ฉายแสง รอง สว.ธร.สภ.โป่งน้ าร้อน สจบ.250 รอง สว.จร.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.319

176 ร.ต.อ. สมชาย บุญเพ่ิม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหนองจอก จว.สุรินทร์ 0307 23203 0328 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกจาน จว.อุบลราชธานี 0309 23203 0399

177 ร.ต.อ. สมชาย ปรักมาส รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 2407 11202 0050 รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11204 0656

178 ร.ต.อ. สมชาย ยอดปรางค์ รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11304 0151 รอง สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 11304 0025

179 ร.ต.อ. สมชาย สมสุขสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.บางขนาก จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11204 0104 รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13202 0473

180 ร.ต.ท. สมชาย สร้อยแสง รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภ.3 2504 11304 0018 รอง สว.กก.ตชด.32 2504 11304 0546



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

181 ร.ต.อ. สมชาย เหล่าอินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุทัยธานี 0610 24203 0036 รอง สว.สส.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0162

182 ร.ต.ท. สมชาย อินปวก รอง สว.ธร.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 11304 0042 รอง สว.ธร.สภ.ลอง จว.แพร่ สพร.221

183 ร.ต.ท. สมชาย อิสระพานิช รอง สว.สส.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 0907 13204 0248 รอง สว.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 13204 0241

184 ร.ต.อ. สมชาย โอเงิน รอง สวป.สน.พระราชวัง สน.1-931 รอง สว.จร.สน.พระราชวัง สน.1-1290

185 ร.ต.อ. สมโชค ปานพิมพ์ รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป. 2102 29203 0184 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิกลาง จว.นครราชสีมา สนม.265

186 ร.ต.อ. สมโชค พูนพนัง รอง สว.สส.สภ.ร่อนพิบูลย์ สนศ.430 รอง สวป.สภ.อ่าวนาง จว.กระบ่ี 1804 11202 0105

187 ร.ต.อ. สมดี จันทาทิพย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.251 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก่น 1405 27203 0168

188 ร.ต.ท. สมถวิล ไสลจักร์ รอง สวป.สน.ยานนาวา สน.2-658 รอง สว.สส.สน.ยานนาวา สน.2-668

189 ร.ต.อ. สมนึก ขวัญคง รอง สวป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.440 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนโดน จว.สตูล สสต.162

190 ร.ต.อ. สมนึก ทิพย์คูนอก รอง สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศพข.บช.ส. 2306 11304 0032 รอง สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา สนม.271

191 ร.ต.ท. สมบัติ กันทวงค์ รอง สวป.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0562 รอง สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0411

192 ร.ต.ท. สมบัติ แก้วชารี รอง สวป.สภ.ปอพาน จว.มหาสารคาม 0405 13207 0227 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 11204 0037

193 ร.ต.ท. สมบัติ เครือบุดดี รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0087 รอง สว.ธร.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 0303 13304 0501

194 ร.ต.อ. สมบัติ เจียมใจ รอง สวป.สภ.เมืองระนอง จว.ระนอง สรน.99 รอง สว.จร.สภ.เมืองระนอง จว.ระนอง สรน.118

195 ร.ต.อ. สมบัติ เช้ืออินทร์ รอง สวป. สน.บางมด 1115 13202 0271 รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับข่ี กก.5 บก.จร. 1002 11205 0206



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

196 ร.ต.อ. สมบัติ ทรัพย์ดี รอง สว.กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0044 รอง สว.สส.สน.บางโพงพาง สน.2-512

197 ร.ต.อ. สมบัติ นาแถมทอง รอง สวป.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น 1405 11202 0125 รอง สวป.สภ.บ้านเด่ือ จว.หนองคาย 0410 13207 0289

198 ร.ต.อ. สมบัติ บุญค้ า รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.95 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางน้ าเปร้ียว จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0097

199 ร.ต.อ. สมบัติ วงศ์ชมภู รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11304 0023 รอง สว.ธร.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.256

200 ร.ต.อ. สมบัติ วิเศษวงศ์ษา รอง สว.สส.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธ์ุ 0402 13204 0035 รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธ์ุ 0402 13202 0333

201 ร.ต.อ. สมบัติ ศรีณรงค์ รอง สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 1206 11202 0156 รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 11202 0072

202 ร.ต.อ. สมบัติ ศรีวงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ สนค.317 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 1414 11203 0135

203 ร.ต.อ. สมบัติ สมบัติโยธา รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 29203 0102 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.251

204 ร.ต.อ. สมบุญ บุดดาเลิศ รอง สวป.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง สอท.185 รอง สว.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี สปท.229

205 ร.ต.อ. สมบูรณ์ ย่ิงยงค์ นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ภูเก็ต 2711 33450 0147 นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ศรีสะเกษ 2706 33450 0221

206 ร.ต.อ. สมบูรณัตถ์ แก่นนาค า รอง สว.สส.สภ.นาแก จว.นครพนม 0404 13204 0114 รอง สว.สส.สภ.เมืองกาฬสินธ์ุ สกส.200

207 ร.ต.ท. สมประสงค์ สมร่าง รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี 0204 13202 0398 รอง สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.477

208 ร.ต.ท. สมประสงค์ อิดจังหรีด รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11304 0024 รอง สวป.สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา 0303 13207 0619

209 ร.ต.อ.ดร. สมปอง ขวัญพุทโธ รอง สว.ธร.สภ.ปางมะค่า จว.ก าแพงเพชร 1604 11304 0048 อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.6 1603 32346 0083

210 ร.ต.อ. สมปอง วงศ์ใหญ่ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 0505 23203 0035 รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปง จว.พะเยา 0505 24203 0054



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

211 ร.ต.ท. สมปอง สุขศรี รอง สว. กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส. 1012 11204 0093 รอง สว.สส. สน.บางเขน 1109 13204 0387

212 ร.ต.อ. สมพงศ์ ขันทอง รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11202 0139 รอง สว.สส.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 1608 11204 0118

213 ร.ต.อ. สมพงษ์ เกตุระติ รอง สว. ฝอ.บก.สส. 1012 11202 0024 รอง สว. กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0046

214 ร.ต.อ. สมพงษ์ ไชยชมภู รอง สวป.สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0078 รอง สวป.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 0502 13207 0281

215 ร.ต.ท. สมพงษ์ ดวงงา รอง สวป.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน 1509 11202 0083 รอง สวป.สภ.น้ ามวบ จว.น่าน 0504 13207 0241

216 ร.ต.อ. สมพงษ์ ทองดีเล็ก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก าแพงเพชร 0602 24203 0084 รอง สว.สส.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สนว.434

217 ร.ต.ท. สมพงษ์ พูลชุม รอง สวป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา สสข.523 รอง สว.สส.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 0907 13204 0264

218 ร.ต.อ. สมพงษ์ แพงจันทร์ รอง สวป.สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม สมค.347 รอง สว.จร.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม สมค.281

219 ร.ต.อ. สมพงษ์ ภู่พิพัฒน์ภิญโญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร 0605 13203 0020 รอง สว.สส.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 1607 11204 0107

220 ร.ต.อ. สมพงษ์ วาพันสุ รอง สวป. สน.บางมด 1115 13202 0273 รอง สว.จร. สน.บางมด สน.3-940

221 ร.ต.ท. สมพร เขียวจันทร์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี 2005 11204 0053 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปัตตานี 2005 29203 0080

222 ร.ต.อ. สมพร ค าเกตุ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0033 รอง สว.จร.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11205 0096

223 ร.ต.อ. สมพร ชูนุ่น รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท 1108 24203 0076 รอง สว.จร. สน.พญาไท สน.1-1293

224 ร.ต.อ. สมพร นามส าโรง รอง สว. กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0228 ผบ.มว.กก.ตชด.21 2503 11202 0111

225 ร.ต.อ. สมพร แสนดี รอง สว. ฝอ.บก.น.9 1011 11202 0031 รอง สว.จร. สน.ท่าข้าม สน.3-937



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

226 ร.ต.ท. สมพร หามา รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0278 รอง สว.สส.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.245

227 ร.ต.ท. สมพล เอมกลาง รอง สว. กก.ตชด.21 2503 11304 0486 ผบ.มว.กก.ตชด.21 2503 11202 0096

228 ร.ต.ท. สมเพชร จ้ีกระโทก รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธ์ุ 0402 13202 0333 รอง สว.สส.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธ์ุ 0402 13204 0035

229 ว่าท่ี ร.ต.อ. สมภพ บัวเทศ รอง สว.กลุ่มงานผู้เช่ียวชาญ ทว. 2703 11403 0152 รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 11202 0100

230 ร.ต.อ. สมภพ มาเมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี สปน.136 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 2006 29203 0125

231 ร.ต.อ. สมภรณ์ ยังช่วย รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0157 รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 0907 13202 0527

232 ร.ต.อ. สมภาร สืบกินร รอง สว. กลุ่มงานสอบสวน บก.น.5 1007 11305 0060 รอง สวป. สน.ทองหล่อ 1112 13202 0341

233 ร.ต.อ. สมโภช สังข์น้อย รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0199 รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0353

234 ร.ต.อ. สมโภช สืบวงศกร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 24203 0063 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 1106 11203 0146

235 ร.ต.อ. สมมิตร รวมกลาง รอง สวป.สภ.ล าทะเมนชัย จว.นครราชสีมา สนม.326 รอง สว.จร.สภ.ชุมพวง จว.นครราชสีมา 1305 11205 0185

236 ร.ต.อ. สมมิตร วงศ์ประสิทธ์ิ รอง สวป.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 13207 0275 รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน 0504 13202 0278

237 ร.ต.อ. สมยศ จันทเลิศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาหินลาด จว.นครนายก 0206 23203 0083 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางขนาก จว.ฉะเชิงเทรา 1205 29203 0063

238 ร.ต.อ. สมยศ บุตรทอง รอง สวป.สภ.หลักศิลา จว.นครพนม 0404 13207 0180 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ล าดวน จว.สุรินทร์ สสร.326

239 ร.ต.อ. สมยศ หมาดสง่า รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร 1109 24203 0118 รอง สว.สส. สน.ทองหล่อ 1007 11204 0084

240 ร.ต.อ. สมรักษ์ เพ็งแพ่ง รอง สว.สส.สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13203 0366 รอง สว.สส.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13204 0178



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

241 ร.ต.ท. สมฤทธ์ิ วงค์อินทร์ รอง สว.สส.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 11204 0136 รอง สว.สส.สภ.เวียงต้า จว.แพร่ 0506 13204 0141

242 ร.ต.อ. สมศักด์ิ กิตติวัชรานนท์ รอง สว.สส.สภ.ด าเนินสะดวก จว.ราชบุรี 0706 13204 0155 รอง สว.กก.วิเคราะห์และเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.7 1702 11204 0023

243 ร.ต.อ. สมศักด์ิ กิตติวิทยาวงศ์ รอง สวป.สภ.โพธ์ิประทับช้าง จว.พิจิตร 1607 11202 0093 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 1702 11204 0058

244 ร.ต.ท. สมศักด์ิ แก้วเกาะสะบ้า รอง สวป.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตานี สปน.180 รอง สว.สส.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 1906 11204 0156

245 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ขอเทียม รอง สว.(สอบสวน) สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร 0605 13203 0022 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 11203 0161

246 ร.ต.ท. สมศักด์ิ คามะทิตย์ รอง สวป.สภ.สว่าง จว.สกลนคร 0409 13207 0321 รอง สว.สส.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.412

247 ร.ต.ท. สมศักด์ิ เครือวงศ์ รอง สว.สส.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง 0508 13204 0153 รอง สวป.สภ.สบปราบ จว.ล าปาง สลป.343

248 ร.ต.อ. สมศักด์ิ เจริญเฉลิมศักด์ิ รอง สวป.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.577 รอง สวป.สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.589

249 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ชัยวงค์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 1504 29203 0073 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 11203 0203

250 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ชานมณีรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี สรบ.116 รอง สวป.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี 0705 13202 0214

251 ร.ต.อ. สมศักด์ิ เดชเช่ียวชาญ รอง สวป.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 0708 13202 0165 รอง สวป.สภ.บางโทรัด 0708 13202 0162

252 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ตันต๊ิบ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย สชร.339 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย สชร.302

253 ร.ต.ท. สมศักด์ิ ทองสิริ รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11202 0094 รอง สว.สส.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0384

254 ร.ต.อ. สมศักด์ิ เท่ียงดาห์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองไทร จว.บุรีรัมย์ 0304 23203 0402 รอง สวป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา สนม.553

255 ร.ต.อ. สมศักด์ิ นวลโพยม รอง สว.ธร.สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี สสฏ.441 รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 0808 13202 0395



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

256 ร.ต.อ. สมศักด์ิ นวลศรี รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0060 รอง สว.ฝ่ายธุรการและก าลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11304 0013

257 ร.ต.อ. สมศักด์ิ พลเดช รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช 0804 24203 0138 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี 1810 29203 0064

258 ร.ต.ท. สมศักด์ิ ภูแก้ว รอง สว.กก.วิเคราะห์และเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.7 1702 11442 0027 ผบ.มว.ปค.ศฝร.ภ.7 1703 11306 0037

259 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ย้ินซ้อน รอง สว.จร. สน.พหลโยธิน สน.1-1301 รอง สว.จร. สน.ทองหล่อ สน.2-346

260 ว่าท่ี ร.ต.อ. สมศักด์ิ รักษาชล รอง สว.กลุ่มงานวิชาการ 1 สบส. 0604 11305 0057 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11202 0033

261 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ศรีจันทร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 11304 0017 ผบ.มว.(สบ1) กก.อป .บก.สส.ภ.7 1702 11202 0078

262 ร.ต.อ. สมศักด์ิ สมสีดา รอง สว.สส.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น 0403 13204 0280 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 0405 13202 0332

263 ร.ต.อ. สมศาสตร์ สุนทร รอง สว.สส. สน.ล าหิน 1110 13204 0160 รอง สวป.สภ.ศิลาลาด จว.ศรีสะเกษ 0306 13207 0302

264 ร.ต.อ. สมหมาย เพชรสุริยา รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุสุมาลย์ จว.สกลนคร สสน.376 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด 1409 11203 0178

265 ร.ต.อ. สมหวัง ทิพนงค์ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร 1307 11305 0040 รอง สว.สส.สภ.ค าเข่ือนแก้ว จว.ยโสธร 0305 13204 0083

266 ร.ต.อ. สมหวัง ศรีนาคล้วน รอง สว. ฝอ.บก.น.2 1004 11322 0026 รอง สว.ธร.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.282

267 ร.ต.ท. หญิง สมัชญา รังเสาร์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส 2004 11304 0108 รอง สวป.สภ.ปะลุกาสาเมาะ 0903 13202 0088

268 ร.ต.อ. สมัย จิตจักร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยผ้ึง จว.กาฬสินธ์ุ สกส.358 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหญ้านาง จว.บึงกาฬ สนค.143

269 ร.ต.ท. สมัย แดนนาสาร รอง สวป.สภ.นาแก จว.นครพนม 0404 13202 0280 รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.336

270 ร.ต.ท. สมัย ตราเงิน รอง สวป.สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.225 รอง สว.สส.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น สขก.501



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

271 ร.ต.อ. สมัย ศรีสุราช รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.228 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 1106 11203 0142

272 ร.ต.อ. สมัย สาดี รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ระยอง 1210 27203 0085 รอง สว.สส.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 0208 24203 0081

273 ร.ต.อ. สมัย สุดาชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0102 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังขอนแดง จว.ปราจีนบุรี 1209 29203 0066

274 ร.ต.อ. สมาน ปานเพชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี สสพ344 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี 1711 11203 0137

275 ร.ต.ท. สมาน พรหมหอม รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 3204 11202 0057 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3 3204 11304 0012

276 ร.ต.อ. สมาน เพียรประสม รอง สว.จร. สน.บางโพงพาง สน.2-519 รอง สว.จร. สน.บางโพ 1104 13205 0142

277 ว่าท่ี ร.ต.อ. สมาน รัฐณรงค์ชัย รอง สว.กก.1 บก.ส.3 2304 11202 0042 รอง สว.กก.5 บก.ส.2 2303 11204 0101

278 ร.ต.อ. สยมภู อินป๋ัน รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย สชร.320 รอง สวป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.156

279 ร.ต.ท. สยาม โพธ์ิเต้ีย รอง สว.กก.1 บก.ทท.1 3202 11204 0024 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0141

280 ว่าท่ี ร.ต.อ. สยาม วงค์สม รอง สว.ฝอ.ทพ. 0402 11403 0028 รอง สวป.สภ.เมืองล าปาง 0508 13202 0259

281 ร.ต.ท. สยาม สีด า รอง สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 0303 13202 0834 รอง สวป.สภ.โนนแดง จว.นครราชสีมา สนม.729

282 ร.ต.อ. สยามรัตน์ ภูมี รอง สวป.สภ.ท่าตูม จว.สุรินทร์ สสร.358 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระโพ จว.สุรินทร์ 1309 29203 0113

283 ร.ต.อ. สรกฤช จ าปาศักด์ิ รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0296 รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0330

284 ร.ต.อ. สรไกร ทรายสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.ช านิ จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0195 รอง สว.สส.สภ.ปะค า จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0253

285 ร.ต.อ. สรธัญ สุวรรณเรืองศรี รอง สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน สน.2-413 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางบอน 1011 11203 0125



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

286 ร.ต.อ. สรรค์ ปัญญา รอง สวป.สภ.วังเหนือ จว.ล าปาง 0508 13202 0289 รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย สชร.471

287 ร.ต.ท. สรรพาวุธ ล ามะนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ สปข.189 รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สสค.131

288 ร.ต.อ. สรรพิชัย พลศิริ รอง สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 0106 13202 0276 รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13207 0295

289 ร.ต.ท. สรรเพชญ พลับใหญ่ รอง สวป.สภ.บ้านกร่ า จว.ระยอง 0208 13207 0178 รอง สว.สส.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง สรย.286

290 ร.ต.อ. สรรเสริญ งามผ่องใส รอง สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง สตง.246 รอง สวป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.213

291 ร.ต.อ. สรรเสริญ ป่ินทอง รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.9 1011 11305 0059 รอง สวป. สน.บางพลัด 1009 11202 0097

292 ร.ต.อ. สรวิชญ์ มูกขุนทด รอง สวป. สน.ประชาช่ืน สน.1-1229 รอง สว.สส. สน.สุทธิสาร สน.1-743

293 ร.ต.อ. สรศักด์ิ สังข์อ่อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 0209 13203 0022 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านทับใหม่ จว.สระแก้ว 1211 29203 0087

294 ร.ต.ท. สรสิช นิลลาภานนท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.273 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 23203 0043

295 ร.ต.อ. สรสิทธ์ิ บุตระ รอง สวป.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ สพช.322 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ สพช.328

296 ร.ต.อ. หญิง สร้อยทอง ศรีทิน รอง สว.ศรก.บก.ทท.1 3202 11202 0111 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.3 3204 11304 0010

297 ร.ต.อ. สราญชีพ โนนดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่เมาะ จว.ล าปาง สลป.285 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปาน จว.ล าปาง สลป.386

298 ร.ต.ท. สรายุทธ ผลดี รอง สว.กก.ดส. 1000 11304 0060 รอง สวป.สน.ดุสิต 1003 11202 0099

299 ร.ต.อ. สรายุทธ พิลามา รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0631 รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4 2405 11204 0170

300 ร.ต.อ. สราวุฒิ เกาะกลาง รอง สวป.สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 13202 0013 รอง สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 3203 11202 0064



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

301 ร.ต.ท. สราวุฒิ ข าเอนก รอง สวป.สน.ลาดพร้าว 1111 13202 0272 รอง สว.สส.สน.โคกคราม 1102 13204 0336

302 ร.ต.ท. สราวุฒิ วาลมนตรี รอง สวป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 0403 13202 0195 รอง สวป.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น ปขก.1701

303 ร.ต.อ. สราวุธ กังค า รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ าหนาว จว.เพชรบูรณ์ สพช.288 รอง สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สสว.6

304 ร.ต.อ. สราวุธ เครือชารี รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0635 รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 2405 11363 0205

305 ร.ต.อ. สราวุธ ชัยชนะกสิกรรม รอง สวป. สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.235 รอง สวป. สภ.ปากน้ าชุมพร อ.เมืองชุมพร 0803 13202 0226

306 ร.ต.อ. สราวุธ นพกาศ รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0340 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11304 0261

307 ร.ต.อ. สราวุธ พวงทอง รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 11304 0011 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11304 0023

308 ร.ต.อ. สราวุธ สุรางครัตน์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11326 0070 รอง สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0345

309 ร.ต.ท. หญิง สลิลภรญ์ เจนสุดรักวงศ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0019 รอง สว.ฝทว.1 ทว. 2703 11336 0038

310 ร.ต.อ. สวรรค์ ราชพิทักษ์ รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0043 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0207

311 ร.ต.อ. สวรรยา เอียดตรง รอง สว.(สอบสวน) สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 0806 13203 0030 รอง สว.กก.2 บก.ทท.3 3204 11204 0040

312 ว่าท่ี ร.ต.อ. หญิง สวริน หลีเส็น รอง สว.ฝ่ายวิชาการสรรหา กส. 2905 11316 0051 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา 2006 11304 0103

313 ร.ต.อ. สวัสด์ิ ทัลวัลล์ิ รอง สวป. สภ.กะปง สพง.189 รอง สวป.สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13207 0359

314 ว่าท่ี ร.ต.อ. สวัสด์ิ พุ่มพวง รอง สวป.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง สรย.284 รอง สวป.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง 0208 13202 0273

315 ร.ต.ท. สวัสด์ิ อ่อนนวล รอง สวป.สภ.เชียงของ จว.เชียงราย สชร.346 รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 13202 0366



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

316 ร.ต.อ. สวัสดี บัวนาค รอง สว.สส.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.215 รอง สวป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 0403 13202 0195

317 ร.ต.อ. สวาท สัตย์แก้ว รอง สว.ฝอ.บก.อคฝ. 1014 11202 0025 รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1102 13202 0196

318 ร.ต.อ. สหัส จินะผ่อง รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0204 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0043

319 ร.ต.อ. สะไหม สมหมายสมบัติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม 0405 23203 0238 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ก าพ้ี จว.มหาสารคาม 0405 23203 0265

320 ร.ต.อ. สังคม ค าภีระ รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0063 รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับข่ี กก.5 บก.จร. 1002 11205 0271

321 ร.ต.อ. สังวาลย์ เนตรวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 23203 0052 รอง สว.-สว.(ทนท.ทางน้ า) ส.รน.6 กก.4 บก.รน. 2106 34206 0117

322 ร.ต.อ. หญิง สังวาลย์ แสนค า รอง สว.ฝอ.ศทส.ตม. 2409 11309 0011 รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 11363 0119

323 ร.ต.อ. สัจจา วงชารี รอง สว.สส.สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี 1612 11204 0093 รอง สว.สส.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี สสพ.289

324 ร.ต.อ. สัญชัย จงรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้ าเกล้ียง จว.ศรีสะเกษ สศก.341 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร สยส.112

325 ร.ต.อ. สัญชัย ทองสอดแสง รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0428 รอง สวป.สภ.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 0406 13207 0169

326 ร.ต.อ. สัญชัย อุทุมภา รอง สวป.สภ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0016 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0162

327 ร.ต.อ. สัญญา จันโท รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 24203 0096 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 27203 0129

328 ร.ต.อ. สัญญา เชียงมา รอง สว. กลุ่มงานสอบสวน บก.น.2 1004 11305 0061 รอง สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร 1004 11203 0149

329 ร.ต.อ. สัญญา นิรชล รอง สว.สส.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 1610 11204 0097 รอง สวป.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย สสท.266

330 ร.ต.อ. สัญญา พุ่มคนสิน รอง สวป.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก 0603 13207 0185 รอง สวป.สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร สพจ.185



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

331 ร.ต.ท. สัญญา ไพศาล รอง สว.จร.สน.ดุสิต สน.1-512 รอง สวป.สภ.อ่าวนาง จว.กระบ่ี 1804 11202 0106

332 ร.ต.อ. สัญญา วงศ์สรรพ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี สชบ.388 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี สชบ.154

333 ร.ต.ท. สัญญา สวนสาร รอง สว.สส.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร สพจ.256 รอง สว.จร.สภ.โพธ์ิประทับช้าง จว.พิจิตร 1607 11205 0095

334 ร.ต.อ. สันต์ นาคคล่ี รอง สว.(สอบสวน) สน.บางซ่ือ 1109 24203 0112 รอง สว.สส.สน.บางซ่ือ ท.37

335 ร.ต.อ. สันติ โคกแดง รอง สว. งานแผน/ฝึกอบรม กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 11304 0189 รอง สว.กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 11304 0232

336 ว่าท่ี ร.ต.อ. สันติ ธรรมอรุณ ช่างไฟฟ้าส่ือสาร (สบ 1) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถ่ี สส. 2802 11428 0155 รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0078

337 ร.ต.อ. สันติ แนวจ าปา รอง สว.กก.5 บก.รฟ. 2104 11304 0099 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0081

338 ร.ต.อ. สันติ ปักการะโถ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง สรย.209 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพ จว.ระยอง ปนม.8610

339 ร.ต.ท. สันติ พัฒนประดิษฐ์ รอง สว.สส. สภ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.255 รอง สว.สส.สภ.ล าทับ จว.กระบ่ี 0802 13204 0107

340 ร.ต.อ. สันติ วงศ์สายตา ผบ.มว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0092 รอง สว.สส.สภ.บ้านสร้าง จว.ปราจีนบุรี 0207 13204 0084

341 ร.ต.ท. สันติ ศรีเตชะ รอง สวป.สภ.สว่าง จว.สกลนคร 0409 13207 0322 รอง สว.สส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น สขก.456

342 ร.ต.อ. สันติชัย ศรีสวัสด์ิ รอง สว. กก.สส.4 บก.สส. 1012 11204 0077 รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0174

343 ร.ต.อ. สันติชัย สร้อยสาวะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เหล่าต่างค า จว.หนองคาย 1412 29203 0064 รอง สวป.สภ.นาวัง จว.หนองบัวล าภู 0411 13202 0019

344 ร.ต.อ. สันติสุข แสนค า รอง สวป.สภ.คง จว.นครราชสีมา 1305 11202 0230 รอง สวป.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0054

345 ร.ต.ท. สันธวัช ม่วงเกล้ียง รอง สวป.สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 0904 13202 0146 รอง สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ปขก.1722



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

346 ร.ต.อ. สันบัตร สดรัมย์ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ปส.3 2204 29203 0031 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ปส.2 2203 29203 0031

347 ร.ต.ท. สัมพันธ์ สุวรรณกาศ รอง สว.สส. สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13204 0172 รอง สวป.สภ.ชะอ า จว.เพชรบุรี สพบ.240

348 ร.ต.อ. สัมพันธ์ อ่ิมมาก รอง สวป.สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.129 รอง สวป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ สนว.417

349 ร.ต.อ. สัมฤทธ์ิ พันธ์ุพรหมา รอง สว.สส.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี 0702 13204 0276 รอง สว.สส.สภ.ปิล๊อก จว.กาญจนบุรี 0702 13204 0287

350 ร.ต.อ. สัมฤทธ์ิ ลาทา รอง สวป.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สพช.273 รอง สว.สส.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ สพช.323

351 ร.ต.อ. สากล ขวัญมงคล รอง สว.สส.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ สชย.359 รอง สว.สส.สภ.บ้านเพชร จว.ชัยภูมิ 0302 13204 0336

352 ร.ต.ท. สาคร ดอนดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0022 รอง สว.ธร.สภ.ล าปลายมาศ จว.บุรีรัมย์ สบร.463

353 ร.ต.ท. สาทร เทพทิตย์ รอง สวป.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี สรบ.234 รอง สวป.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี สรบ.114

354 ร.ต.อ. สาธร ไหมเกตุ รอง สว.กก.ตชด.41 2505 11304 0076 รอง สว. ฝ่ายอ านวยการ บก.ตชด.ภ.4 2505 11304 0024

355 ร.ต.อ. สานนท์ ทองเปรม รอง สวป.สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี สอน.66 รอง สว.สส.สภ.เมืองอุทัยธานี 1612 11204 0089

356 ร.ต.ท. สานนท์ พรมใจม่ัน รอง สวป.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี 0702 13207 0270 รอง สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี 0709 13202 0285

357 ร.ต.ท. สามารถ ตระกูลศรี รอง สวป.สภ.เมืองก าแพงเพชร สกพ.132 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ก าแพงเพชร 1604 11202 0114

358 ร.ต.ท. สามารถ ทองเช้ือ รอง สวป.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0036 รอง สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0318

359 ร.ต.อ. สามารถ แท่นอินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 23203 0028 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 7.04242E+11

360 ร.ต.อ. สามารถ บุญน่ิม รอง สว.(สอบสวน) สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0078 รอง สว.จร.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.229



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

361 ร.ต.อ. สามารถ รัตนพงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 24203 0356 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11203 0191

362 ร.ต.อ. สายเจตน์ เสือย้อย ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.44 2505 11202 0413 ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0223

363 ร.ต.อ. หญิง สายใจ ทองเสง่ียม รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0166 รอง สว.ธร.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11304 0085

364 ร.ต.อ. สายชน ชินสมบูรณ์ รอง สว.ธร.สภ.คลองน้ าใส จว.สระแก้ว 1211 11304 0059 รอง สว.สส.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว 0209 13204 0119

365 ว่าท่ี ร.ต.อ. สายชล แสงทอง รอง สวป.สภ.บางน้ าเปร้ียว จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.214 รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สฉช.174

366 ร.ต.ท. หญิง สายนที ศรีเดช รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11326 0023 รอง สว.ธร.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี สสห.117

367 ร.ต.อ. สายยนต์ ทองทา รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี 1105 29203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 24203 0079

368 ร.ต.อ. สายสิทธ์ิ มีศักด์ิ รอง สวป.สภ.ฆ้องชัย จว.กาฬสินธ์ุ 0402 13202 0051 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11202 0102

369 ร.ต.อ. หญิง สายสุณีย์ ม่วงมอย รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 11327 0087 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5 2406 11304 0012

370 ร.ต.อ. สายัณห์ สารีบุตร รอง สวป.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0051 รอง สว.สส.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13204 0163

371 ร.ต.อ. สายัน ยะขาว รอง สว.จร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.159 รอง สวป.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0086

372 ร.ต.อ. สายันต์ บุญซาว รอง สวป.สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13207 0110 รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ สชม.524

373 ร.ต.อ. สายันต์ วรรคไธสง รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับข่ี กก.5 บก.จร. 1002 11205 0208 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0027

374 ร.ต.อ. สาริน ศรีแก้ว รอง สว.ธร.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา สนม.755 รอง สว.สส.สภ.ด่านขุนทด จว.นครราชสีมา สนม.762

375 ร.ต.อ. หญิง สารินี ประยูร รอง สว.ฝ่ายการเงิน 5 กง. 0502 11326 0092 รอง สว.กก.1 บก.ทท.1 3202 11304 0023



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

376 ร.ต.ท. หญิง สาริยา ไชยมงคล รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0056 รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0099

377 ร.ต.อ. สาโรจน์ เป่ียมเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ สพช.353 รอง สว.ฝอ.สพ. 0304 11202 0016

378 ว่าท่ี ร.ต.อ. สาโรจน์ ภาคานาม รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี สชบ.447 รอง สวป.สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี 0204 13207 0266

379 ร.ต.อ. สาโรจน์ มุสิกวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 27203 0065 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.187

380 ร.ต.อ. สาโรช บุบผา รอง สว.(สอบสวน)สภ.วังตะเคียน จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0070 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11202 0107

381 ร.ต.ท. หญิง สาวิตรี กัณฑา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร สสค.155 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0052

382 ร.ต.ท. หญิง สาวิตรี ยืนยง รอง สว.ธร. สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13304 0014 รอง สว.กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 11304 0073

383 ร.ต.อ. ส าเนา นิลบุตร รอง สวป.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี 0702 13207 0271 รอง สว.สส.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สกจ.310

384 ร.ต.อ. ส ารวม แสงทอง รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ปส.2 2203 29203 0031 รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.ปส.3 2204 29203 0031

385 ร.ต.ท. ส ารวย กล้าถ่ินภู รอง สว.สส.สภ.บ้านสวน จว.สุโขทัย 0608 13204 0146 รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0253

386 ร.ต.อ. ส ารวย รอดพิบัติ รอง สวป.สน.สามเสน 1003 11202 0111 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 1802 11204 0054

387 ร.ต.อ. ส าราญ แก้วขาว รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11305 0226 รอง สว.สส.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง 0905 13204 0075

388 ร.ต.อ. ส าราญ ข าอ่อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี 0904 23203 0025 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปัตตานี 2005 23203 0078

389 ร.ต.อ. ส าราญ เต็มใจ รอง สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 0209 13202 0057 รอง สวป.สภ.ปลาค้าว จว.อ านาจเจริญ สอบ.235

390 ร.ต.อ. ส าราญ มีสุข รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ล าพูน 1511 11202 0095 รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0058



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

391 ร.ต.อ. ส าเร็จ รักษาวัฒนะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ล าดวน จว.บุรีรัมย์ สบร.203 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์ 0304 13203 0033

392 ร.ต.อ. ส าเริง แก้วมณี รอง สว.(สอบสวน) สน.บางโพงพาง 1112 24203 0130 รอง สว.สส.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สตง.200

393 ร.ต.อ. ส าเริง บ ารุง รอง สว.กก.ดส. 1000 11204 0045 รอง สวป.สน.หัวหมาก 1111 13202 0264

394 ร.ต.ท. ส าเริง พันธ์ทอง รอง สว.สส.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร 0409 13204 0163 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0434

395 ร.ต.อ. สิงขร กองสิงห์ รอง สวป.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร 1607 11202 0098 รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0254

396 ว่าท่ี ร.ต.อ. สิงห์ นารี รอง สวป.สภ.ไม้รูด จว.ตราด 0205 13207 0118 รอง สวป.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี สกจ.336

397 ร.ต.อ. สิงห์ชัย วงค์ปินตา รอง สว.จร.สภ.เมืองล าปาง สลป.247 รอง สว.จร.สภ.งาว จว.ล าปาง สลป.406

398 ร.ต.อ. สิงห์ทอง อุดม รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 0502 13202 0397 รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ สชม.621

399 ว่าท่ี ร.ต.อ. สิชล พินิจชัย นวท.(สบ 1) พฐ.จว.อุดรธานี 2707 33450 0151 นวท.(สบ 1) กอป.พฐก. 2702 33450 0104

400 ร.ต.อ. สิทธิชัย ขาวใบไม้ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุทัยธานี 1612 11205 0042 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11305 0037

401 ร.ต.ท. สิทธิชัย มีศิลป์ชัย รอง สวป.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร สพจ.181 รอง สวป.สภ.เมืองระนอง จว.ระนอง 1809 11202 0069

402 ร.ต.อ. สิทธิชัย สายศร รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด สตร.153 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองบอน จว.ตราด 0205 24203 0072

403 ร.ต.อ. สิทธิไชย คุ้มพันธ์ุ รอง สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี สลบ.369 รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.311

404 ร.ต.อ. สิทธิเดช ทองมี รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.80 รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 11204 0164

405 ร.ต.อ. สิทธิพงศ์ ทองพรหม รอง สวป.สภ.เชิงทะเล 1808 11202 0115 รอง สวป.สภ.ป่าตอง สภก.114



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

406 ร.ต.ท. สิทธิพร พุทธชัย รอง สว.สส.สน.ประเวศ สน.2-363 รอง สว.สส.สน.หัวหมาก 1006 11204 0082

407 ร.ต.อ. สิทธิพร ศรีมารัตน์ รอง สว. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11304 0097 รอง สว. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0100

408 ร.ต.อ. สิทธิพันธ์ุ ชาลีพรม รอง สวป.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 13202 0077 รอง สว.สส.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย 0408 13204 0254

409 ร.ต.ท. สิทธิศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ รอง สว.สส.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา 0907 13204 0241 รอง สว.สส.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 0907 13204 0248

410 ร.ต.ท. สิทธิศักด์ิ ฉิมฉลอง รอง สวป.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง สอท.137 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0034

411 ร.ต.อ. สิทธิศักด์ิ บุญล้ า รอง สวป.สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี 0412 13202 0015 รอง สวป.สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี สอด.469

412 ร.ต.อ. สิทธิศักด์ิ สุดหอม รอง สว.กก.3 บก.ปอศ. 2109 11202 0105 รอง สว.กก.1 บก.ปปป. 2110 11202 0031

413 ร.ต.อ. สิปปวิชญ์ ปักกาโล รอง สว.สส.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา สนม.305 รอง สว.สส.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา สนม.780

414 ว่าท่ี ร.ต.อ. สิรภพ โห้เหรียญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางน้ าเปร้ียว จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.221 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0250

415 ร.ต.ท. สิรวัชร พุทธา รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี 1414 11204 0038 รอง สว.สส.สภ.โพธ์ิตาก จว.หนองคาย 0410 13203 0374

416 ร.ต.อ. สิรวัฒน์ ศานุพงศ์ รอง สวป.สภ.ไม้เรียง 0804 13207 0358 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา 1807 11202 0089

417 ร.ต.อ. สิรศิษฏ์ จิตบรรจง รอง สวป.สภ.คลองแดน จว.สงขลา 0907 13207 0376 รอง สวป.สภ.ระโนด จว.สงขลา สสข.400

418 ร.ต.อ. สิระภูเดชน์ ช านาญกิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.312 รอง สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี สชบ.403

419 ร.ต.อ. หญิง สิริกัญญาณัฐ ผสมศรี รอง สว.ฝตส.4 ตส.1 0901 11328 0033 รอง สว.ธร.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น สขก.497

420 ร.ต.อ. หญิง สิริญาดา ช่างสี รอง สว.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.บช.ส. 2306 11304 0016 รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 2404 11363 0368



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

421 ร.ต.อ. สิริธนา อินมณี รอง สว.จร.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 1606 11205 0105 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11202 0088

422 ร.ต.อ. หญิง สิรินญา สุขแจ่ม รอง สวป.สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย สสท.153 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0170

423 ร.ต.อ. หญิง สิริเพ็ญ หันจางสิทธ์ิ รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 2405 11326 0259 รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 11363 0182

424 ร.ต.อ. หญิง สิริรัตน์ กุลสุวรรณ รอง สว.ธร.สภ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด สรอ.350 รอง สว.ธร.สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด 0407 13304 0393

425 ร.ต.อ. หญิง สิริรัตน์ เพียรแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 0706 24203 0102 รอง สว.(สอบสวน) กก.6 บก.ปคม. 2108 11203 0186

426 ร.ต.ท. สีหเดช ศกลกันต์ รอง สว. ฝอ.บก.น.4 1006 11202 0031 รอง สว.จร. สน.บางชัน 1111 13205 0081

427 ร.ต.อ. สีหราช สุคันธมาลา รอง สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0182 รอง สว.กก.4 บก.ปปป. 2110 11304 0083

428 ร.ต.อ. สืบพงษ์ พิมพ์เสนา ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.44 2505 11202 0533 รอง สว.กก.สุนัขต ารวจ บก.สปพ. 1013 11204 0244

429 ร.ต.อ. สืบวงศ์ สุดหนองบัว รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองคาย สนค.230 รอง สว.กก.สส.ภจว.ขอนแก่น 1405 11202 0121

430 ร.ต.อ. หญิง สุกัญญา กุดาศรี รอง สว. ฝอ.บก.สปพ. 1013 11309 0018 รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0166

431 ร.ต.อ. หญิง สุกัญญา บุญสูง รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0517 รอง สว.วช.สบร. 0107 11306 0011

432 ร.ต.อ. หญิง สุกัญญา สุบรรณพันธ์ รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.2 3203 11202 0072 รอง สวป.สภ.หาดส าราญ จว.ตรัง 0902 13202 0014

433 ร.ต.อ. หญิง สุกัญญานี แย้มทรัพย์ รอง สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 11420 0104 รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ 2502 11304 0498

434 ร.ต.อ. หญิง สุกิจจา ชุ่มขุนทด รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4 2405 11326 0223 รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.๓ 2404 11326 0337

435 ร.ต.อ. สุโกศล ทองแกมแก้ว รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. 2109 29203 0049 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. 2112 29203 0095



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

436 ร.ต.อ. สุขทวี สีหล้า รอง สว.สส.สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี สลบ.352 รอง สวป.สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี สอบ.689

437 ร.ต.อ. สุขสรรค์ นนพละ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ สชย.333 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร 1307 11203 0092

438 ร.ต.ท. สุขสันต์ คีรีเขียว รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร 0305 13202 0152 รอง สวป.สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0476

439 ร.ต.อ. หญิง สุขเสิน ดรปัดสา รอง สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4 2405 11363 0250 รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11363 0084

440 ร.ต.อ. หญิง สุคนทิพย์ เกียรติอมรเวช รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0040 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11326 0397

441 ร.ต.อ. หญิง สุคนธ์ วิสุทธิชานนท์ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 11304 0184 รอง สว.ธร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สนศ.330

442 ร.ต.อ. สุคนธ์ สินตรา รอง สว.สส.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ 0307 13204 0026 รอง สว.สส.สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์ สสร.335

443 ร.ต.อ. หญิง สุจิตตรา ธงชัย รอง สว.กก.4 บก.ทล. 2103 11304 0133 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0055

444 ร.ต.อ. หญิง สุจิตรา ดิษฐพินิจ ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0039 รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0065

445 ร.ต.ท. หญิง สุจิตรา นามคุณ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ บก.ขส.บช.ปส. 2206 11304 0013 รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 2206 11204 0060

446 ร.ต.ท. หญิง สุจิตรา สารสังข์ พยาบาล(สบ 1) ยส.รพ.ตร. 3127 31420 0040 พยาบาล(สบ 1) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร. 3111 31420 0811

447 ร.ต.อ. สุจินดา แดนระเบียบ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 11305 0026 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด 1409 11203 0177

448 ร.ต.อ. สุจินต์ วินทะไชย รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0164 รอง สวป.สภ.นิคมค าสร้อย จว.มุกดาหาร 0406 13202 0200

449 ร.ต.อ. หญิง สุจินต์ อรรถกุล รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11326 0368 รอง สว. กก.ตชด.43 2505 11304 0258

450 ร.ต.อ. หญิง สุชัญญา ศรีมะโรง รอง สว. ฝ่ายธุรการก าลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 11304 0016 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11304 0015



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

451 ร.ต.ท. สุชาติ แก้วบุดดี รอง สว.จร. สน.บางโพ 1104 13205 0142 รอง สว.จร. สน.บางโพงพาง สน.2-519

452 ร.ต.ท. สุชาติ ดาวลอย รอง สวป.สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี 0106 13207 0224 รอง สว.สส.สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี 0106 13204 0239

453 ร.ต.อ. สุชาติ นิลสว่าง ผบ.มว.กก.ตชด.34 2504 11202 0407 ผบ.มว.(สบ1) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา 0906 13202 0183

454 ร.ต.ท. สุชาติ นุ่นหนู รอง สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย 0806-13207-0111 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0180

455 ร.ต.อ. สุชาติ ปัญจมาต รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางน้ าเปร้ียว จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.220 รอง สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ. 2104 11202 0092

456 ร.ต.อ. สุชาติ ปัญญากุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 24203 0091 รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก สกบ.2

457 ร.ต.อ. สุชาติ ยอดด าเนิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0081 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 1111 11203 0071

458 ร.ต.อ. สุชาติ แยบสูงเนิน รอง สว.กลุ่มงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 11202 0297 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0062

459 ร.ต.อ. สุชาติ วิลาทอง รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.บช.ปส. 2201 11309 0043 รอง สว.กก.1 บก.ปส.2 2203 11204 0038

460 ว่าท่ี ร.ต.อ. สุชาติ ศรียาเทพ รอง สว.ฝ่ายการส่ือสาร 1 สส. 2802 11428 0043 รอง สว.ฝ่ายการส่ือสาร 7 สส. 2802 11322 0126

461 ร.ต.อ. สุชาติ สุนทรมัจฉะ รอง สวป.สภ.อ่าวนาง จว.กระบ่ี 1804 11202 0105 รอง สวป.สภ.ฉลอง สภก.38

462 ร.ต.อ. สุชาติ สุวรรณ์ ผบ.มว.(สบ 1) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 11202 0057 รอง สว.กก.ตชด.21 2503 11325 0077

463 ร.ต.อ. สุชาติ แสงเดือน รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11305 0028 รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.278

464 ร.ต.อ. สุชาติ หอมนาน รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ สชม.524 รอง สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0550

465 ร.ต.อ. สุชิน จูเจ่ีย รอง สว.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 11205 0098 รอง สว.สส.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 1606 11204 0126



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

466 ร.ต.อ. สุชีพ ศรีสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช 1806 29203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช 1806 11203 0148

467 ร.ต.อ. สุเชาว์ แสงสวัสด์ิ รอง สวป.สภ.บ้านแก่ง จว.สุโขทัย สสท.144 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย 1610 11202 0122

468 ร.ต.อ. หญิง สุณิสา โคตรสิงห์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11304 0020 รอง สวป.สภ.วังกะพ้ี จว.อุตรดิตถ์ สกพ.8

469 ร.ต.อ. หญิง สุดารัตน์ สีล้ง รอง สว. ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11304 0090 รอง สวป.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.306

470 ร.ต.อ. สุติพงษ์ โสดาจันทร์ รอง สวป.สภ.บ้านกรวด จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0475 รอง สวป.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0442

471 ร.ต.อ. สุทธา อินทร์แก้ว รอง สว. กก.ดส. 1000 11204 0039 รอง สวป. สน.บางคอแหลม 1115 13202 0237

472 ร.ต.อ. สุทธิ อุดร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระแก้ว สปจ.321 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 0209 13203 0022

473 ร.ต.อ. สุทธิชัย รพีสันติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก 0603 24203 0066 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตาลชุม จว.น่าน 0504 23203 0237

474 ร.ต.อ. สุทธิโชติ สมควรดี รอง สว. ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 11403 0347 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.มุกดาหาร 1408 11304 0023

475 ร.ต.อ. สุทธิดล สุวรรณสนธ์ิ รอง สวป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 1609 11202 0114 รอง สวป.สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0248

476 ร.ต.อ. หญิง สุทธิดา ปากหวาน รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0144 รอง สว. ฝ่ายสนับสนุน 1 2507 11304 0017

477 ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ บรรณกิจ รอง สว.สส.สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธ์ุ 0402 13204 0133 รอง สว.จร.สภ.เมืองกาฬสินธ์ุ สกส.211

478 ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ แป้นจันทร์ รอง สว.สส.สน.ทองหล่อ 1112 13204 0394 รอง สว.กก.สส.บก.น.๕ 1007 11204 0051

479 ร.ต.อ. สุทธิพงษ์ มอญรัต รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าเรือ 1112 24203 0067 ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0029

480 ร.ต.อ. สุทธิพร ม่ิงขวัญ รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11202 0095 รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 11204 0204



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

481 ร.ต.อ. สุทธิพล สมซาง รอง สว.สส.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 0503 13204 0317 รอง สวป.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ สชม.635

482 ร.ต.ท. สุทธิรักษ์ ปักกาโล รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 13202 0023 รอง สว.สส.สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปนม.8563

483 ร.ต.ท. หญิง สุทธิวรรณ งามพาณิชยกิจ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 11304 0091 รอง สวป.สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ สนว.248

484 ร.ต.ท. สุทัด กลมกูล รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 1206 11202 0146 รอง สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.487

485 ร.ต.อ. สุทัศน์ ช านาญ รอง สวป.สภ.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.447 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11305 0028

486 ร.ต.อ. สุทัศน์ หงษ์วรรณา รอง สว.สส.สภ.ปากชม จว.เลย 1410 11204 0105 รอง สวป.สภ.ท่าล่ี จว.เลย 0408 13202 0290

487 ร.ต.ท. สุทิน ไชยอ่ินค า รอง สวป.สภ.น้ าปาด จว.อุตรดิตถ์ 0609 13202 0196 รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0036

488 ร.ต.อ. สุทิน โตสีดา รอง สว.ธร.สภ.โนนเหม่า จว.ชัยภูมิ 1304 11304 0069 รอง สว.สส.สภ.แก้งสนามนาง จว.นครราชสีมา 0303 13204 0277

489 ร.ต.อ. สุทิน สืบสุนทร รอง สวป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง 0110 13207 0123 รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 1106 11202 0106

490 ร.ต.อ. สุทิพย์ ลาโพธ์ิ รอง สว.จร. สภ.กะปาง 1806 11205 0123 รอง สว.จร.สภ.ทุ่งสง 1806 11205 0111

491 ร.ต.อ. สุเทพ ธูปหอม รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 11202 0040 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 11304 0253

492 ร.ต.อ. สุเทพ บริบูรณ์ รอง สว.ธร.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.85 รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 13202 0105

493 ร.ต.อ. สุเทพ ผาค า รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 11305 0154 รอง สวป.สภ.นากลาง จว.หนองบัวล าภู สอด.406

494 ร.ต.อ. สุเทพ พรมลอย รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาด้วง จว.เลย สลย.271 รอง สวป.สภ.เมืองเลย 0408 13202 0279

495 ร.ต.ท. สุเทพ วงศ์แก้ว รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 1104 11202 0068 รอง สวป.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท สชน.83



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

496 ร.ต.ท. สุเทพ สุระกุล รอง สว.สส.สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี 0204 13204 0273 รอง สว.สส.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี 0204 13204 0213

497 ร.ต.ท. สุเทพ แสงแก้ว รอง สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.224 รอง สวป.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง 0110 13202 0138

498 ร.ต.อ. สุเทพ อินทะรังษี รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ สพช.325 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ สพช.128

499 ร.ต.ท. สุเทพ อุกอาจ รอง สว.สส.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 0606 13204 0113 รอง สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.282

500 ร.ต.อ. สุธรรม วรรณสาม รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0143 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบ่ี 1804 11304 0024

501 ร.ต.อ. สุธรรม ใหม่ค าหล้า รอง สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0549 รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงราย 0502 24203 0125

502 ร.ต.อ. สุธรรม อินทร์ขาว รอง สว.สส.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 0907 13204 0352 รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา สสข.179

503 ร.ต.อ. หญิง สุธิดา แดงสุด รอง สว.ธร.สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.308 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0160

504 ร.ต.อ. หญิง สุธิดา อ่านเปล่ือง รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0069 รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1 2402 11304 0013

505 ร.ต.ท. หญิง สุธิสา บุญรังศรี รอง สว.ธร.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 0106 13304 0212 รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 11326 0417

506 ร.ต.ท. สุธี พิมพการ ผบ.มว.กก.ตชด.42 2505 11202 0223 ผบ.มว.กก.ตชด.43 2505 11202 0287

507 ร.ต.ท. สุธี มีมงคล รอง สวป.สภ.หนองขาหย่าง จว.อุทัยธานี สอน.137 รอง สว.สส.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร 1607 11204 0092

508 ร.ต.ท. สุธีร์ ทามี รอง สว.สส.สภ.สามง่าม จว.พิจิตร สพจ.244 รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก าแพงเพชร สกพ.185

509 ร.ต.อ. หญิง สุธีรา สุวรรณรังษี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 11304 0017 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11326 0226

510 ร.ต.อ. สุธีวัจ ล้ีประเสริฐ รอง สวป.สน.เตาปูน 1109 13202 0364 รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0383



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

511 ร.ต.อ. สุนทร คงกุล รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0105 รอง สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 11202 0158

512 ร.ต.อ. สุนทร ต่อพรหม รอง สว. ฝอ.บก.น.8 1010 11326 0024 รอง สวป. สน.ส าเหร่ 1115 13202 0256

513 ร.ต.อ. สุนทร วงศษร รอง สว.(สอบสวน)สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.378 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด สรอ.315

514 ว่าท่ี ร.ต.อ. สุนทร สุรวิทย์ รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0126 รอง สว.กก.4 บก.ส.2 2303 11204 0085

515 ร.ต.อ. สุนทร อุไรกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา สสข.471 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 29203 0115

516 ร.ต.ท. สุนโสภณ ขนสุข รอง สว.สส.สภ.ยะหร่ิง จว.ปัตตานี 2005 11204 0115 รอง สว.สส.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตานี 0904 13204 0259

517 ร.ต.ท. สุนัน สุธาประดิษฐ์ รอง สวป.สภ.เกาะพีพี จว.กระบ่ี 1804 11202 0122 รอง สวป.สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง 0902 13207 0191

518 ร.ต.อ. สุนัน หินมาลัย รอง สวป.สภ.สันก าแพง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0565 รอง สวป.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ สชม.276

519 ร.ต.อ. สุนันท์ มวยดี รอง สว.จร.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11205 0096 รอง สวป.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง สอท.160

520 ร.ต.อ. หญิง สุนันท์ มหาทุมะรัตน์ รอง สว.ฝอ.บก.ปปป. 2110 11304 0015 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปปป. 2110 29203 0088

521 ร.ต.ท. สุนันท์ สงครามศรี รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี 1414 11202 0111 รอง สว.สส. สภ.รัตนวาปี จว.หนองคาย 0410 13204 0279

522 ร.ต.อ. หญิง สุนิตย์ นิธิไพบูลย์ รอง สวป. สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0050 รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.200

523 ว่าท่ี ร.ต.อ. หญิง สุนิษฐา รัตนิยะ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0042 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 11326 0026

524 ร.ต.ท. สุเนตร กลรัฐ รอง สวป.สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์ สบร.140 รอง สว.สส.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ 0304 13204 0300

525 ร.ต.ท. สุเนตร ทุพรหม รอง สว.จร. สน.บางชัน 1111 13205 0080 รอง สวป. สน.บางชัน 1111 13202 0276



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

(ร่ำง)
บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี 256/๒๕๖1 ลงวันท่ี 30 เมษำยน ๒๕๖1

526 ร.ต.อ. สุปรัชญา ไกรไธสง รอง สวป. สน.พหลโยธิน สน.1-762 รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0094

527 ร.ต.อ. หญิง สุปราณี แก้วกระจ่าง นวท.(สบ 1) พฐ.จว.ชุมพร 2711 33450 0137 นวท.(สบ 1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน ศพฐ.8 2711 33450 0094

528 ว่าท่ี ร.ต.อ. หญิง สุปรียา ค าพันธ์ รอง สว.ฝ่ายการส่ือสาร 3 สส. 2802 11428 0075 รอง สว.ฝ่ายการส่ือสาร 4 สส. 2802 11428 0092

529 ร.ต.ท. หญิง สุปรียา มีสมวิทย์ รอง สว. ฝอ.บก.อคฝ. 1014 11302 0016 รอง สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. 0403 11326 0086


