
 
 
 

 
 
 

(สําเนา) 
 
 

คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ที่   ๑๔๗ /๒๕๖๒ 

เร่ือง  การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ 
................................................................................. 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  
เร่ือง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจ ประกอบมติ ก.ตร. ในการประชุมคร้ังที่  
๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงแต่ งตั้ งข้าราชการตํารวจให้ดํ ารงตําแหน ่งต ่าง  ๆ  
จํานวน ๑,๓๒๔ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคําสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม 
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้ โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้ งจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ ตั้ งแต่วันที่ 
๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                               
(ลงชื่อ) พลตํารวจเอก  จักรทิพย์ ชัยจินดา 

                      ( จักรทิพย์ ชัยจินดา ) 
          ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ. วันท่ี ก.พ. ๖๒ 

ผบช. พล.ต.ท. วันท่ี ก.พ. ๖๒ 

รอง ผบช. พล.ต.ต. วันท่ี ก.พ. ๖๒ 

ผบก. พล.ต.ต. วันท่ี ก.พ. ๖๒ 

รอง ผบก. พ.ต.อ. วันท่ี ก.พ. ๖๒ 

ผกก.     ว่าท่ี   พ.ต.อ. วันท่ี ก.พ. ๖๒ 

รอง ผกก. พ.ต.ท. วันท่ี ก.พ. ๖๒ 

สว. พ.ต.ต. วันท่ี ก.พ. ๖๒ 

รอง สว. ร.ต.อ.หญิง วันท่ี ก.พ. ๖๒ 

สําเนาถูกต้อง 

พลตํารวจตรี 
( วัชรินทร์ บุญคง ) 

ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล 
       มิถุนายน ๒๕๖๐ 



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ. กนกศักดิ์ ทองน่วม รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 13202 0201 รอง สวป.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 11202 0217

2 ร.ต.อ. กภิชาญ หลํานุ้ย รอง สวป.สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี 1108 11202 0088 รอง สวป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 0106 13202 0273

3 ร.ต.อ. กมล ไพฑูรย์ รอง สวป.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 1407 11202 0107 รอง สวป.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0239

4 ร.ต.อ. กมลวัฒน์ ไชยคํา รอง สวป.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม 0405 13207 0239 รอง สวป.สภ.นาดูน จว.มหาสารคาม 1407 11202 0198

5 ร.ต.อ. กรกฏ นุ่มสิน รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0326 รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี ปนม.8632

6 ร.ต.อ. กรกฤต ภูติยา รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี สปท.78 รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8570

7 ร.ต.อ. หญิง กรณิชารัตน์ วิชญาณบวรสิทธิ์ รอง สวป.สภ.พร้าว จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0601 รอง สวป.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0221

8 ร.ต.ท. กรีฑา บัวมาก รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.128 รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 1906 11202 0383

9 ร.ต.อ. กฤตกรณ์ กันจินะ รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 13202 0359 รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 13202 0358

10 ร.ต.ท. กฤตภาส วรรณทอง รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.233 รอง สวป.สภ.ยางชุมน้อย จว.ศรีสะเกษ สศก.288

11 ร.ต.อ. กฤตเมธ รุ่งสว่าง รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0401 รอง สวป.สน.โคกคราม 1102 13202 0327

12 ร.ต.อ. กฤตยศพล ศรีสุขเจริญสกุล รอง สวป.สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ สศก.344 รอง สวป.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0430

13 ร.ต.อ. กฤติน นันทวิจิตร รอง สวป.สน.หนองแขม สน.3-491 รอง สวป.สน.ธรรมศาลา 1114 13202 0300

14 ร.ต.ท. กฤศ เขม้นเขตรการ รอง สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0111 รอง สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0109

15 ร.ต.อ. กฤศ ทักสูงเนิน รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย สนค.265 รอง สวป.สภ.สังคม จว.หนองคาย สนค.301

16 ร.ต.ท. กฤษกร เหมือนทองเส้ง รอง สวป.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง 1905 11202 0071 รอง สวป.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง สพท.174

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

17 ร.ต.อ. กฤษฎา ชานนท์ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11202 0100 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11202 0105

18 ร.ต.อ. กฤษณะ แต้มเรืองอิฐ รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 13202 0201 รอง สวป.สภ.หาดเจ้าสําราญ จว.เพชรบุรี 0705 13207 0177

19 ร.ต.อ. กฤษดา ชัยชุมภู รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 13202 0214 รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 13202 0196

20 ร.ต.อ. กฤษดา พูลมาก รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 13202 0140 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 13202 0046

21 ร.ต.อ. กษิด์เดช มากสุข รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ สอกบ.47 รอง สวป.สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่ 1804 11202 0201

22 ร.ต.อ. กษิเดช พรรณทนา รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 13202 0280 รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1005 11202 0105

23 ร.ต.อ. กสิณสุข ไชยโคตร รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0399 รอง สวป.สน.โคกคราม 1004 11202 0108

24 ร.ต.อ. ก้องเกียรติ ดาวทอง รอง สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0316 รอง สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สกจ.308

25 ร.ต.อ. ก้องภพ ฟักแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.123 รอง สวป.สภ.บ้านธิ จว.ลําพูน 1511 11202 0157

26 ร.ต.อ. ก้องภพ อุทัยกัน รอง สวป.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร 0409 13202 0409 รอง สวป.สภ.ทุ่งฝน จว.อุดรธานี 0412 13207 0240

27 ร.ต.อ. กังวาน กรวยสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0481 รอง สวป.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0303

28 ร.ต.อ. หญิง กัญญาพัชร นาเสถียร รอง สวป.สภ.ภูเรือ จว.เลย 0408 13202 0297 รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.หนองบัวลําภู 1414 11202 0200

29 ร.ต.อ. หญิง กัญญาภัทร ภัทท์ถิรภูวดล รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.204 รอง สวป.สภ.บ้านกลาง จว.เพชรบูรณ์ สกพ.7

30 ร.ต.อ. กันตพัฒน์ ปัสสา รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สปท.180 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0270

31 ร.ต.อ. กันตพัฒน์ ภู่ทอง รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร 0605 13202 0229 รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร 1607 11202 0158

32 ร.ต.อ. กัมปนาท วันดี รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 13202 0279 รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1005 11202 0104



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

33 ร.ต.อ. กาจก้อง ศรีสุวะ รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0278 รอง สวป.สน.ลาดพร้าว 1111 13202 0294

34 ร.ต.อ. กาญจน์ จันทะสาร รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี 0309 13202 0491 รอง สวป.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0373

35 ร.ต.อ. กานต์ ศิริกุล รอง สวป.สภ.เมืองปราจีนบุรี สปจ.246 รอง สวป.สภ.สระบัว จว.ปราจีนบุรี 0207 13207 0141

36 ร.ต.อ. กานตพงศ์ ทองบ้านทุ่ม รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0436 รอง สวป.สภ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0371

37 ร.ต.อ. กายแก้ว เมตตาบารมีพุทธโธ รอง สวป.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0259 รอง สวป.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0017

38 ร.ต.อ. กําพล เทียนเงิน รอง สวป.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ สนว.475 รอง สวป.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0215

39 ร.ต.อ. กําพลศักดิ์ ภักดีพิบูลย์ รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี สสห.122 รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 13202 0106

40 ร.ต.อ. กิตติ กลั่นผักแว่น รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 13202 0731 รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.470

41 ร.ต.อ. กิตติ วิสีปัตน์ รอง สวป.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0557 รอง สวป.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0376

42 ร.ต.อ. กิตติ อักษรศิริ รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 13202 0489 รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา สสข.488

43 ร.ต.อ. กิตติคม เกตุชาติ รอง สวป.สภ.หนองหงส์ จว.บุรีรัมย์ สบร.496 รอง สวป.สภ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย์ สบร.482

44 ร.ต.ต. กิตติเดช รัชมงคลกุล รอง สวป.สภ.คลองพิไกร จว.กําแพงเพชร สกพ.112 รอง สวป.สภ.คลองพิไกร จว.กําแพงเพชร 0602 13207 0234

45 ร.ต.อ. กิตติพงษ์ โชติมงคล รอง สวป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี สลบ.251 รอง สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 1108 11202 0100

46 ร.ต.ท. กิตติพงษ์ มุกสิก รอง สวป.สน.อุดมสุข 1111 13202 0337 รอง สวป.สน.อุดมสุข 1103 13202 0128

47 ร.ต.อ. กิตติพัฒน์ ฟูธรรม รอง สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0537 รอง สวป.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0514

48 ร.ต.ท. กิตติภัทร ดรุณพันธ์ รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13207 0298 รอง สวป.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.308



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

49 ร.ต.อ. กิตติภูมิ เกตุกล่ํา รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0326 รอง สวป.สน.บางชัน 1006 11202 0103

50 ร.ต.อ. กิตติภูมิ ภูมิแกดํา รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 13202 0326 รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม 1407 11202 0115

51 ร.ต.อ. กิตติวุฒิ แดงขวัญทอง รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร 0803 13202 0221 รอง สวป.สภ.ปะทิว จว.ชุมพร 0803 13202 0241

52 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ แก้วใหญ่อนันต์ รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี สนบ.117 รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 0103 13202 0339

53 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ คร้ามศรี รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.203 รอง สวป.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 1608 11202 0217

54 ร.ต.ท. กิตติศักดิ์ แจ้งวัง รอง สวป.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี 0705 13202 0217 รอง สวป.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี สพบ.162

55 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ ชายสุทธิ์ รอง สวป. สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา 0805 13202 0180 รอง สวป.สภ.เมืองพังงา 1807 11202 0125

56 ร.ต.ท. กิตติศักดิ์ แดงกลับ รอง สวป.สน.บางบอน 1104 13202 0168 รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ 1116 13202 0325

57 ร.ต.อ. กิติพงษ์ ยิ้มน้อย รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 13202 0417 รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1004 11202 0120

58 ร.ต.อ. กิฬา จันทร์ทรัพย์กา รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0323 รอง สวป.สน.โคกคราม 1102 13202 0332

59 ร.ต.ท. กีรพจน์ จารุฑีฆัมพร รอง สวป.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0085 รอง สวป.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0086

60 ร.ต.อ. กุญช์พิสิฎฐ์ พลสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 1610 11202 0083 รอง สวป.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย 1610 11202 0164

61 ร.ต.อ. เกริกพันธุ์ กันแก้ว รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน สน.3-980 รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน สน.3-451

62 ร.ต.อ. เกรียงไกร ปันทัน รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.124 รอง สวป.สภ.บ้านธิ จว.ลําพูน 1511 11202 0156

63 ร.ต.อ. เกรียงไกร พุทธวงค์ รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี ปนม.8599 รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 13202 0447

64 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ พึ่งสลุด รอง สวป.สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร สสน.5 รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร 1607 11202 0162



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

65 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ วงศ์ปัญญา รอง สวป.สภ.เรือง จว.น่าน สนน.93 รอง สวป.สภ.ภูเพียง จว.น่าน 1506 11202 0158

66 ร.ต.ท. เกษตร บริบูรณ์ รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 13202 0447 รอง สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0267

67 ร.ต.อ. เกษม ฉุ้นย่อง รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ สกบ.108 รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ 0802 13202 0142

68 ร.ต.อ. เกษม ปาวิน รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร 0605 13202 0236 รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร 0605 13202 0234

69 ร.ต.อ. เกียรติกูล ขาวประดิษฐ์ รอง สวป.สน.ลุมพินี สน.2-480 รอง สวป.สน.ลุมพินี 1112 13202 0329

70 ร.ต.อ. เกียรติพงษ์ แผ่นสัมฤทธิ์ รอง สวป.สภ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์ สนว.350 รอง สวป.สภ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0373

71 ร.ต.ท. เกียรติพล ทองเพชร รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 13202 0491 รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา สสข.489

72 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ เกิดโชค รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0021 รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยาน จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0243

73 ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ทิณรัตน์ รอง สวป.สน.บางนา สน.2-871 รอง สวป.สน.บางนา สน.2-754

74 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ เพชรสงค์ รอง สวป.สน.บางซื่อ สน.1-300 รอง สวป.สน.บางซื่อ 1004 11202 0092

75 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ เรืองศรีจันทร์ รอง สวป.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น สขก.390 รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0379

76 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ เหลืองอร่าม รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13202 0345 รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13202 0341

77 ร.ต.อ. โกเมน อินจําโรง รอง สวป.สน.บางบอน 1104 13202 0173 รอง สวป.สน.บางบอน 1011 11202 0092

78 ร.ต.ต. โกศล เกษมสุข รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 0905 13202 0232 รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.127

79 ร.ต.อ. โกศล ปวงจันต๊ะ รอง สวป.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย 0502 13202 0025 รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0302

80 ร.ต.ท. โกศล แสงสังข์ รอง สวป.สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0118 รอง สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0361



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

81 ร.ต.อ. ไกรทองแท้ นินบารันทร์ รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 13202 0450 รอง สวป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สจบ.278

82 ร.ต.อ. ขจร อินทร์ชน รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.401 รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0308

83 ร.ต.อ. ขจรศักดิ์ ชูโตชนะ รอง สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สสข.499 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11202 0342

84 ร.ต.อ. ขวัญใจ แพทย์ไชโย รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 11202 0092 รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 11202 0094

85 ร.ต.อ. ขวัญชัย มุ่งเกยกลาง รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สสป.228 รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0361

86 ร.ต.อ. ขวัญชัย หอมพนา รอง สวป.สภ.นิคมคําสร้อย จว.มุกดาหาร สมห.136 รอง สวป.สภ.นิคมคําสร้อย จว.มุกดาหาร สมห.137

87 ร.ต.อ. ขวัญพัฒน์ คํามั่น รอง สวป.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 0603 13202 0278 รอง สวป.สภ.บ้านตาก จว.ตาก 0603 13202 0287

88 ร.ต.ท. เข็มพร อุดแก้ว รอง สวป.สน.เตาปูน 1109 13202 0367 รอง สวป.สน.เตาปูน 1109 13202 0365

89 ร.ต.อ. เขียน พุทธเสน รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1111 13202 0304 รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1102 13202 0200

90 ร.ต.อ. คชา หู้เต็ม รอง สวป.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0260 รอง สวป.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0051

91 ร.ต.อ. คชา อินทรักษ์ รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี สสฎ.266 รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 0808 13202 0395

92 ร.ต.อ. หญิง คชาภรณ์ ผลาเหิม รอง สวป.สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ สชย.165 รอง สวป.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 1304 11202 0217

93 ร.ต.อ. คเชนทร์ สืบวงศ์รอด รอง สวป.สภ.โกสัมพีนคร จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0031 รอง สวป.สภ.ปางมะค่า จว.กําแพงเพชร 0602 13207 0256

94 ร.ต.อ. คณิสร คําหว่าน รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 18109 รอง สวป.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น 0403 13202 0466

95 ร.ต.อ. คทาวุธ แก้วดู รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.207 รอง สวป.สภ.บ้านกลาง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13207 0209

96 ร.ต.ท. คนอง ดอนเสือ รอง สวป.สน.บางซื่อ สน.1-301 รอง สวป.สน.บางซื่อ 1109 13202 0341



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

97 ร.ต.อ. คมกฤช ปัญญา รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.403 รอง สวป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0512

98 ร.ต.อ. คมกฤษ คําสุข รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 13202 0351 รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 11202 0292

99 ร.ต.อ. คมเพชร อินทรเพชร รอง สวป.สภ.ภูหลวง จว.เลย สลย.211 รอง สวป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0103

100 ร.ต.ท. ครรชิต วงศ์ทวี รอง สวป.สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี 0706 13202 0291 รอง สวป.สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี สรบ.223

101 ร.ต.อ. ครวัฒน์ จันทะมาตย์ รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี สสห.121 รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี สสห.120

102 ร.ต.ท. คํานึง ช่วยเพชร รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 13202 0215 รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 13202 0212

103 ร.ต.อ. คํานึง มากสุข รอง สวป.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ สกบ.139 รอง สวป.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ 1804 11202 0089

104 ร.ต.อ. คําพอง ไฝดง รอง สวป.สภ.ปะคํา จว.บุรีรัมย์ สบร.508 รอง สวป.สภ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0465

105 ร.ต.อ. คําภีร์ บัวจูม รอง สวป.สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0445 รอง สวป.สภ.น้ําเกลี้ยง จว.ศรีสะเกษ สศก.334

106 ร.ต.อ. จงกร ปาทา รอง สวป.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น สขก.522 รอง สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0384

107 ร.ต.อ. จงจิตร เทพวงษา รอง สวป.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0441 รอง สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ 1308 11202 0272

108 ร.ต.อ. จงเจตน์ จ่าผาย รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สน.431 รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11202 0097

109 ร.ต.อ. จงเจริญ รูปสอาด รอง สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 0703 13202 0276 รอง สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม สนฐ.172

110 ร.ต.อ. จตุพร ติกแก้ว รอง สวป.สน.ลาดพร้าว 1111 13202 0297 รอง สวป.สน.สําราญราษฎร์ 1008 11202 0092

111 ร.ต.อ. จตุพร ธงทอง รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1114 13202 0240 รอง สวป.สน.ท่าพระ 1114 13202 0292

112 ร.ต.อ. จตุรงค์ สงคง รอง สวป.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง 1905 11202 0079 รอง สวป.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง สพท.66



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

113 ร.ต.อ. จตุวิทย์ ทองศรี รอง สวป.สภ.ลําใหม่ จว.ยะลา 0906 13202 0413 รอง สวป.สภ.ลําใหม่ จว.ยะลา 0906 13202 0412

114 ร.ต.อ. จรัญ ช่วยแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 0808 13202 0394 รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี 0808 13202 0392

115 ร.ต.ท. จรัญ อินทรชุมนุม รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 0905 13202 0235 รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.128

116 ร.ต.อ. จรัญภณ กําจัดภัยพาล รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.421 รอง สวป.สภ.ภูซาง จว.พะเยา 1507 11202 0140

117 ร.ต.อ. จรัส โมรา รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.169 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 13202 0372

118 ร.ต.อ. จรัส อินบุตร รอง สวป.สน.ดินแดง 1108 13202 0248 รอง สวป.สน.ดินแดง 1003 11202 0114

119 ร.ต.อ. จรินพร ภมรศิริ รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน สน.3-978 รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน 1114 13202 0297

120 ร.ต.ท. จรูญ ชูทอง รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.186 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11202 0413

121 ร.ต.อ. จักรกริช แก้วทอง รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง 0902 13202 0235 รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.181

122 ร.ต.อ. จักรกฤษณ์ พิลึก รอง สวป.สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี สลบ.351 รอง สวป.สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี 1108 11202 0088

123 ร.ต.อ. จักรชัย โสมบุตร รอง สวป.สภ.ผาขาว จว.เลย สสข.285 รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0100

124 ร.ต.อ. จักรพงษ์ โพธิสิงห์ รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1005 11202 0112 รอง สวป.สน.ลําผักชี 1823

125 ร.ต.อ. จักรพรรดิ์ ดียิ่ง รอง สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี สปท.228 รอง สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี สปท.226

126 ร.ต.ท. จักรพรรดิ แสนสายเนตร รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11202 0124 รอง สวป.สภ.สําโรง จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0371

127 ร.ต.อ. จักรเพชร เครือซ้า รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 13202 0283 รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 13202 0308

128 ร.ต.อ. จักรภัทร คนึงนึก รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 1206 11202 0141 รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13207 0299



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

129 ร.ต.ท. จักรวาล ฐิตวัฒนานนท์ รอง สวป.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0262 รอง สวป.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สพช.271

130 ร.ต.อ. จักรสิริพร ดวงถาวร รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13202 0258 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13202 0260

131 ร.ต.ท. จักริน โสดาวิชิต รอง สวป.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 0410 13202 0411 รอง สวป.สภ.รัตนวาปี จว.หนองคาย 1412 11202 0150

132 ร.ต.ท. จักรี วังสินธุ์ รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.221 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0298

133 ร.ต.อ. จารุวัฒน์ มีปา รอง สวป.สน.ลาดพร้าว สน.1-1269 รอง สวป.สน.ลาดพร้าว 1006 11202 0092

134 ร.ต.อ. จารุวัตร เทียมนาขา รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภก.113 รอง สวป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต 0806 13202 0075

135 ร.ต.ท. จํานงค์ ณะใจ รอง สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ 1508 11202 0094 รอง สวป.สภ.เด่นชัย จว.แพร่ สพร.191

136 ร.ต.อ. จํานงค์ ทอนศรี รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม 0405 13202 0327 รอง สวป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 11202 0194

137 ร.ต.อ. จํารูญ แสงอรุณ รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร สกพ.132 รอง สวป.สภ.ลานกระบือ จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0154

138 ร.ต.อ. จิตฐพล ธิมาชัย รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร สยส.101 รอง สวป.สภ.ป่าติ้ว จว.ยโสธร 1307 11202 0138

139 ร.ต.อ. จิตติพงษ์ เม้าทุ่ง รอง สวป.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 0603 13202 0282 รอง สวป.สภ.แม่เมย จว.ตาก สตก.93

140 ร.ต.อ. จิรประวัติ บุญรินทร์ รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 13202 0419 รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 13202 0422

141 ร.ต.ท. จิระวัฒน์ ราชยอด รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน 1114 13202 0297 รอง สวป.สน.บางกอกใหญ่ 1114 13202 0284

142 ร.ต.ท. จิรัฏฐ์ สีจันทร์เคน รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1112 13202 0370 รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1112 13202 0355

143 ร.ต.อ. จีรพงศ์ กูดมา รอง สวป.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ 0609 13202 0192 รอง สวป.สภ.นาอิน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0148

144 ร.ต.อ. จีระพจน์ พิทักษ์ธรรม รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา 0907 13202 0464 รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11202 0345



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

145 ร.ต.อ. จุง วงศ์จันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.284 รอง สวป.สภ.บ้านกร่ํา จว.ระยอง 0208 13207 0178

146 ร.ต.อ. หญิง จุฑารัตน์ ดําเวียงคํา รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13202 0379 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.307

147 ร.ต.อ. จุติ เหล่าแช่ม รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.280 รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 0103 13202 0332

148 ร.ต.ท. จุฬามังกร กุเวสา รอง สวป.สน.ท่าเรือ 1112 13202 0424 รอง สวป.สน.ท่าเรือ 1112 13202 0339

149 ร.ต.อ. เจตน์ดนัย ใจธิ รอง สวป.สน.ลาดกระบัง สน.2-851 รอง สวป.สน.มักกะสัน 1108 13202 0200

150 ร.ต.ท. เจริญชัย นิกูลกาญจน์ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11202 0099 รอง สวป.สภ.บ้านดุง จว.อุดรธานี 1414 11202 0210

151 ร.ต.ท. เจษฎา ชํานาญยา รอง สวป.สภ.ลี้ จว.ลําพูน สลพ.163 รอง สวป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 1511 11202 0161

152 ร.ต.อ. เจษฎา ทองทวี รอง สวป.สน.อุดมสุข 1111 13202 0339 รอง สวป.สน.ดุสิต สน.1-499

153 ร.ต.อ. เจษฎากร มัคกิติกาล รอง สว. สภ.เขาหลัก จว.พังงา 1807 11202 0085 รอง สวป. สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา สอกบ.52

154 ร.ต.ท. ฉลอง อิ่มนาง รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.327 รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 0204 13202 0433

155 ร.ต.อ. ฉัตรชัย พยมธน รอง สวป.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี 0705 13202 0212 รอง สวป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี 1705 11202 0150

156 ร.ต.ท. เฉลิมชัย จอมคําศรี รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 13202 0283 รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 13202 0228

157 ร.ต.อ. เฉลิมชัย ไชยนัด รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน สน.3-454 รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน 1009 11202 0114

158 ร.ต.อ. เฉลิมชัย ดวนใหญ่ รอง สวป.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ สศก.397 รอง สวป.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ สศก.396

159 ร.ต.อ. เฉลิมชัย บุตรสุวรรณ์ รอง สวป.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สสน.282 รอง สวป.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร 0409 13202 0409

160 ร.ต.อ. เฉลิมพงษ์ ก้อนคํา รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 1609 11202 0105 รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 13202 0237



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

161 ร.ต.ท. เฉลิมพล ไมย์โพธิ์ รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1104 13202 0232 รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1011 11202 0112

162 ร.ต.อ. เฉลิมศักดิ์ วงค์คํา รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู สน.440 รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0120

163 ร.ต.อ. หญิง ชนกันต์ เจริญสุข รอง สวป.สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี สรบ.225 รอง สวป.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี 0706 13202 0298

164 ร.ต.อ. ชนะ ผานิพิชญลักษณ์ รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.372 รอง สวป.สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว สปจ.422

165 ร.ต.อ. ชนะชัย แซ่ตั้ง รอง สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ สนว.334 รอง สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0212

166 ร.ต.อ. ชนะชัย ป้อมปราณี รอง สวป.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.195 รอง สวป.สภ.บ้านหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข. 117

167 ร.ต.อ. ชนาธิป ใจรังกา รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก สตก.250 รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 13202 0268

168 ร.ต.ท. ชนาเมธ มีมะจํา รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู สน.441 รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู สอด.508

169 ร.ต.อ. ชนินทร์ เนื่องสิทธะ รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 13202 0218 รอง สวป.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 1608 11202 0215

170 ร.ต.อ. ชนินทร์ บุญสา รอง สวป.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ สกส.254 รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0274

171 ร.ต.อ. ชนินทร์ อุสะทโก รอง สวป.สน.แสมดํา 1116 13202 0307 รอง สวป.สน.แสมดํา 1116 13202 0064

172 ร.ต.อ. ชยพล ตรีโอษฐ์ รอง สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี สสข.277 รอง สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 1108 11202 0085

173 ร.ต.อ. ชยพล ภูดวงดาษ รอง สวป.สน.พหลโยธิน สน.1-1236 รอง สวป.สน.พหลโยธิน สน.1-762

174 ร.ต.อ. ชยันต์ ชีกลาง รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี สสบ.150 รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี สสบ.147

175 ร.ต.อ. ชยุต มารศรี รอง สวป.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 13202 0074 รอง สวป.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา 1305 11202 0471

176 ร.ต.อ. ชยุต วิจิตรจันทร์ รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี ปนม.8634 รอง สวป.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี 1704 11202 0211



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

177 ร.ต.อ. ชยุตพงศ์ ก้องเวหา รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.310 รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.307

178 ร.ต.อ. ชยุตพล สารจันทึก รอง สวป.สน.บางรัก สน.2-691 รอง สวป.สน.บางรัก 1008 11202 0100

179 ร.ต.อ. ชลทิศ ดอนเจดีย์ รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1103 13202 0107 รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1110 13202 0289

180 ร.ต.อ. ชลระทิศ มลาไสย์ รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0442 รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0278

181 ร.ต.อ. ชวัลณัฐ ชูรัตน์ รอง สวป.สน.หนองจอก สน.1-670 รอง สวป.สน.ลําหิน สน.1-1129

182 ร.ต.อ. ชวินโรจน์ ศุภลักษณ์ รอง สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.478 รอง สวป.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง 0208 13202 0272

183 ร.ต.อ. ชะเลือด คุ้มขวัญ รอง สวป.สภ.น้ําปาด จว.อุตรดิตถ์ สอต.229 รอง สวป.สภ.น้ําปาด จว.อุตรดิตถ์ สอต.230

184 ร.ต.ท. ชัชกาล สว่างแผ้ว รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-989 รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-987

185 ร.ต.อ. ชัชนันท์ พงษ์สระพัง รอง สวป.สน.พระโขนง สน.2-541 รอง สวป.สน.พระโขนง 1112 13202 0408

186 ร.ต.อ. ชัชวาล ชาวนรินทร์ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม 0707 13202 0088 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม 0707 13202 0084

187 ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ชัยวร รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13202 0342 รอง สวป.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0214

188 ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ดวงบุตร รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.329 รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.325

189 ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ตันตา รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 13202 0523 รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0503

190 ร.ต.อ. ชัดชาย กรอบทอง รอง สวป.สน.จรเข้น้อย สน.2-375 รอง สวป.สน.จรเข้น้อย 1005 11202 0113

191 ร.ต.ท. ชัยค์บุริศฐ์ ธนะสิทธิ์ รอง สวป.สน.ประชาชื่น สน.1-1228 รอง สวป.สน.ประชาชื่น 1004 11202 0106

192 ร.ต.อ. ชัยญา นาคเลิศ รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ 0802 13202 0143 รอง สวป.สภ.คลองท่อม จว.กระบี่ 1804 11202 0203



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

193 ร.ต.อ. ชัยณรงค์ รักสนอง รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 13202 0230 รอง สวป.สน.บางโพ 1003 11202 0119

194 ร.ต.อ. ชัยนาท แรงประโคน รอง สวป.สน.ประเวศ สน.2-359 รอง สวป.สน.มักกะสัน สน.1-1054

195 ร.ต.อ. ชัยพร ชอบงาม รอง สวป.สภ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0553 รอง สวป.สภ.หนามแท่ง จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0383

196 ร.ต.อ. ชัยพร พิมพ์ดี รอง สวป.สน.โคกคราม 1102 13202 0332 รอง สวป.สน.พหลโยธิน 1004 11202 0100

197 ร.ต.อ. ชัยพฤกษ์ ฤทธิเดช รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม สสส.71 รอง สวป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม สสส.100

198 ร.ต.อ. ชัยพฤกษ์ อินจันทร์สุข รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-966 รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-967

199 ร.ต.อ. ชัยพัฒน์ ดวงโสมา รอง สวป.สภ.น้ํายืน จว.อุบลราชธานี สอบ.701 รอง สวป.สภ.ชานุมาน จว.อํานาจเจริญ 1310 11202 0134

200 ร.ต.อ. ชัยยง แก้วนาติ๊บ รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 13202 0358 รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0303

201 ร.ต.อ. ชัยยพฤกษ ติณะมาศ รอง สวป.สน.สายไหม 1109 13202 0408 รอง สวป.สน.สายไหม 1109 13202 0066

202 ร.ต.อ. ชัยโย ไชยโกฎิ รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.284 รอง สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0132

203 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ เจริญสุข รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 13202 0422 รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 13202 0420

204 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ แสงพล รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ 17991 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 13202 0375

205 ร.ต.ท. ชัยวรรณ์ วั่นซ้วน รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร สน.2-722 รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1112 13202 0333

206 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ อ่อนน้อม รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง 0902 13202 0234 รอง สวป.สภ.รัษฎา จว.ตรัง สตง.273

207 ร.ต.ท. ชาคริสต์ กูลแก้ว รอง สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 1906 11202 0143 รอง สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 13202 0521

208 ร.ต.อ. ชาญ จันทรประชิต รอง สวป.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ สศก.459 รอง สวป.สภ.บ้านโดนเอาว์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13207 0333



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

209 ร.ต.ท. ชาญ เวชพันธ์ รอง สวป.สน.มีนบุรี สน.1-1277 รอง สวป.สน.มีนบุรี สน.1-1113

210 ร.ต.อ. ชาญชัย ตันยา รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 1104 11202 0066 รอง สวป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท 0102 13202 0202

211 ร.ต.อ. ชาญชัย ตุ้มขันธ์ รอง สวป.สภ.หนองหิน จว.เลย 0408 13202 0304 รอง สวป.สภ.หนองหิน จว.เลย 0408 13202 0306

212 ร.ต.อ. ชาญชัย ไมตรีอโนทัย รอง สวป.สน.หัวหมาก สน.1-636 รอง สวป.สน.หัวหมาก สน.1-1257

213 ร.ต.อ. ชาญณรงค์ สอนสิงห์ รอง สวป.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร สพจ.254 รอง สวป.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร สพจ.252

214 ร.ต.อ. ชาญเดช หินสูงเนิน รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1110 13202 0237 รอง สวป.สน.ลําหิน 1807

215 ร.ต.อ. ชาญยุทธ แก้วจันดา รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร สสน.239 รอง สวป.สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม 1407 11202 0214

216 ร.ต.อ. ชาญวิทย์ โอชา รอง สวป.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ สศก.386 รอง สวป.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 1308 11202 0271

217 ร.ต.อ. ชาญศักดิ์ มีภักดี รอง สวป.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร 0602 13207 0242 รอง สวป.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร สน.486

218 ร.ต.อ. ชาตรี ทองจันทร์ รอง สวป.สภ.บ้านมาบอํามฤต จว.ชุมพร สชพ.105 รอง สวป.สภ.บ้านมาบอํามฤต จว.ชุมพร 0803 13207 0171

219 ร.ต.อ. ชาตรี ทิพย์โชติ รอง สวป.สภ.คําตากล้า จว.สกลนคร สสน.418 รอง สวป.สภ.คําตากล้า จว.สกลนคร 0409 13202 0419

220 ร.ต.อ. ชาตรี ปัญนาวี รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู สอด.507 รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 1413 11202 0061

221 ร.ต.อ. ชาตรี สิมสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.ท่าลี่ จว.เลย สลย.279 รอง สวป.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0097

222 ร.ต.อ. ชาตรี สีใส รอง สวป.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย 0502 13207 0306 รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11202 0311

223 ร.ต.ท. ชานนท์ ทองเพชร รอง สวป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง สปน.243 รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 1906 11202 0400

224 ร.ต.อ. ชํานาญ จันทร์ขามป้อม รอง สวป.สภ.หัวตะพาน จว.อํานาจเจริญ สอบ.๕๕๑ รอง สวป.สภ.เมืองอํานาจเจริญ 1310 11202 0131



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

225 ร.ต.อ. ชํานาญ ชํานาญเรือ รอง สวป.สน.แสมดํา 1011 11202 0107 รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ สน.3-618

226 ร.ต.อ. ชิณกรณ์ ภูพันนา รอง สวป.สน.บางบอน 1011 11202 0092 รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ 1116 13202 0324

227 ร.ต.อ. ชิตชัย บัวกลิ่น รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 13202 0164 รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1004 11202 0119

228 ร.ต.อ. ชินธิป ดอกชะเอม รอง สวป.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี สปท.167 รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี 0104 13202 0313

229 ร.ต.อ. ชินภัทร ขุนนุ้ย รอง สวป.สภ.ควนโดน จว.สตูล สสต.158 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11202 0368

230 ร.ต.อ. ชิษณุพงศ์ แจ้งนาม รอง สวป.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 0412 13202 0415 รอง สวป.สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 1414 11202 0206

231 ร.ต.ท. ชุติพนธ์ พึ่งบุญ รอง สวป.สภ.มะเริง จว.นครราชสีมา 1305 11202 0224 รอง สวป.สภ.สีสุก จว.นครราชสีมา สนม.335

232 ร.ต.ท. ชุมพล ศิริสุขพิมล รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร 1604 11202 0073 รอง สวป.สภ.คลองขลุง จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0148

233 ร.ต.อ. ชูชัย อยู่ยืน รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11202 0109 รอง สวป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มค. สมค.269

234 ร.ต.อ. ชูชาติ จันทวงศ์ รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 0409 13202 0416 รอง สวป.สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร 1411 11202 0225

235 ร.ต.อ. ชูยศ หวังไมตรี รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1108 13202 0239 รอง สวป.สน.สามเสน 1108 13202 0260

236 ร.ต.อ. เชษฐวิทย์ ดํามี รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 0902 13202 0237 รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง สตง.260

237 ร.ต.อ. เชษฐา ชัยนุวงษ์ รอง สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 0106 13202 0278 รอง สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 0106 13207 0205

238 ร.ต.อ. เชาวลิต สุวรรณมณี รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 1206 11202 0133 รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13202 0408

239 ร.ต.อ. เชิดชัย พูลเพิ่ม รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 13202 0418 รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 13202 0161

240 ร.ต.อ. เชี่ยวชาญชัย จิตเร็ว รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง สลป.223 รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 11202 0206



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

241 ร.ต.อ. โชคดี ขาวอินทร์ รอง สวป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง 0905 13202 0228 รอง สวป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง สปน.243

242 ร.ต.อ. โชติชัย แดงงาม รอง สวป.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0450 รอง สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ 1308 11202 0274

243 ร.ต.อ. ไชยโย กลั่นกล้า รอง สวป.สภ.จักราช จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.173 รอง สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.425

244 ร.ต.อ. ไชยา จันทร์น้อย รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร สสน.256 รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 1411 11202 0147

245 ร.ต.อ. ไชยา นุ้ยมาก รอง สวป.สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 1805 11202 0098 รอง สวป.สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร สชพ.180

246 ร.ต.อ. ไชยา ปะนาตา รอง สวป.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0053 รอง สวป.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0054

247 ร.ต.ท. ญาณเดช ภิรมย์เอม รอง สวป.สน.ท่าข้าม สน.3-975 รอง สวป.สน.ท่าข้าม สน.3-423

248 ร.ต.ท. ญาณพัตน์ ทองอยู่ รอง สวป.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.237 รอง สวป.สภ.ละแม จว.ชุมพร สชพ.251

249 ร.ต.อ. ฐณธรณ์ ตาจุมปา รอง สวป.สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0596 รอง สวป.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0517

250 ร.ต.อ. หญิง ฐิตารัตน์ นิธิศักดิ์พรกุล รอง สวป.สน.บางซื่อ สน.1-302 รอง สวป.สน.บางซื่อ 1109 13202 0310

251 ร.ต.อ. หญิง ฐิตารัตน์ พิสิทธิ์วุฒิกุล รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง สน.474 รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 11202 0207

252 ร.ต.อ. ฐิติกร สุนทรวัฒน์ รอง สวป.สน.คันนายาว สน.1-1231 รอง สวป.สน.คันนายาว 1109 13202 0416

253 ร.ต.อ. ฐิติวัสส์ ช่วยมี รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง 0902 13202 0236 รอง สวป.สภ.บ้านในควน จว.ตรัง 1904 11202 0195

254 ร.ต.อ. ณภัทร จินพล รอง สวป.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี สสบ.101 รอง สวป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี 1110 11202 0148

255 ร.ต.อ. ณภัทรพงษ์ ขันธะหัตถ์ รอง สวป.สน.ร่มเกล้า 1110 13202 0286 รอง สวป.สน.ร่มเกล้า 1005 11202 0107

256 ร.ต.อ. หญิง ณภาภัช วันมหาชัย รอง สวป.สภ.สอง จว.แพร่ สพร.174 รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 11202 0217



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

257 ร.ต.อ. ณรงค์ ขําขันมะลี รอง สวป.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ สนค.324 รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13207 0369

258 ร.ต.อ. ณรงค์ ตาคํา รอง สวป.สภ.สันติสุข จว.น่าน 1506 11202 0087 รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน 1506 11202 0157

259 ร.ต.อ. ณรงค์ ทองน้อย รอง สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สสข.500 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11202 0356

260 ร.ต.อ. ณรงค์ นาคนาวา รอง สวป.สน.บางนา สน.2-870 รอง สวป.สน.บางนา สน.2-751

261 ร.ต.อ. ณรงค์ โยธาแข็ง รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.328 รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 0204 13202 0431

262 ร.ต.อ. ณรงค์ ศิริชัย รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0409 รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0240

263 ร.ต.ท. ณรงค์ สุขทรัพย์ รอง สวป.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0086 รอง สวป.สภ.ไทรงาม จว.กําแพงเพชร สกพ.230

264 ร.ต.ท. ณรงค์ อยู่เจริญ รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1103 13202 0104 รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1110 13202 0239

265 ร.ต.อ. ณรงค์เดช บุตรน้ําเพชร รอง สวป.สน.ห้วยขวาง สน.1-548 รอง สวป.สน.มักกะสัน สน.1-1056

266 ร.ต.อ. ณรงค์ยศ รุ่งแจ้ง รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน 1009 11202 0114 รอง สวป.สน.บางพลัด 1114 13202 0264

267 ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ พันธ์จริต รอง สวป.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สมห.149 รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0262

268 ร.ต.อ. ณรงค์วัส เลขะจิตร รอง สวป.สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร 0803 13207 0200 รอง สวป.สภ.ละแม จว.ชุมพร 0803 13202 0231

269 ร.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ ฮวดศรี รอง สวป.สน.ประชาชื่น 1109 13202 0377 รอง สวป.สน.ประชาชื่น 1004 11202 0105

270 ร.ต.อ. ณรงศักดิ์ พิมพา รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี ปนม.8632 รอง สวป.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี 0702 13207 0270

271 ร.ต.อ. ณวฤทธิ์ แสงตา รอง สวป.สน.บางนา 1112 13202 0419 รอง สวป.สน.บางนา 1007 11202 0113

272 ร.ต.อ. ณวัสพล บํารุงกูล รอง สวป.สน.คันนายาว สน.1-595 รอง สวป.สน.คันนายาว 1004 11202 0112



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

273 ร.ต.อ. ณัชพล สุขสอาด รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.212 รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0379

274 ร.ต.อ. หญิง ณัฏฐ์รินทร ปัญญา รอง สวป.สภ.น้ําปาด จว.อุตรดิตถ์ สอต.228 รอง สวป.สภ.เด่นเหล็ก จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0157

275 ร.ต.อ. ณัฐฐพนธ์ โพธิ์ศรี รอง สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 1108 11202 0101 รอง สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 0106 13207 0198

276 ร.ต.ท. ณัฐนันท์ บัวบาน รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 13202 0214 รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 13202 0208

277 ร.ต.อ. ณัฐปคัลภ์ นิลกาฬ รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.185 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0392

278 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ มะโน รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 13202 0142 รอง สวป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม 0707 13202 0085

279 ร.ต.อ. ณัฐวัสส์ ศรีสุวรรณ์ รอง สวป.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0256 รอง สวป.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.198

280 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ กันเกตุ รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1110 13202 0290 รอง สวป.สน.ลําหิน 1110 13202 0255

281 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ แก้วสะอาด รอง สวป.สน.จรเข้น้อย สน.2-376 รอง สวป.สน.จรเข้น้อย 1110 13202 0235

282 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ แก้วสืบ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย สชร.242 รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 11202 0296

283 ร.ต.ท. ณัฐวุฒิ จันทมาศ รอง สวป.สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง 1905 11202 0077 รอง สวป.สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง สพท.246

284 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ พุทธะวงค์ รอง สวป.สภ.แม่อ้อ จว.เชียงราย 0502 13207 0297 รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 11202 0312

285 ร.ต.อ. ณัสธร อ่อนสา รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.206 รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สสพ.6

286 ร.ต.อ. ดรุณ ซางสุภาพ รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.145 รอง สวป.สภ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร 1607 11202 0093

287 ร.ต.อ. ดลเทพ แก้วขันตี รอง สวป.สน.ทองหล่อ สน.2-326 รอง สวป.สน.ทองหล่อ 1112 13202 0392

288 ร.ต.อ. ดารัญ รัตนพลแสน รอง สวป.สภ.หนองฮี จว.นครพนม 0404 13207 0203 รอง สวป.สภ.ท่าตูม จว.มหาสารคาม 0405 13207 0232



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

289 ร.ต.อ. ดํารง คนเที่ยง รอง สวป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง 0905 13202 0229 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0407

290 ร.ต.อ. ดํารง อินปรางค์ รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.193 รอง สวป.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย 1610 11202 0169

291 ร.ต.อ. ดํารงค์ จันทร์กระจ่าง รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 13202 0200 รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 13202 0198

292 ร.ต.อ. ดิเรก รวมผล รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 11202 0094 รอง สวป.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0380

293 ร.ต.อ. ดิเรก สิงห์ลอ รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร 1607 11202 0076 รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.145

294 ร.ต.อ. ดุสิต วัฒนสุข รอง สวป.สน.มีนบุรี สน.1-1276 รอง สวป.สน.ลําหิน 1110 13202 0256

295 ร.ต.อ. ดุสิต สมบุญชาติ รอง สวป.สน.โชคชัย 1111 13202 0308 รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0233

296 ร.ต.อ. เดชา เวฬุวนารักษ์ รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร 1408 11202 0097 รอง สวป.สภ.หลักศิลา จว.นครพนม 0404 13207 0180

297 ร.ต.อ. เด่นชัย อินนอก รอง สวป.สน.จรเข้น้อย สน.2-373 รอง สวป.สน.จรเข้น้อย 1110 13202 0234

298 ร.ต.อ. เด่นพงษ์ อนันตวุฒิ รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร สกพ.128 รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร สกพ.132

299 ร.ต.อ. ตระกูล เผ่าดี รอง สวป.สน.บางรัก สน.2-690 รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1 สน.2-423

300 ร.ต.ท. ตรีทศพล สนิทใจ รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน 0509 13202 0187 รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.122

301 ร.ต.อ. ตรีพิทักษ์ เชาระกํา รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี สปท.86 รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 13202 0279

302 ร.ต.อ. ต่อวงศ์ สุขสม รอง สวป.สน.พระโขนง สน.2-539 รอง สวป.สน.พระโขนง 1112 13202 0409

303 ร.ต.อ. เตชวิศ นามกันยา รอง สวป.สภ.ภูหลวง จว.เลย สลย.212 รอง สวป.สภ.ภูหลวง จว.เลย สลย.328

304 ร.ต.อ. โตษณ พันธุ์ทอง รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร 0803 13202 0219 รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร 0803 13202 0218



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

305 ร.ต.ท. ถนอม เหร็มดี รอง สวป.สภ.ละงู จว.สตูล สสต.136 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0393

306 ร.ต.อ. ถาวร ขุราษี รอง สวป.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม 0404 13202 0277 รอง สวป.สภ.เรณูนคร จว.นครพนม 1406 11202 0100

307 ร.ต.อ. ถาวร จันทะทัด รอง สวป.สภ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม 0404 13202 0283 รอง สวป.สภ.บ้านแพง จว.นครพนม สนพ.233

308 ร.ต.อ. ถาวร อินตรี รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.195 รอง สวป.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย 1610 11202 0090

309 ร.ต.ท. ถิรโยธิน ทรัพย์สินธ์ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13202 0374 รอง สวป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 1414 11202 0203

310 ร.ต.อ. ถิรัชญพงศ์ รัตนาธัมโสภณกุล รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1009 11202 0102 รอง สวป.สน.บางขุนนนท์ สน.3-860

311 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ ประสพโชคชัย รอง สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0412 รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0529

312 ร.ต.ท. ทรงเกียรติ จําปาแดง รอง สวป.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 1411 11202 0160 รอง สวป.สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร 1411 11202 0224

313 ร.ต.อ. ทรงจิตร สุยะ รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 13202 0293 รอง สวป.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก 0603 13202 0281

314 ร.ต.อ. ทรงพล คําหอม รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.402 รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11202 0306

315 ร.ต.อ. ทรงศักดิ์ ทําสอาด รอง สวป.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี 0207 13207 0124 รอง สวป.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี 0207 13207 0123

316 ร.ต.อ. ทรงศักดิ์ โพธิ์จินดา รอง สวป.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร สทว.26 รอง สวป.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร 0708 13202 0163

317 ร.ต.อ. ทวิช วรรณรัตน์ รอง สวป.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0158 รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส 1908 11202 0031

318 ร.ต.อ. ทวี เกตุโกวิทย์ รอง สวป.สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร 0605 13202 0241 รอง สวป.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร 1607 11202 0161

319 ร.ต.อ. ทวี สําเภา รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี สอบ.409 รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี 0309 13202 0494

320 ร.ต.อ. ทวีป ทรัพย์เจริญศรี รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 13202 0419 รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 13202 0165



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

321 ร.ต.อ. ทวีวุฒิ นันทะสุข รอง สวป.สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 13202 0420 รอง สวป.สภ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร 1411 11202 0226

322 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ ไชยภักดิ์ รอง สวป.สน.บางโพงพาง สน.2-505 รอง สวป.สน.บางโพงพาง สน.2-508

323 ร.ต.ท. ทวีศักดิ์ ศรีประเสริฐ รอง สวป.สน.ดินแดง 1108 13202 0247 รอง สวป.สน.ดินแดง สน.1-519

324 ร.ต.ท. ทวีสันต์ คิดควร รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี สปท.203 รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 1106 11202 0105

325 ร.ต.อ. ทศพล พรมบุญแก้ว รอง สวป.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 0905 13207 0149 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0379

326 ร.ต.อ. ทศพล พุ่มแสง รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 1906 11202 0141 รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13202 0430

327 ร.ต.อ. ทศวรรษ ทองประไพ รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.281 รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.278

328 ร.ต.อ. ทองขันธ์ คํากะสินธุ์ รอง สวป.สน.บางบอน 1104 13202 0174 รอง สวป.สน.บางบอน 1104 13202 0168

329 ร.ต.อ. ทองคํา อะจันทึก รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0392 รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0326

330 ร.ต.อ. ทองดี เติมจิตร รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.120 รอง สวป.สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร สมห.173

331 ร.ต.ท. ทองแดง ราศรี. รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.199 รอง สวป.สภ.หนองบัวเหนือ จว.ตาก 0603 13207 0211

332 ร.ต.อ. หญิง ทองปัก พรมพินิจ รอง สวป.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร สน.418 รอง สวป.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 1411 11202 0139

333 ร.ต.ท. ทองพูน อ่อนเกษ รอง สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 13202 0173 รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-447

334 ร.ต.อ. ทองพูล คําทอง รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8571 รอง สวป.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0306

335 ร.ต.อ. ทอม สุรินเปา รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.400 รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย 1504 11202 0305

336 ร.ต.อ. ทัศน์พล ลุนพิลา รอง สวป.สภ.โนนกุง จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0410 รอง สวป.สภ.โนนกุง จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0382



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

337 ร.ต.อ. ทัศนา ทองเปี้ย รอง สวป.สน.หนองแขม 1116 13202 0339 รอง สวป.สน.แสมดํา 1116 13202 0063

338 ร.ต.อ. ทากร สอนจันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองเลย สลย.174 รอง สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู สอด.397

339 ร.ต.อ. ทิน หมายสุข รอง สวป.สน.บางบอน 1116 13202 0296 รอง สวป.สน.บางบอน 1104 13202 0171

340 ร.ต.อ. ทินกร จังพล รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 0204 13202 0433 รอง สวป.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0265

341 ร.ต.อ. ทินกรณ์ ทองเปรม รอง สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1110 13202 0244 รอง สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1110 13202 0268

342 ร.ต.อ. ทิปต์ภนต์ ทิปกุล รอง สวป.สภ.น้ําขุ่น จว.อุบลราชธานี 0309 13207 0338 รอง สวป.สภ.ลืออํานาจ จว.อํานาจเจริญ สอบ.๗๕๒

343 ร.ต.อ. ทิวา บุญชอบ รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๒๗๕ รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๒๘๒

344 ร.ต.อ. ทูลใจ มะโนขันธ์ รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย สนค.262 รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 0410 13202 0401

345 ร.ต.อ. เทพไท เสนพรัตน์ รอง สวป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง 0905 13202 0230 รอง สวป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง สพท.136

346 ร.ต.อ. เทพนิมิตร บุตรจันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี 0202 13202 0197 รอง สวป.สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี สจบ.229

347 ร.ต.อ. เทอดศักดิ์ ชัยศิลปิน รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย 1412 11202 0095 รอง สวป.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย สนค.288

348 ร.ต.อ. เทอดศักดิ์ สันธิ รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 13202 0204 รอง สวป.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย 1610 11202 0166

349 ร.ต.อ. ธงชัย นิลเกิด รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 13202 0235 รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 1609 11202 0198

350 ร.ต.ท. ธงศักดิ์ ไทยใหม่ รอง สวป.สน.หนองจอก 1110 13202 0276 รอง สวป.สน.หนองจอก 1005 11202 0101

351 ร.ต.อ. ธณ เนตรใจบุญ รอง สวป.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร 0803 13202 0222 รอง สวป.สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร 1805 11202 0158

352 ร.ต.อ. ธนกฤต สิงห์สุพรรณ์ รอง สวป.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ 0410 13202 0405 รอง สวป.สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ สนค.345



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

353 ร.ต.อ. ธนชัย เจริญคง รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม 1705 11202 0084 รอง สวป.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม 1705 11202 0165

354 ร.ต.อ. ธนดล ใจเสาร์ดี รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 13202 0199 รอง สวป.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย 1610 11202 0163

355 ร.ต.อ. ธนดล สุวอเขียว รอง สวป.สภ.บุญเรือง จว.เชียงราย 0502 13207 0282 รอง สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย 1504 11202 0310

356 ร.ต.อ. ธนธร ตันติศศิรัตน์ รอง สวป.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11202 0132 รอง สวป.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.178

357 ร.ต.อ. ธนพนธ์ เลียงกาทิพย์ รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0126 รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13207 0294

358 ร.ต.อ. ธนพล นพถาวร รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 0907 13207 0337 รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา สสข.179

359 ร.ต.อ. ธนพล รักษาพันธุ์ รอง สวป.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0257 รอง สวป.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.197

360 ร.ต.อ. ธนภัทร กําลังแรง รอง สวป.สน.บางเขน สน.1-1078 รอง สวป.สน.บางเขน 1004 11202 0114

361 ร.ต.อ. ธนภัทร ธนสาร รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1111 13202 0305 รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1102 13202 0201

362 ร.ต.อ. ธนภัทร นามดี รอง สวป.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0101 รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0375

363 ร.ต.อ. ธนยศ โมราศรี รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.168 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ 17991

364 ร.ต.ท. ธนรรชน สันติวรการ รอง สวป.สน.ท่าข้าม 1116 13202 0303 รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ สน.3-616

365 ร.ต.อ. ธนวรรธน์ อินริสพงศ์ รอง สวป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี สนบ.123 รอง สวป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี 0103 13202 0342

366 ร.ต.อ. ธนวัตร จอมทิพย์ รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0324 รอง สวป.สน.โคกคราม 1102 13202 0330

367 ร.ต.อ. ธนศักดิ์ ดวงแก้ว รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0402 รอง สวป.สน.โคกคราม 1102 13202 0328

368 ร.ต.อ. ธนศักดิ์ ศรีสุราช รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.236 รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ สศก.233



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

369 ร.ต.อ. ธนะเมศฐ์ ธนกุลทวีสิริ รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.119 รอง สวป.สภ.กกตูม จว.มุกดาหาร 0406 13202 0017

370 ร.ต.อ. ธนะวัฒน์ บัวแก้ว รอง สวป. สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา 0805 13207 0061 รอง สวป. สภ.เมืองพังงา สพง.121

371 ร.ต.อ. ธนากร เขียวอ่อน รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0300 รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร สกพ.183

372 ร.ต.อ. ธนากร ศรีอุดม รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.209 รอง สวป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 11202 0193

373 ร.ต.อ. ธนากรณ์ เพ็งขํา รอง สวป.สน.บางซื่อ 1109 13202 0310 รอง สวป.สน.พหลโยธิน 1004 11202 0099

374 ร.ต.ท. ธนาคาร อ้วนหินกอง รอง สวป.สน.ท่าข้าม สน.3-974 รอง สวป.สน.ปทุมวัน สน.2-389

375 ร.ต.อ. ธนาธิป ชีถนอม รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 13202 0477 รอง สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0290

376 ร.ต.อ. ธนาวุฒิ เชียงไขแก้ว รอง สวป.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร สสน.359 รอง สวป.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 1411 11202 0161

377 ร.ต.อ. ธนาศักดิ์ มาเพ็ง รอง สวป.สน.คันนายาว 1109 13202 0415 รอง สวป.สน.สุทธิสาร 1109 13202 0352

378 ร.ต.อ. ธนิตศักดิ์ ชื่นสวัสดิ์ รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0393 รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1004 11202 0122

379 ร.ต.ท. ธนิสร แสนพงษ์ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13202 0409 รอง สวป.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง สรย.285

380 ร.ต.อ. ธนูศักดิ์ สุวรรณมณี รอง สวป.สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร สชพ.89 รอง สวป.สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร 0803 13207 0200

381 ร.ต.อ. ธนูศักดิ์ แสงจันทร์ รอง สวป.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0253 รอง สวป.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.236

382 ร.ต.อ. ธเนศเมธา ฉัตรอินตา รอง สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี สปท.227 รอง สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 0104 13202 0321

383 ร.ต.อ. ธรรมนูญ หม่อมปลัด รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.382 รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0445

384 ร.ต.อ. ธรรมรัตน์ ท้วมไทย รอง สวป.สน.ประชาสําราญ 1110 13202 0252 รอง สวป.สน.ประชาสําราญ 1102 13202 0363



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

385 ร.ต.อ. ธรรมวัฒน์ สถานสถิตย์ รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1104 13202 0206 รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1104 13202 0202

386 ร.ต.อ. ธวัช ทองดี รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 13202 0248 รอง สวป.สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก 1608 11202 0214

387 ร.ต.อ. ธวัช ภู่พร รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร 0803 13202 0220 รอง สวป.สภ.ปะทิว จว.ชุมพร 0803 13202 0242

388 ร.ต.อ. ธวัช โสภา รอง สวป.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 1405 11202 0085 รอง สวป.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น สขก.390

389 ร.ต.อ. ธวัชชัย คําพิทูล รอง สวป.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี สลบ.337 รอง สวป.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี 0106 13202 0270

390 ร.ต.อ. ธวัชชัย จันปุ่ม รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 0103 13202 0332 รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13202 0031

391 ร.ต.ท. ธวัชชัย บัวเงิน รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13202 0431 รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11202 0347

392 ร.ต.อ. ธวัชชัย พันธ์ผา รอง สวป.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ สศก.457 รอง สวป.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 1308 11202 0268

393 ร.ต.อ. ธวัชชัย ไพรศูนย์ รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง สพท.149 รอง สวป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 13202 0220

394 ร.ต.อ. ธวัชชัย มานุจํา รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1103 13202 0105 รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1110 13202 0288

395 ร.ต.อ. ธวัชชัย แสนใจวุฒิ รอง สวป.สภ.เมืองเลย 1410 11202 0110 รอง สวป.สภ.เมืองเลย สลย.174

396 ร.ต.อ. ธัญญะ จิตรจารุวงศ์ รอง สวป.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.223 รอง สวป.สภ.อ่าวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13207 0175

397 ร.ต.อ. หญิง ธัญณิชา วันแก้ว รอง สวป.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0127 รอง สวป.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ ปบร.4262

398 ร.ต.อ. ธัญวิชย์ หลิมสุวรรณ รอง สวป. สภ.โคกกลอย จว.พังงา 0805 13207 0135 รอง สวป. สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา 1807 11202 0084

399 ร.ต.อ. ธารโรจ ปุณณพาณิช รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-367 รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0264

400 ร.ต.อ. ธํารงค์ศักดิ์ เฮ็งเจริญวุฒิวงศ์ รอง สวป.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0158 รอง สวป.สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0387



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

401 ร.ต.อ. ธิตินันท์ พันโนราช รอง สวป.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0341 รอง สวป.สภ.ด่านแม่แฉลบ จว.กาญจนบุรี 0702 13207 0280

402 ร.ต.ท. ธิติวุฒิ ทําเลา รอง สวป.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 0204 13207 0283 รอง สวป.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี สชบ.197

403 ร.ต.อ. ธีร์ เพิกชัยภูมิ รอง สวป.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ สชย.257 รอง สวป.สภ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ สชย.392

404 ร.ต.ท. ธีรกฤติ์ ท่วงที รอง สวป.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ 1508 11202 0103 รอง สวป.สภ.บ้านกวาง จว.แพร่ 0506 13207 0130

405 ร.ต.อ. ธีรเดช ซ่อนกลิ่น รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1112 13202 0367 รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1007 11202 0093

406 ร.ต.อ. ธีรธรรม ต่อมคํา รอง สวป.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ สสป.102 รอง สวป.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0122

407 ร.ต.อ. ธีรภัทร์ คล้ายยา รอง สวป.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี สสบ.106 รอง สวป.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 0108 13207 0221

408 ร.ต.อ. ธีรภากร นาไชย รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.284 รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.285

409 ร.ต.อ. ธีรยุทธ์ ชุมผาง รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 1409 11202 0152 รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 1409 11202 0151

410 ร.ต.อ. ธีรวัชร์ ศรีนเรศพงษ์ รอง สวป.สภ.เมืองน่าน 0504 13202 0275 รอง สวป.สภ.เชียงกลาง จว.น่าน 1506 11202 0146

411 ร.ต.อ. ธีรศักดิ์ ดาวังปา รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก่น 0403 13202 0036 รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก่น 1405 11202 0090

412 ร.ต.อ. ธีรศักดิ์ ดํานุ้ย รอง สวป.สภ.ละงู จว.สตูล 0908 13202 0143 รอง สวป.สภ.เมืองสตูล 0908 13202 0135

413 ร.ต.อ. ธีรศักดิ์ นราศรี รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.80 รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 13202 0177

414 ร.ต.อ. ธีระ จันทร์ทอง รอง สวป.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 11202 0096 รอง สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 13202 0206

415 ร.ต.อ. ธีระพงษ์ ทบศรี รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด สน.421 รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด สรอ.325

416 ร.ต.อ. ธีระพงษ์ รอดเกษา รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 13202 0202 รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 13202 0199



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

417 ร.ต.อ. ธีระพจน์ สิทธิสุข รอง สวป.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0121 รอง สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0220

418 ร.ต.อ. ธีระพล ชุมชาตรี รอง สวป.สน.ประชาสําราญ 1110 13202 0253 รอง สวป.สน.ประชาสําราญ 1102 13202 0357

419 ร.ต.อ. ธีระยุทธ สุทธิทาที รอง สวป.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.246 รอง สวป.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.243

420 ร.ต.อ. นคร กันทเสน รอง สวป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน 0504 13202 0296 รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน 1506 11202 0151

421 ร.ต.อ. นครชัย นามหาไชย รอง สวป.สน.บางโพงพาง สน.2-503 รอง สวป.สน.บางโพงพาง สน.2-501

422 ร.ต.อ. นนท์ปกรณ์ อาจใย รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.201 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.198

423 ร.ต.อ. นนท์วิศิษฐ์ กฤษณะสุวรรณ รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 13202 0733 รอง สวป.สภ.ครบุรี จว.นครราชสีมา 1305 11202 0460

424 ร.ต.อ. นนทศักดิ์ จันทร์กระจ่าง รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 13202 0141 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร สสค.91

425 ร.ต.ท. นพ ไชยโย รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 0502 13202 0356 รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0299

426 ร.ต.อ. นพดล บรรลือฤทธิ์ รอง สวป.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร 0708 13207 0121 รอง สวป.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร สสค.50

427 ร.ต.ท. นพดล วิริยะ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย สชร.244 รอง สวป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย 1504 11202 0298

428 ร.ต.อ. นพพล บุญมา รอง สวป.สน.บางรัก สน.2-688 รอง สวป.สน.บางรัก 1113 13202 0162

429 ร.ต.อ. นพรัตน์ แก้วกองแสง รอง สวป.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0122 รอง สวป.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0117

430 ร.ต.อ. นพรัตน์ นากาศ รอง สวป.สภ.ทากาศ จว.ลําพูน สลพ.75 รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 11202 0154

431 ร.ต.อ. นพรัตน์ ยะปะนัน รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.122 รอง สวป.สภ.บ้านธิ จว.ลําพูน 1511 11202 0158

432 ร.ต.อ. หญิง นภสร งามภัคดีโสภา รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง สลป.221 รอง สวป.สภ.เมืองปาน จว.ลําปาง 1510 11202 0205



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

433 ร.ต.อ. นรสิงห์ บุตรธนู รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย 0410 13202 0400 รอง สวป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 1414 11202 0205

434 ร.ต.อ. นราช กระออมแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร 0605 13202 0237 รอง สวป.สภ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร 1607 11202 0160

435 ร.ต.อ. นราวิชญ์ เปี้ยสุ รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 1605 11202 0089 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13202 0256

436 ร.ต.อ. นราเศรษฐ์ คําสุข รอง สวป.สน.ดอนเมือง สน.1-1252 รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0395

437 ร.ต.อ. นรินทร์ ถิ่นแก้ว รอง สวป.สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11202 0135 รอง สวป.สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13207 0361

438 ร.ต.อ. นรินทร์ สุกใส รอง สวป.สน.ประเวศ สน.2-864 รอง สวป.สน.ประเวศ 1111 13202 0268

439 ร.ต.อ. นรุตม์พล แก้วแล รอง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 13202 0018 รอง สวป.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต 0806 13202 0196

440 ร.ต.อ. นเรศ ติคํา รอง สวป.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ สชม.690 รอง สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0518

441 ร.ต.อ. นเรศรี แสนมนตรี รอง สวป.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สสน.281 รอง สวป.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร 0409 13202 0410

442 ร.ต.อ. นฤนาท ทิพากร ทองสอดแสง รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0213 รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0215

443 ร.ต.อ. นฤนาท หนูอุไร รอง สวป.สภ.สามบ่อ จว.สงขลา 0907 13207 0296 รอง สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 1906 11202 0340

444 ร.ต.อ. นฤบดินทร์ รัตนวรรณี รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 13202 0524 รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0582

445 ร.ต.ท. นักรบ วงษ์สุวรรณ์ รอง สวป.สภ.บ้านแยง จว.พิษณุโลก 0606 13207 0177 รอง สวป.สภ.นครชุม จว.พิษณุโลก 0606 13207 0167

446 ร.ต.อ. นัฐพงษ์ อาจวิชัย รอง สวป.สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์ 0402 13202 0356 รอง สวป.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ 1404 11202 0192

447 ร.ต.อ. นัฐวุฒิ คําเพ็ชร รอง สวป.สภ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์ สนว.351 รอง สวป.สภ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0374

448 ร.ต.อ. นันทกาญจน์ จงศุภวิศาลกิจ รอง สวป.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0342 รอง สวป.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0013



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

449 ร.ต.อ. นันทชัย วิสัย รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0428 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.533

450 ร.ต.อ. นันทชัย วุ่นบํารุง รอง สวป.สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี สอบ.647 รอง สวป.สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0380

451 ร.ต.อ. นันทวัฒน์ สิงโต รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี สน.412 รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11202 0099

452 ร.ต.อ. นาวี พุทธิมา รอง สวป.สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ สอต.243 รอง สวป.สภ.น้ําหมัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0167

453 ร.ต.อ. นิกร พิมพาสีดา รอง สวป.สภ.บ้านแพง จว.นครพนม สนพ.235 รอง สวป.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.422

454 ร.ต.อ. นิติพงศ์ โรจนวรรธพงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.468 รอง สวป.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 1305 11202 0457

455 ร.ต.อ. นิติพนธ์ วันแก่น รอง สวป.สน.หนองจอก สน.1-1283 รอง สวป.สน.หนองจอก 1110 13202 0278

456 ร.ต.อ. นิติรัฐ โพธิสาร รอง สวป.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0436 รอง สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 11202 0269

457 ร.ต.อ. นิธิกิตติ์ ฐิติเลิศชัยรัช รอง สวป.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 0108 13207 0221 รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 13202 0021

458 ร.ต.อ. นิธิพันธ์ จันทนโรจน์ รอง สวป.สน.เตาปูน สน.1-790 รอง สวป.สน.เตาปูน 1109 13202 0368

459 ร.ต.อ. นิพจน์ แก้วมณี รอง สวป.สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช สนศ.192 รอง สวป.สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0122

460 ร.ต.อ. นิพนธ์ บุญฤทธิ์ รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 13202 0429 รอง สวป.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0291

461 ร.ต.อ. นิพนธ์ วรรณทอง รอง สวป.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ สศก.384 รอง สวป.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0443

462 ร.ต.อ. นิพนธ์ อุ่นใจ รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน สน.3-979 รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน 1114 13202 0299

463 ร.ต.ท. นิยม ก้อนพิมาย รอง สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 1106 11202 0101 รอง สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 1106 11202 0099

464 ร.ต.ท. นิรัญ พั่วพันศรี รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร 0708 13202 0153 รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร สสค.123



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

465 ร.ต.อ. นิวัฒน์ เพชรนาค รอง สวป.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สพช.273 รอง สวป.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ สพช.362

466 ร.ต.อ. นิวัติ ไรกลาง รอง สวป.สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์ สบร.141 รอง สวป.สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ สบร.447

467 ร.ต.อ. นิวุฒิ คําบุญเรือง รอง สวป.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก สตก.86 รอง สวป.สภ.แม่สลิด จว.ตาก 0603 13207 0230

468 ร.ต.ท. นิเวศน์ ฉัตรสกุลทอง รอง สวป.สภ.ทุ่งฝาย จว.ลําปาง 1510 11202 0099 รอง สวป.สภ.ทุ่งฝาย จว.ลําปาง 0508 13207 0190

469 ร.ต.อ. นิสัย ชาประเสริฐ รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1111 13202 0275 รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1006 11202 0095

470 ร.ต.อ. นิสิต ใจเต็ม รอง สวป.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ ปศก.3861 รอง สวป.สภ.กุดเสลา จว.ศรีสะเกษ 0306 13207 0337

471 ร.ต.ท. นิสิต มลาไสย์ รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.283 รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0457

472 ร.ต.อ. หญิง นุชนารถ ไวยประเสริฐ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม สสส.66 รอง สวป.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม สสส.88

473 ร.ต.อ. นุชา พรมกลิ้ง รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0384 รอง สวปสภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ สสป.339

474 ร.ต.อ. หญิง นุสิกานต์ ชุมแสง รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร สสน.257 รอง สวป.สภ.พรรณานิคม จว.สกลนคร 1411 11202 0220

475 ร.ต.อ. เนติธร กิติยศ รอง สวป.สภ.เมืองน่าน สน.468 รอง สวป.สภ.ภูเพียง จว.น่าน 1506 11202 0148

476 ร.ต.ท. เนติธรรม จํานง รอง สวป.สภ.รัษฎา จว.ตรัง 0902 13202 0242 รอง สวป.สภ.เมืองตรัง 1904 11202 0191

477 ร.ต.อ. เนติพงษ์ จิตรชื่น รอง สวป.สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 13202 0422 รอง สวป.สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 13202 0013

478 ร.ต.ท. บดินทร์ กาญจนมา รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0325 รอง สวป.สน.โคกคราม 1004 11202 0107

479 ร.ต.อ. บรรจง ดีแก้ว รอง สวป.สภ.สลุย จว.ชุมพร สชพ.97 รอง สวป.สภ.สลุย จว.ชุมพร 0803 13207 0182

480 ร.ต.อ. บรรเจิด พะยอม รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร สกพ.184 รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร สกพ.182



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

481 ร.ต.อ. บรรชา คงแก้ว รอง สวป.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.238 รอง สวป.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0050

482 ร.ต.อ. บรรเทา ชุ่มปลั่ง รอง สวป.สน.บางยี่ขัน สน.3-596 รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1114 13202 0273

483 ร.ต.อ. บรรพต ภูริศรี รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13202 0381 รอง สวป.สภ.นายูง จว.อุดรธานี สอด.542

484 ร.ต.อ. บริบูรณ์ จันทาพูน รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1111 13202 0301 รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1102 13202 0195

485 ร.ต.ท. บวร แสนศรี รอง สวป.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 13202 0478 รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0380

486 ร.ต.อ. บัญชา ปิยะศักดิ์สกุล รอง สวป.สน.จักรวรรดิ สน.1-905 รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-448

487 ร.ต.ท. บัญชา พรหมบ้านสังข์ รอง สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0191 รอง สวป.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0515

488 ร.ต.อ. บัญชา เล่ทองคํา รอง สวป.สน.ร่มเกล้า 1110 13202 0231 รอง สวป.สน.ร่มเกล้า 1005 11202 0108

489 ร.ต.ท. บัญชา อุ่นวงษ์ รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1112 13202 0368 รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1007 11202 0095

490 ร.ต.อ. บัณฑิต ภวภูตานนท์ รอง สวป.สภ.นิคมคําสร้อย จว.มุกดาหาร สมห.135 รอง สวป.สภ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด สรอ.372

491 ร.ต.ท. บัณดิษฐ์ พรมรักษา รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0455 รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0272

492 ร.ต.อ. บัณภัทร ทองสง่า รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.309 รอง สวป.สภ.กู่ทอง จว.มค. สมค.116

493 ร.ต.อ. บุญช่วย วิเศษชิต รอง สวป.สภ.บัวลาย จว.นครราชสีมา 1305 11202 0227 รอง สวป.สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา 1305 11202 0467

494 ร.ต.อ. บุญญฤทธิ์ จันทร์ฤทธิ์ รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม สนพ.209 รอง สวป.สภ.พระซอง จว.นครพนม 0404 13207 0207

495 ร.ต.อ. บุญณรงค์ คล้ายสง รอง สวป.สน.ลาดกระบัง สน.2-523 รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 13202 0284

496 ร.ต.อ. บุญเตย น่วมสกุลณี รอง สวป.สภ.โกสัมพีนคร จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0030 รอง สวป.สภ.โกสัมพีนคร จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0031



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

497 ร.ต.อ. บุญทวี ศิริมา รอง สวป.สภ.คําตากล้า จว.สกลนคร 0409 13202 0419 รอง สวป.สภ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 1411 11202 0217

498 ร.ต.ท. บุญทัน พงษ์อุดทา รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น สขก.368 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.538

499 ร.ต.อ. บุญทัย ศรีชมภู รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.218 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0293

500 ร.ต.อ. บุญประสิทธิ์ ยิ้มทิม รอง สวป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 1610 11202 0088 รอง สวป.สภ.ทุ่งเสลี่ยม จว.สุโขทัย สสท.182

501 ร.ต.ท. บุญมี กรุงแสนเมือง รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ สน.426 รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ สน.427

502 ร.ต.ท. บุญมี บุญเอก รอง สวป.สน.ท่าข้าม สน.3-423 รอง สวป.สน.เทียนทะเล 1116 13202 0311

503 ร.ต.อ. บุญยรักษ์ ทองอินทรีย์ รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1116 13202 0282 รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1116 13202 0281

504 ร.ต.ท. บุญฤทธิ์ ขวัญเกลี้ยง รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 0902 13202 0239 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0375

505 ร.ต.อ. บุญฤทธิ์ มีเงิน รอง สวป.สน.แสมดํา 1116 13202 0293 รอง สวป.สน.แสมดํา 1011 11202 0106

506 ร.ต.อ. บุญลาน สุมังคะ รอง สวป.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ สศก.396 รอง สวป.สภ.ไพร อ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 0306 13207 0355

507 ร.ต.อ. บุญเลิศ ทองเตี้ย รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ สสป.305 รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0433

508 ร.ต.อ. บุญเลิศ ทองแววศรี รอง สวป.สน.ดินแดง 1108 13202 0249 รอง สวป.สน.ดินแดง 1108 13202 0246

509 ร.ต.ท. บุญเลิศ แย้มขยาย รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม 0707 13202 0081 รอง สวป.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม 1709 11202 0083

510 ร.ต.อ. บุญส่ง สุยาว รอง สวป.สภ.เมืองน่าน 0504 13202 0274 รอง สวป.สภ.ภูเพียง จว.น่าน 1506 11202 0149

511 ร.ต.ท. บุญส่ง เหลี่ยมสิงขร รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.295 รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ 0402 13202 0339

512 ร.ต.อ. บุญสม ศรีแก้วพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี สสห.88 รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0051



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

513 ร.ต.อ. เบญจ นาคเลิศ รอง สวป.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 11202 0097 รอง สวป.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต 1808 11202 0255

514 ร.ต.อ. ปกป้อง ฟองเลา รอง สวป.สน.โคกคราม 1004 11202 0107 รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 13202 0160

515 ร.ต.อ. ปฏิ เพียรภายลุน รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร 1411 11202 0163 รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร 0409 13202 0395

516 ร.ต.ท. ปฏิพล ยิ่งมีสกุล รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สตง.195 รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง 1904 11202 0192

517 ร.ต.ท. ปฏิวัติ อาริกุล รอง สวป.สน.คันนายาว สน.1-1234 รอง สวป.สน.คันนายาว 1109 13202 0415

518 ร.ต.ท. ปฐมพงศ์ ขําคม รอง สวป.สภ.นาโยง จว.ตรัง สตง.144 รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 1906 11202 0404

519 ร.ต.อ. ปฐมพงศ์ บางเหลือง รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13202 0340 รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13202 0336

520 ร.ต.อ. ปฐมพงศ์ พิพัฒน์ราชัย รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา สสข.489 รอง สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 1906 11202 0355

521 ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ หุ่นเก่า รอง สวป.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0261 รอง สวป.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0016

522 ร.ต.อ. ปฐวี ทุ่งลาด รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สน.420 รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0269

523 ร.ต.ท. ปรเมศวร์ บุญศรี รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา สสข.488 รอง สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 1906 11202 0354

524 ร.ต.อ. ประกาศิต ลีพลงาม รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 13202 0738 รอง สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 1305 11202 0456

525 ร.ต.ท. ประจวบ แก้วภักดี รอง สวป.สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง สพท.248 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0397

526 ร.ต.อ. ประจักษ์ ขันเงิน รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1116 13202 0338 รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1116 13202 0335

527 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ เคนเครือ รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร สยส.99 รอง สวป.สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร 1307 11202 0139

528 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ รัตนวงษา รอง สวป.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม สมค.243 รอง สวป.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 0405 13202 0014



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

529 ร.ต.อ. ประทักษ์ จ่าเคน รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0292 รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 0103 13207 0246

530 ร.ต.อ. ประธาน เล็กคํา รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 13202 0189 รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 1611 11202 0081

531 ร.ต.อ. ประพจน์ ศรียางนอก รอง สวป.สน.หนองจอก สน.1-667 รอง สวป.สน.หนองจอก สน.1-668

532 ร.ต.อ. ประพันธ์ บุญมา รอง สวป.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0354 รอง สวป.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0536

533 ร.ต.อ. ประพันธ์ พิทักษา รอง สวป.สภ.เมืองระยอง สรย.199 รอง สวป.สภ.เมืองระยอง 0208 13202 0234

534 ร.ต.อ. ประภาส คําหารพล รอง สวป.สภ.คําตากล้า จว.สกลนคร สสน.419 รอง สวป.สภ.คําตากล้า จว.สกลนคร สสน.417

535 ร.ต.อ. ประภาส ชาญประเสริฐ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 13202 0143 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 13202 0045

536 ร.ต.ท. ประภาส พุ่มนวล รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 13202 0218 รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.197

537 ร.ต.อ. ประมวล พุทธโคตร รอง สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี 0702 13202 0307 รอง สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี สกจ.225

538 ร.ต.ท. ประมวล อัจนา รอง สวป.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 18069 รอง สวป.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 11202 0273

539 ร.ต.อ. ประยูร ปราชนาม รอง สวป.สน.หนองแขม 1116 13202 0342 รอง สวป.สน.บุปผาราม 1115 13202 0225

540 ร.ต.อ. ประยูร ศาลาสุข รอง สวป.สน.บางนา 1112 13202 0420 รอง สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-632

541 ร.ต.อ. ประยูร สอนศรี รอง สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 13202 0442 รอง สวป.สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี สจบ.147

542 ร.ต.อ. ประวิง แก้วจํารัส รอง สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 13202 0520 รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 1906 11202 0370

543 ร.ต.อ. ประสพ หนูอินทร์ รอง สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ สปข.181 รอง สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0245

544 ร.ต.อ. ประสาร ฉิมพลี รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0432 รอง สวป.สภ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0372



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

545 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ศรทะวาริก รอง สวป.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สพช.270 รอง สวป.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ สพช.361

546 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ สอนพรหม รอง สวป.สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร 0409 13207 0304 รอง สวป.สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร 0409 13207 0302

547 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ หมื่นแกว้น รอง สวป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง 1905 11202 0081 รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 1906 11202 0403

548 ร.ต.ท. ประสิทธิชัย ชูพิฤทธิ์ รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 1905 11202 0072 รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 1906 11202 0386

549 ร.ต.อ. ประเสริฐ นามชารี รอง สวป.สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 13202 0190 รอง สวป.สภ.เมืองปราจีนบุรี 18037

550 ร.ต.อ. ประเสริฐ บัวแก้ว รอง สวป.สน.บางรัก สน.2-689 รอง สวป.สน.บางรัก 1113 13202 0208

551 ร.ต.อ. ประหยัด ราศี รอง สวป.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0344 รอง สวป.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0318

552 ร.ต.ต. ปรัญญา คงทรัพย์ รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-964 รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0208

553 ร.ต.อ. ปราโมทย์ เนืองนี รอง สวป.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น 1405 11202 0099 รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0376

554 ร.ต.อ. ปริญ วุฒิปรัชญากร รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน สน.3-981 รอง สวป.สน.บางพลัด 1114 13202 0266

555 ร.ต.อ. ปริญญา ปัญญาเหมือง รอง สวป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี 0103 13202 0342 รอง สวป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0119

556 ร.ต.อ. ปริญญา ใสยิ่ง รอง สวป.สน.บางรัก สน.2-692 รอง สวป.สน.บางรัก 1113 13202 0205

557 ร.ต.อ. ปรีชา คุ้มภัย รอง สวป.สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0117 รอง สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0363

558 ร.ต.ท. ปรีชา แจ้งถิ่นป่า รอง สวป.สน.ทองหล่อ สน.2-322 รอง สวป.สน.ทองหล่อ 1112 13202 0391

559 ร.ต.อ. ปรีชา ชัยพิทยา รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 13202 0517 รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0504

560 ร.ต.อ. ปรีชา ติ๊บประวงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย สสท.158 รอง สวป.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย สสท.213



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

561 ร.ต.อ. ปรีชา โตเย็น รอง สวป.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ 0609 13202 0193 รอง สวป.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ 0609 13202 0192

562 ร.ต.อ. ปรีชา เพ็งทอง รอง สวป.สน.คลองตัน สน.2-567 รอง สวป.สน.คลองตัน สน.2-561

563 ร.ต.อ. ปรีชา โลหะสาร รอง สวป.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 1411 11202 0139 รอง สวป.สภ.นาใน จว.สกลนคร 0409 13207 0343

564 ร.ต.อ. ปรีชา สระทองเดช รอง สวป.สน.หนองแขม สน.3-493 รอง สวป.สน.บางกอกใหญ่ 1114 13202 0285

565 ร.ต.อ. ปรีชา สุวรรณดี รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0327 รอง สวป.สน.บางชัน 1006 11202 0104

566 ร.ต.อ. ปวิชชา ธรรมรังศรี รอง สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 1108 11202 0085 รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี 0106 13202 0258

567 ร.ต.อ. ปวิญญาพัฒน์ ศรีจันทร์ รอง สวป.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 0607 13207 0173 รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ สพช.298

568 ร.ต.อ. ปัญญา แก่นหงษ์ รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี สชบ.449 รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 0204 13202 0456

569 ร.ต.อ. ปัญญา ปานชื่น รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 13202 0282 รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 13202 0286

570 ร.ต.ท. ปัณณวัชร์ จิรัฐธรรมฤทธิ์ รอง สวป.สน.คลองตัน 1112 13202 0401 รอง สวป.สน.คลองตัน 1007 11202 0107

571 ร.ต.อ. ปิยพงศ์ จันทร์ประเสริฐ รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0023 รอง สวป.สภ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ สบร.423

572 ร.ต.อ. ปิยวัฒน์ รู้คุณ รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 11202 0100 รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.202

573 ร.ต.อ. ปิยะ ศรีจันทร์ รอง สวป.สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี สสข.276 รอง สวป.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี 1707 11202 0151

574 ร.ต.อ. ปิยะวัฒน์ กัลยา รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0361 รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยาน จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0244

575 ร.ต.อ. ปิลัน เลิศเกษม รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก สตก.251 รอง สวป.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 0603 13202 0277

576 ร.ต.อ. ปิลันธน์ ศรีสถาน รอง สวป.สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น 1405 11202 0103 รอง สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.ขก. 1405 11202 0385



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

577 ร.ต.อ. เปรม แท่นสุวรรณ รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.126 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0409

578 ร.ต.ท. ผดุง ชูเชิด รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น 0403 13202 0459 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น 0403 13202 0445

579 ร.ต.อ. พงศกร เสนีย์ รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง สตง.260 รอง สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 1904 11202 0198

580 ร.ต.ท. พงศพล แพร่พุทธิพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 13202 0198 รอง สวป.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 11202 0219

581 ร.ต.ท. พงศ์ศักดิ์ น้อยมูสิก รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 13202 0208 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0376

582 ร.ต.อ. พงศ์สิทธิ์ เมฆแสงสี รอง สวป.สน.โชคชัย 1111 13202 0307 รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0232

583 ร.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ นันทสูน รอง สวป.สภ.เมืองระยอง สรย.200 รอง สวป.สภ.น้ําเป็น จว.ระยอง 0208 13207 0196

584 ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ เพชรสังหาร รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี สปท.87 รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 13202 0276

585 ร.ต.ท. พงษ์สิทธิ์ เรืองเทพ รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 13202 0216 รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.196

586 ร.ต.ท. พจ ภู่ทองสิทธิกุล รอง สวป.สภ.เกาะช้าง จว.เชียงราย สชร.441 รอง สวป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย 1504 11202 0309

587 ร.ต.อ. พชรพล หัสมาน รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา สสข.203 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0399

588 ร.ต.ท. พนม ชูพุทธพงศ์ รอง สวป.สน.แสมดํา 1116 13202 0294 รอง สวป.สน.บางมด 1115 13202 0273

589 ร.ต.ท. พนม ระวังพรมราช รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 13207 0294 รอง สวป.ส.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0238

590 ร.ต.อ. พนมพร ศรีชาทุม รอง สวป.สน.โชคชัย 1111 13202 0311 รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0234

591 ร.ต.อ. พมร พุทธพันธุ์ รอง สวป.สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11202 0130 รอง สวป.สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11202 0317

592 ร.ต.อ. พรชัย คําภีร์ รอง สวป.สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.224 รอง สวป.สภ.เชียงคาน จว.เลย 1410 11202 0193



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

593 ร.ต.อ. พรชัย ประยูรยิ้ม รอง สวป.สภ.สามง่าม จว.พิจิตร 1607 11202 0096 รอง สวป.สภ.สามง่าม จว.พิจิตร สพจ.241

594 ร.ต.อ. พรชัย ปลั่งกลาง รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 13202 0210 รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 13202 0219

595 ร.ต.อ. พรนรินทร์ จันทร์มณี รอง สวป.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี 0705 13202 0216 รอง สวป.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี 0705 13202 0215

596 ร.ต.ท. พรบดินทร์ รถน้อย รอง สวป.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น สขก.577 รอง สวป.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น 1405 11202 0099

597 ร.ต.อ. พรม ดาทอง รอง สวป.สน.บางยี่ขัน สน.3-595 รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1114 13202 0240

598 ร.ต.อ. พรรัตน์ คาบสมุทร รอง สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี สสบ.297 รอง สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 1110 11202 0145

599 ร.ต.อ. พฤฒิกร เพชรเกิด รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 11202 0101 รอง สวป.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 1608 11202 0216

600 ร.ต.อ. พลกฤษณ์ โคตุธา รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม สน.434 รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม สนพ.209

601 ร.ต.อ. พลณัท พันธ์โภคา รอง สวป.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร 0708 13202 0163 รอง สวป.สภ.ปากท่อ จว.ราชบุรี 1708 11202 0200

602 ร.ต.อ. พลพงศ์ ผิวผ่อง รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.307 รอง สวป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 1414 11202 0202

603 ร.ต.อ. พลภัทร แก้วอาษา รอง สวป.สน.คันนายาว สน.1-596 รอง สวป.สน.คันนายาว 1109 13202 0412

604 ร.ต.อ. พลากร อมรมุนีพงศ์ รอง สวป.สน.ร่มเกล้า 1110 13202 0233 รอง สวป.สน.ร่มเกล้า 1005 11202 0109

605 ร.ต.อ. พลาวัสถ์ คนกล้า รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1116 13202 0280 รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1104 13202 0203

606 ร.ต.อ. หญิง พวงมณี โยธา รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง 0508 13202 0291 รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 11202 0208

607 ร.ต.อ. พศวัต สายโน รอง สวป.สน.ท่าเรือ 1850 รอง สวป.สน.ท่าเรือ 1112 13202 0427

608 ร.ต.อ. พศิน ทิพย์ขํา รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0262 รอง สวป.สน.ปากคลองสาน 1115 13202 0233



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

609 ร.ต.อ. พสิษฐ์ ชื่นนิรันดร์ รอง สวป.สน.บางบอน 1104 13202 0169 รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ 1116 13202 0326

610 ร.ต.ท. พสิษฐ์ ชูศรี รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0266 รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0262

611 ร.ต.อ. พสิษฐ์ บุญเรือง รอง สวป.สน.หนองจอก สน.1-1286 รอง สวป.สน.หนองจอก สน.1-1285

612 ร.ต.อ. พสิษฐ์ วงศ์กลุ่ม รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 0409 13202 0414 รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 0409 13202 0416

613 ร.ต.อ. พอผล เครือสายใจ รอง สวป.สภ.แม่พริก จว.ลําปาง 1510 11202 0114 รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 11202 0216

614 ร.ต.อ. หญิง พัชริดา พิมเภา รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.258 รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.260

615 ร.ต.อ. พัฒนธรวิทย์ หอมหวล รอง สวป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท สชน.145 รอง สวป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท สชน.144

616 ร.ต.อ. พัฒนศิริ ศรีทอง รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 13202 0520 รอง สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0505

617 ร.ต.อ. พัฒนา กาฬพันธ์ รอง สวป.สภ.หนองหิน จว.เลย 0408 13202 0036 รอง สวป.สภ.หนองหิน จว.เลย. สลย.121

618 ร.ต.อ. พันธ์ พันธ์หนองหว้า รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.399 รอง สวป.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0511

619 ร.ต.อ. พันธกานต์ ผลจันทร์ รอง สวป.สภ.สําโรง จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0541 รอง สวป.สภ.ปทุมราชวงศา จว.อํานาจเจริญ 1310 11202 0133

620 ร.ต.อ. พันธ์ศักดิ์ เศรษฐปฏิเวช รอง สวป.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0258 รอง สวป.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.195

621 ร.ต.อ. พัสกร ปาประโคน รอง สวป.สภ.เมืองสุรินทร์ สสร.243 รอง สวป.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ 1309 11202 0286

622 ร.ต.อ. พัสกรณ์ ดําทอง รอง สวป.สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๒๙๖ รอง สวป.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.๒๕๗

623 ร.ต.ท. พิชญ์ วงษ์ผักเบี้ย รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 1407 11202 0105 รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม สมค.232

624 ร.ต.อ. พิชัย ชมชวน รอง สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ สชม.580 รอง สวป.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0524



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

625 ร.ต.อ. พิชัย บุญมี รอง สวป.สภ.ภูเรือ จว.เลย 0408 13202 0295 รอง สวป.สภ.ด่านซ้าย จว.เลย สลย.306

626 ร.ต.อ. พิชัย อินทร์สุวรรณ รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.196 รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.191

627 ร.ต.ท. พิชิต สุทัศน์ รอง สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0198 รอง สวป.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0521

628 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ พันธ์จูม รอง สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สลบ.207 รอง สวป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 1108 11202 0087

629 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ สิทธินนท์วรกุล รอง สวป.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0255 รอง สวป.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.238

630 ร.ต.ท. พิตรพิบูล อุ่นเรือนแก้ว รอง สวป.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0222 รอง สวป.สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0525

631 ร.ต.อ. พิทักษ์ วรรณศิริ รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.257 รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง 0208 13202 0276

632 ร.ต.ท. พิทักษ์พงษ์ นันตา รอง สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 1508 11202 0099 รอง สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 11202 0221

633 ร.ต.ท. พินัย บุญรัตน์ รอง สวป.สภ.หนองขาว จว.กาญจนบุรี 1704 11202 0101 รอง สวป.สภ.หนองขาว จว.กาญจนบุรี สกจ.373

634 ร.ต.อ. พินิตย์ บัวศรี รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0127 รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0093

635 ร.ต.อ. พิพัฒน์ บุญสม รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี 0202 13202 0195 รอง สวป.สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี สจบ.231

636 ร.ต.อ. พิภพ ขาวทอง รอง สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 0907 13202 0493 รอง สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สสข.500

637 ร.ต.อ. พิศาล ศุภโกศล รอง สวป.สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0545 รอง สวป.สภ.ชานุมาน จว.อํานาจเจริญ สอบ.๖๒๔

638 ร.ต.อ. พิเศษ ปิ่นงาม รอง สวป.สภ.บ้านด่าน จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0491 รอง สวป.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ สบร.364

639 ร.ต.อ. พิษณุ วรรณรัตน์ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 13202 0376 รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ สสป.317

640 ร.ต.อ. พิษณุพงษ์ พลพรม รอง สวป.สภ.เมืองน่าน สนน.146 รอง สวป.สภ.เวียงสา จว.น่าน 1506 11202 0150



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

641 ร.ต.ท. พิสันต์ นาใจคง รอง สวป.สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์ สกส.272 รอง สวป.สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์ 0402 13202 0355

642 ร.ต.อ. พิสิษฐ์ สินจรูญศักดิ์ รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 11202 0158 รอง สวป.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 0208 13202 0260

643 ร.ต.อ. พีรพงศ์ โมพา รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.144 รอง สวป.สภ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร 1607 11202 0094

644 ร.ต.อ. พีรพงศ์ วงษ์ด่อน รอง สวป.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 0603 13202 0277 รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 1605 11202 0091

645 ร.ต.อ. พุฒิสรรค์ อินตา รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.398 รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0575

646 ร.ต.อ. พุธศักดิ์ สุริยะ รอง สวป.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0448 รอง สวป.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ ปศก.3861

647 ร.ต.ท. เพชร เรืองเย็น รอง สวป.สภ.เมืองเก่า จว.สุโขทัย 1610 11202 0093 รอง สวป.สภ.ศรีสําโรง จว.สุโขทัย 1610 11202 0172

648 ร.ต.อ. เพชรชยุทธ์ แสงแก้ว รอง สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี สกจ.308 รอง สวป.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี สกจ.293

649 ร.ต.ท. เพชรทอง กันยาประสิทธิ์ รอง สวป.สน.ประเวศ สน.2-360 รอง สวป.สน.ประเวศ 1111 13202 0332

650 ร.ต.อ. หญิง เพชรรัตน์ หล้าสาย รอง สวป.สภ.เหมืองจี้ จว.ลําพูน สลพ.70 รอง สวป.สภ.นิคมอุตสาหกรรม จว.ลําพูน 1511 11202 0155

651 ร.ต.อ. เพชรวิโรจน์ พฤทธิ์พล รอง สวป.สภ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0373 รอง สวป.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0218

652 ร.ต.อ. โพชชง เสืองาม รอง สวป.สน.บางบอน 1104 13202 0170 รอง สวป.สน.บุปผาราม 1010 11202 0108

653 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ ชูสงค์ รอง สวป.สน.คลองตัน สน.2-562 รอง สวป.สน.คลองตัน 1112 13202 0399

654 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ หนูวงษ์ รอง สวป.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร สพจ.252 รอง สวป.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร 0605 13202 0032

655 ร.ต.อ. ไพบูลย์ กุมกี รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี สสห.89 รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.107

656 ร.ต.อ. ไพบูลย์ จันทร์แก้ว รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.407 รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช สนศ.408



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

657 ร.ต.อ. ไพบูลย์ ธุรพันธ์ รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-641 รอง สวป.สน.หลักสอง 1116 13202 0329

658 ร.ต.อ. ไพบูลย์ พิมล รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก่น 1405 11202 0090 รอง สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น สขก.599

659 ร.ต.ท. ไพรบูลย์ เหมสุวรรณ์ รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร สกพ.183 รอง สวป.สภ.บึงสามัคคี จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0013

660 ร.ต.อ. ไพรวัน อุขุนทด รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-965 รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-366

661 ร.ต.อ. ไพรวัลย์ ศรีมันตะ รอง สวป.สน.ท่าข้าม สน.3-973 รอง สวป.สน.ท่าข้าม สน.3-422

662 ร.ต.อ. ไพรัตน์ แป่มจํานัก รอง สวป.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ สสป.85 รอง สวป.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0399

663 ร.ต.อ. ไพรัตน์ วงค์คําปวน รอง สวป.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0211 รอง สวป.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0354

664 ร.ต.อ. ไพรินทร์ สังข์วิเศษ รอง สวป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี 0106 13202 0282 รอง สวป.สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี 0106 13207 0229

665 ร.ต.อ. ไพศร อู่ข้าวอู่น้ํา รอง สวป.สน.พหลโยธิน สน.1-852 รอง สวป.สน.พหลโยธิน สน.1-764

666 ร.ต.ต. ไพศาล ถิระผะลิกะ รอง สวป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 1906 11202 0146 รอง สวป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.437

667 ร.ต.ท. ภมร วรรณจิตร รอง สวป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง สพท.136 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11202 0369

668 ร.ต.อ. ภักดี สุวรรณชัยรบ รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย สนค.215 รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย 0410 13202 0391

669 ร.ต.อ. ภัทรกร ทะนงค์ รอง สวป.สภ.หนองหิน จว.เลย 0408 13202 0306 รอง สวป.สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 11202 0192

670 ร.ต.อ. ภัทรเทพ ภัทรวิรุฬห์ รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง 0508 13202 0258 รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 11202 0209

671 ร.ต.อ. ภัทรพงษ์ พิทักษ์นัยกุล รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง 0508 13202 0260 รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 11202 0210

672 ร.ต.อ. ภัทรพล โขมะนาม รอง สวป.สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี สอบ.446 รอง สวป.สภ.ชานุมาน จว.อํานาจเจริญ ๐๓๐๘ ๑๓๒๐๒ ๐๑๔๑



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

673 ร.ต.อ. ภัทรวรรธน์ วารสุข รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา 0505 13202 0139 รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา 0505 13202 0144

674 ร.ต.ท. ภัทรวุฒิ พรมดอนชาติ รอง สวป.สน.หนองแขม สน.3-489 รอง สวป.สน.หนองแขม 1116 13202 0285

675 ร.ต.ท. ภัทรวุฒิ รักขิโต รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13202 0430 รอง สวป.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11202 0346

676 ร.ต.ท. ภากร กองวงษา รอง สวป.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ สชย.416 รอง สวป.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ สชย.337

677 ร.ต.อ. ภาคภูมิ วงศ์ศรีชัย รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 0409 13202 0415 รอง สวป.สภ.สว่าง จว.สกลนคร 0409 13202 0030

678 ร.ต.อ. ภาคิณ เพ็งพี รอง สวป.สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี สอบ.447 รอง สวป.สภ.คันไร่ จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0378

679 ร.ต.ท. ภาณุเทพ ชัยชนะกุล รอง สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 1110 11202 0080 รอง สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 1110 11202 0146

680 ร.ต.อ. ภาณุพงศ์ สอนเสือ รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 13202 0284 รอง สวป.สภ.ลานกระบือ จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0151

681 ร.ต.อ. ภาณุพัฒน์ ชัยสร้างสวรรค์ รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.127 รอง สวป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 1511 11202 0159

682 ร.ต.ท. ภาณุวัฒน์ สุขเนียม รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง สพท.153 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11202 0366

683 ร.ต.อ. ภานุพงษ์ เทศสุวรรณ รอง สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1110 13202 0269 รอง สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1102 13202 0298

684 ร.ต.ท. ภาสกร สุขช่วย รอง สวป.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.236 รอง สวป.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์ สอล. 31

685 ร.ต.ท. ภาสฎา เพ็งอินทร์ รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 1611 11202 0081 รอง สวป.สภ.เด่นเหล็ก จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0156

686 ร.ต.อ. ภาสพิชญ์ บุญใหญ่ รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย 0502 13202 0396 รอง สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 1504 11202 0300

687 ร.ต.อ. ภิญโญ ทั่งถิน รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-986 รอง สวป.สน.หลักสอง 1116 13202 0330

688 ร.ต.อ. ภิญโญ หงษ์สอง รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี สปท.79 รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8571



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

689 ร.ต.อ. ภิรุณ ดุลยา รอง สวป.สน.มีนบุรี 1110 13202 0262 รอง สวป.สน.ลําผักชี สน.1-661

690 ร.ต.ท. ภุชงค์ ดําเนิน รอง สวป.สภ.คําตากล้า จว.สกลนคร 0409 13202 0417 รอง สวป.สภ.บ้านผือ จว.อุดรธานี 1414 11202 0209

691 ร.ต.อ. ภูชาย รกฮวด รอง สวป.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี สกจ.210 รอง สวป.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี 1704 11202 0214

692 ร.ต.ท. ภูชิชย์ อรรคฮาต รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย สนค.263 รอง สวป.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย สนค.265

693 ร.ต.อ. ภูดิศ ม่วงน้อย รอง สวป.สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี สรบ.223 รอง สวป.สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี สรบ.248

694 ร.ต.อ. ภูดิศ แสนราช รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1103 13202 0100 รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1005 11202 0112

695 ร.ต.อ. ภูดิส แสนอุบล รอง สวป.สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี สอด.372 รอง สวป.สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 1414 11202 0211

696 ร.ต.อ. ภูเบธร์ ศรีสมปอง รอง สวป.สภ.ลําใหม่ จว.ยะลา สยล.66 รอง สวป.สภ.เมืองยะลา 1910 11202 0069

697 ร.ต.อ. ภูเบศ ดนตรีรักษ์ รอง สวป.สภ.นาพูน จว.แพร่ 0506 13207 0185 รอง สวป.สภ.วังชิ้น จว.แพร่ 1508 11202 0225

698 ร.ต.อ. ภูรินทร์ แสงงาม รอง สวป.สภ.หัวตะพาน จว.อํานาจเจริญ สอบ.๕๕๒ รอง สวป.สภ.เมืองอํานาจเจริญ 1310 11202 0132

699 ร.ต.อ. ภูริภัทร บุญนํา รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 1406 11202 0106 รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0442

700 ร.ต.อ. ภูริวัฑฒ์ พันจักร รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี สปท.235 รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 0104 13202 0329

701 ร.ต.อ. ภูริวัฑฒ์ ศรีสะมานุวัฒน์ รอง สวป.สภ.เมืองสตูล 0908 13202 0148 รอง สวป.สภ.เมืองสตูล สสต.92

702 ร.ต.อ. ภูวนาถ เครือตาแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร สสน.234 รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร สน.417

703 ร.ต.อ. ภูวนาท รุ่งแดง รอง สวป.สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.172 รอง สวป.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11202 0316

704 ร.ต.อ. ภูวิศ ศรีอ่อน รอง สวป.สน.สายไหม 1109 13202 0335 รอง สวป.สน.โคกคราม 1102 13202 0330



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

705 ร.ต.อ. มงคล คํามา รอง สวป.สภ.ภูหลวง จว.เลย สลย.328 รอง สวป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0102

706 ร.ต.อ. มงคล ทิพย์ศรีหา รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0077 รอง สวป.สน.บึงกุ่ม 1111 13202 0319

707 ร.ต.อ. มงคล นะวัน รอง สวป.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก สตก.237 รอง สวป.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก 0603 13202 0282

708 ร.ต.อ. มงคล ผลอ้อ รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0265 รอง สวป.สภ.นาแก จว.นครพนม 0404 13202 0281

709 ร.ต.อ. มงคล พิณนา รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 13202 0207 รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.195

710 ร.ต.ท. มนต์ชัย ทะสา รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1104 13202 0234 รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1116 13202 0287

711 ร.ต.อ. มนตรี คงอาจ รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สปท.179 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0268

712 ร.ต.ท. มนตรี งามสมชล รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๒๘๓ รอง สวป.สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๗ ๐๒๔๗

713 ร.ต.อ. มนตรี เฉลิมวัฒน์ รอง สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี สลบ.141 รอง สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 1108 11202 0101

714 ร.ต.อ. มนตรี เพชรสะแก รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม สนฐ.234 รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม 0703 13202 0293

715 ร.ต.อ. มนัส แจ่มเหล็ก รอง สวป.สภ.คลองลาน จว.กําแพงเพชร สกพ.202 รอง สวป.สภ.คลองลาน จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0295

716 ร.ต.อ. มนู ศรีหนองแสง รอง สวป.สภ.หนองหิน จว.เลย สลย.121 รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0099

717 ร.ต.ท. มนูญ ว่องไว รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร สสน.237 รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร สสน.238

718 ร.ต.อ. มนูญศักดิ์ แทนนิล รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0414 รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0412

719 ร.ต.ท. มะนูณ ศรีมหาพรม รอง สวป.สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น สขก.205 รอง สวป.สภ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น 1405 11202 0103

720 ร.ต.อ. มะโน ปานใจนาม รอง สวป.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0559 รอง สวป.สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0377



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

721 ร.ต.อ. มังกร ใจกว้าง รอง สวป.สภ.เหล่าต่างคํา จว.หนองคาย สนค.116 รอง สวป.สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 1414 11202 0207

722 ร.ต.อ. มานพ สะอาดแก้ว รอง สวป.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0013 รอง สวป.สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0336

723 ร.ต.อ. มานะ ชูช่วย รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1116 13202 0337 รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1116 13202 0334

724 ร.ต.อ. มานะ นิลกําแหง รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.166 รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.162

725 ร.ต.อ. มานะ พรามณี รอง สวป.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี 0705 13202 0215 รอง สวป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี สพบ.188

726 ร.ต.อ. มานะศักดิ์ จันทร์แก่น รอง สวป.สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สมห.150 รอง สวป.สภ.นาอุดม จว.มุกดาหาร 0406 13207 0159

727 ร.ต.อ. มานิตย์ ชาลีมาศ รอง สวป.สน.บางเขน สน.1-1079 รอง สวป.สน.บางเขน 1004 11202 0113

728 ร.ต.อ. มาโนช สิงหะบาล รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0410 รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0066

729 ร.ต.อ. มาลัย จิเบ็ญจะ รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.110 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0410

730 ร.ต.อ. หญิง มาลัย ใจหาญ รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.162 รอง สวป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี 1110 11202 0147

731 ร.ต.อ. มิติพงศ์ อินต๊ะ รอง สวป.สน.บางบอน 1116 13202 0295 รอง สวป.สน.บางบอน 1104 13202 0170

732 ร.ต.อ. มีชัย ตลอดภพ รอง สวป.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ สนว.267 รอง สวป.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ สนว.266

733 ร.ต.อ. เมคิน ถิ่นแสนดี รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 1411 11202 0145 รอง สวป.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ สกส.254

734 ร.ต.อ. เมฆินทร์ แจ่มกระจ่าง รอง สวป.สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี สสฎ.176 รอง สวป.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี 1810 11202 0318

735 ร.ต.อ. เมธาศิษฐ์ พัฒนะกิติพงษ์ รอง สวป.สน.ลุมพินี สน.2-477 รอง สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-630

736 ร.ต.อ. เมธี ธรรมศรี รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู สอด.508 รอง สวป.สภ.ท่าพระ จว.ขอนแก่น 1405 11202 0144



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

737 ร.ต.อ. ไมตรี ฤทธิรันต์ รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.115 รอง สวป.สภ.นาแก จว.นครพนม 0404 13202 0282

738 ร.ต.อ. ยงยุทธ กุลธร รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.400 รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0545

739 ร.ต.อ. ยงยุทธ เหล่ารัดเดชา รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม 0703 13202 0291 รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม 1705 11202 0087

740 ร.ต.อ. ยงสวัสดิ์ จันทร์ขึ้น รอง สวป.สน.ยานนาวา สน.2-661 รอง สวป.สน.ยานนาวา สน.2-658

741 ร.ต.อ. ยนธกิจ แพงวงค์ รอง สวป.สน.เตาปูน สน.1-788 รอง สวป.สน.เตาปูน 1109 13202 0322

742 ร.ต.อ. ยศพล ภูมิภาค รอง สวป.สน.ลาดกระบัง สน.2-856 รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1110 13202 0230

743 ร.ต.อ. ยศวริศ ยะสานติทิพย์ รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ 0802 13202 0136 รอง สวป.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ 1804 11202 0202

744 ร.ต.อ. ยศศิวิวรรธน์ สุขสาร รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 13202 0432 รอง สวป.สภ.นบพิตํา จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0292

745 ร.ต.อ. ยศสันต์ เกษามา รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0380 รอง สวปสภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0239

746 ร.ต.ท. ยุทธณรงค์ วงคําแก้ว รอง สวป.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ 0410 13202 0404 รอง สวป.สภ.เหล่าหลวง จว.บึงกาฬ สนค.145

747 ร.ต.อ. ยุทธภูมิ พยัคฆ์ภูตินันท์ รอง สวป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ สนว.418 รอง สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0213

748 ร.ต.อ. ยุรนันท์ เพชรมณี รอง สวป.สน.บางเขน สน.1-1082 รอง สวป.สน.บางเขน 1109 13202 0386

749 ร.ต.อ. โยต้า น้อยทรัพย์ รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย สสท.163 รอง สวป.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย สสท.281

750 ร.ต.อ. รงค์ ศิริพนมกุล รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0267 รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0263

751 ร.ต.ท. รณฤทธิ์ บุญเย็น รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0322 รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0076

752 ร.ต.อ. รณฤทธิ์ โสรเนตร รอง สวป.สน.ลาดพร้าว 1006 11202 0091 รอง สวป.สน.พญาไท สน.1-681



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

753 ร.ต.อ. รณศักดิ์ ไชยวงค์ รอง สวป.สน.บางบอน 1116 13202 0320 รอง สวป.สน.แสมดํา 1011 11202 0107

754 ร.ต.อ. รพีพัทธ์ แรงครุฑ รอง สวป.สภ.ผาขาว จว.เลย 0408 13202 0301 รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0096

755 ร.ต.อ. ร่มไทร ไทรงาม รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1111 13202 0274 รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1006 11202 0093

756 ร.ต.อ. ร่วมชาติ สาระการ รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0427 รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0381

757 ร.ต.ท. รอซีด อัยกูล รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๒๘๐ รอง สวป.สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี สสพ.๒๗๓

758 ร.ต.ท. รักชาติ วัณโท รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 1605 11202 0091 รอง สวป.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก 0603 13202 0280

759 ร.ต.อ. รังสรรค์ มณีวงศ์ รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 1106 11202 0110 รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.386

760 ร.ต.อ. รังสันต์ คะมานิคม รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0120 รอง สวป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0091

761 ร.ต.อ. รัชกฤต พรหมศิลา รอง สวป.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง สพท.174 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11202 0365

762 ร.ต.อ. รัชชานนท์ รักษาราษฎร์ รอง สวป.สภ.หาดเจ้าสําราญ จว.เพชรบุรี 0705 13207 0177 รอง สวป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี 1705 11202 0148

763 ร.ต.อ. รัตติกร เขียวดอกน้อย รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 13202 0355 รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 11202 0293

764 ร.ต.อ. รัตนโชติ ทองสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี 0702 13207 0247 รอง สวป.สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0346

765 ร.ต.อ. ราชัญ คําละออ รอง สวป.สน.มีนบุรี สน.1-1115 รอง สวป.สน.มีนบุรี 1110 13202 0225

766 ร.ต.อ. ราชันย์ อินตะนัย รอง สวป.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลราชธานี สอบ.288 รอง สวป.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0375

767 ร.ต.ท. ราตรี ภู่โต รอง สวป.สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท 1104 11202 0072 รอง สวป.สภ.นางลือ จว.ชัยนาท 0102 13207 0135

768 ร.ต.อ. ราวี เก็มเส็น รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา 0907 13202 0490 รอง สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 1906 11202 0353



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

769 ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ เนียขุนทด รอง สวป.สน.จักรวรรดิ สน.1-904 รอง สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 13202 0180

770 ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ พรนรินทร์ทิพย์ รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.330 รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.326

771 ร.ต.อ. เรวัต พิมเสน รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1111 13202 0303 รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1102 13202 0199

772 ร.ต.อ. เริงศักดิ์ รัตนเรือง รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1116 13202 0346 รอง สวป.สน.หนองแขม สน.3-492

773 ร.ต.อ. เริงศักดิ์ สิทธิรักษ์ รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 0902 13202 0238 รอง สวป.สภ.บ้านในควน จว.ตรัง 1904 11202 0196

774 ร.ต.อ. ฤชธชัช ธนพัทธนัท รอง สวป.สน.ลุมพินี สน.2-848 รอง สวป.สน.ลุมพินี สน.2-478

775 ร.ต.ท. ฤทธิกรณ์ เล่าเปี่ยม รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1103 13202 0106 รอง สวป.สน.ลําผักชี สน.1-660

776 ร.ต.อ. เลิศชาย สังข์ทอง รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1116 13202 0286 รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1116 13202 0345

777 ร.ต.อ. เลิศชาย สินเสริฐ รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 13202 0225 รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 13202 0202

778 ร.ต.อ. เลิศวรรธน์ สุมาพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร สยส.98 รอง สวป.สภ.คําเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร 1307 11202 0137

779 ร.ต.อ. เลื่อนศักดิ์ สอนฮั้ว รอง สวป.สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๓๐๐ รอง สวป.สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี สสพ.๓๑๑

780 ร.ต.อ. วงค์สุวัตร วงค์อํามาตร รอง สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 13202 0444 รอง สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 13202 0442

781 ร.ต.อ. วงศ์วริศ ธรรมโกลัง รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11202 0105 รอง สวป.สภ.นายูง จว.อุดรธานี สอด.484

782 ร.ต.อ. วนา หนูชม รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 1206 11202 0143 รอง สวป.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0274

783 ร.ต.อ. วรจักร ผลดี รอง สวป.สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี สอบ.648 รอง สวป.สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0381

784 ร.ต.ท. วรเดช ดิษยธนชาติ รอง สวป.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0225 รอง สวป.สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0534



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

785 ร.ต.อ. วรเดช ไพลกลาง รอง สวป.สน.บางยี่ขัน สน.3-597 รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1114 13202 0268

786 ร.ต.อ. วรทัศน์ ไชยแสง รอง สวป.สภ.ท่าลี่ จว.เลย สลย.278 รอง สวป.สภ.ด่านซ้าย จว.เลย 1410 11202 0191

787 ร.ต.อ. วรพิพัฒน์ บุญหมื่น รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.125 รอง สวป.สภ.เวียงหนองล่อง จว.ลําพูน 1511 11202 0160

788 ร.ต.อ. วรรณพงษ์ จันสุริย์ รอง สวป.สน.ลาดกระบัง 1005 11202 0106 รอง สวป.สน.นางเลิ้ง สน.1-951

789 ร.ต.อ. วรวัฒน์ ส่ําสมบูรณ์ชัย รอง สวป.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก สพล.308 รอง สวป.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก สพล.311

790 ร.ต.ท. วรวิทย์ วรรณุวาศ รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 1206 11202 0139 รอง สวป.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0277

791 ร.ต.อ. วรวุทธ โพธิ์อามาตย์ รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 13202 0430 รอง สวป.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0263

792 ร.ต.อ. วรวุธ เชื้ออินทร์ รอง สวป.สน.โคกคราม 1102 13202 0334 รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0403

793 ร.ต.อ. วรากร บุญหล้า รอง สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สลบ.210 รอง สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สลบ.207

794 ร.ต.ท. วรายุทธ์ ธรรมวรรโณ รอง สวป.สภ.เกาะนางคํา จว.พัทลุง สพท.81 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0398

795 ร.ต.อ. วศิน ปาลา รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.127 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0391

796 ร.ต.อ. วสันต์ จันทมาลา รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.198 รอง สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก 1605 11202 0098

797 ร.ต.อ. วสันต์ ชัยเสน รอง สวป.สน.ท่าเรือ 1112 13202 0428 รอง สวป.สน.ท่าเรือ 1112 13202 0423

798 ร.ต.ท. วสันต์ มิ่งขวัญ รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.287 รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.284

799 ร.ต.อ. วสันติ มลอยู่พะเนา รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน สน.3-453 รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน 1114 13202 0232

800 ร.ต.อ. วสิษฐ คุ้มพวก รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 11202 0085 รอง สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก สตก.92



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

801 ร.ต.อ. วัชธิกร กุลบุตร รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร สกพ.129 รอง สวป.สภ.ไทรงาม จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0153

802 ร.ต.อ. วัชรพงษ์ กาญจนานุรักษ์ รอง สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0401 รอง สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13202 0404

803 ร.ต.ท. วัชรพงษ์ ธริญาติ รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0265 รอง สวป.สน.บางยี่เรือ 1115 13202 0209

804 ร.ต.อ. วัชรพงษ์ พันสะดาม รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู สอด.506 รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 0411 13202 0127

805 ร.ต.อ. วัชรพงษ์ อรุณไพร รอง สวป.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครราชสีมา 1305 11202 0221 รอง สวป.สภ.หนองบุญมาก จว.นครราชสีมา 1305 11202 0462

806 ร.ต.อ. วัชระ กรพิทักษ์ รอง สวป.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ สนว.266 รอง สวป.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0219

807 ร.ต.อ. วัชระ ศรีษะเกตุ รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 13202 0197 รอง สวป.สภ.บ้านด่านลายหอย จว.สุโขทัย สสท.256

808 ร.ต.ท. วัชรินทร์ บุญคํา รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร 0409 13202 0391 รอง สวป.สภ.บ้านม่วง จว.สกลนคร 1411 11202 0218

809 ร.ต.อ. วัฒนพงษ์ แก้วภิรมย์ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี สอด.310 รอง สวป.สภ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธานี 0412 13202 0043

810 ร.ต.อ. วัฒนา พานิช รอง สวป.สน.บางชัน สน.1-815 รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0073

811 ร.ต.ท. วันชัย กุตระแสง รอง สวป.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก 1605 11202 0097 รอง สวป.สภ.แม่สลิด จว.ตาก 0603 13207 0228

812 ร.ต.ท. วันทิน สุทัน รอง สวป.สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม สนพ.137 รอง สวป.สภ.หลักศิลา จว.นครพนม สนพ.142

813 ร.ต.อ. วัลลภ ตระการศรีกูล รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สสพ.6 รอง สวป.สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ 1609 11202 0199

814 ร.ต.อ. วัลลภ สมสีดา รอง สวป.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร 0409 13202 0410 รอง สวป.สภ.โพนงาม จว.สกลนคร 0409 13207 0315

815 ร.ต.อ. วายุ คําภา รอง สวป.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น สขก.551 รอง สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.ขก. 1405 11202 0382

816 ร.ต.อ. วิจิตร สุพร รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.210 รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 1110 11202 0150



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

817 ร.ต.อ. วิชญ์วศิน ธนินสกุล รอง สวป.สน.ท่าข้าม สน.3-976 รอง สวป.สน.ท่าข้าม 1116 13202 0303

818 ร.ต.ท. วิชัย โคตรหลักคํา รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11202 0125 รอง สวป.สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0372

819 ร.ต.อ. วิชัย เจริญสอน รอง สวป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.146 รอง สวป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0057

820 ร.ต.ท. วิชัย บุตรพรม รอง สวป.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 13202 0130 รอง สวป.สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส 0903 13202 0132

821 ร.ต.อ. วิชัย วิทวงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม สนพ.205 รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0268

822 ร.ต.อ. วิชัย ศรีวิเศษ รอง สวป.สน.ประชาสําราญ 1110 13202 0254 รอง สวป.สน.ประชาสําราญ 1102 13202 0360

823 ร.ต.อ. วิชัย ศฤงคาร รอง สวป.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก สพล.311 รอง สวป.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก สพล.281

824 ร.ต.อ. วิชาญ ชุ่มช่วง รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-988 รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-640

825 ร.ต.อ. วิชาญชัย บัวทอง รอง สวป.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 0904 13202 0485 รอง สวป.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 0904 13202 0188

826 ร.ต.ท. วิชิต บุตรธิจักร รอง สวป.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม สนพ.284 รอง สวป.สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม สนพ.246

827 ร.ต.อ. วิชิต แสนทนะ รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย สสท.162 รอง สวป.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย 1610 11202 0167

828 ร.ต.อ. วิเชียร แจ้งดี รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 13202 0223 รอง สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 13202 0204

829 ร.ต.ท. วิเชียร นาเมืองรักษ์ รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0454 รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0455

830 ร.ต.อ. วิเชียร บุญชื่น รอง สวป.สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท สชน.75 รอง สวป.สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท 1104 11202 0072

831 ร.ต.ท. วิเชียร เพชรศรีดํา รอง สวป.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี 0904 13202 0188 รอง สวป.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี 0904 13202 0238

832 ร.ต.อ. วิเชียร โพธิ์โชติ รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.260 รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0279



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

833 ร.ต.อ. วิเชียร วิชัยวงษ์ รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร สกพ.182 รอง สวป.สภ.ปางมะค่า จว.กําแพงเพชร 0602 13207 0255

834 ร.ต.อ. วิเชียร สุธรรมป๋า รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 13202 0268 รอง สวป.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก สตก.261

835 ร.ต.ท. วิทยา แพงศรี รอง สวป.สภ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0020 รอง สวป.สภ.ตาลสุม จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0386

836 ร.ต.อ. วิทยา ศิริเทพ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี 0412 13202 0375 รอง สวป.สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี 0412 13202 0389

837 ร.ต.ท. วิทยา หนุดทอง รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 1907 11202 0067 รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.110

838 ร.ต.อ. วิทวัช เกษเดช รอง สวป.สภ.ด่านแม่คํามัน จว.อุตรดิตถ์ 1611 11202 0097 รอง สวป.สภ.ด่านแม่คํามัน จว.อุตรดิตถ์ สอต.89

839 ร.ต.อ. วิทูล ตุระพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองยโสธร 0305 13202 0150 รอง สวป.สภ.คําเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร 1307 11202 0136

840 ร.ต.ท. วินัย บังเกิด รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี สปท.236 รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 1106 11202 0095

841 ร.ต.อ. วินัย พิลาภ รอง สวป.สภ.ละงู จว.สตูล 1907 11202 0065 รอง สวป.สภ.ละงู จว.สตูล สสต.135

842 ร.ต.ท. วินัย เพ็ชรกาศ รอง สวป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 0907 13202 0500 รอง สวป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.439

843 ร.ต.อ. วินัย ศรีพจน์ รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี สสห.92 รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี สสห.89

844 ร.ต.อ. วินัย สลุบพล รอง สวป.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0473 รอง สวป.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0469

845 ร.ต.อ. วินัย สายดํา รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1103 13202 0102 รอง สวป.สน.ฉลองกรุง 1103 13202 0101

846 ร.ต.อ. วินัย อินทรชิต รอง สวป.สน.พระโขนง สน.2-536 รอง สวป.สน.พระโขนง สน.2-540

847 ร.ต.อ. วินิต พรหมบุญแก้ว รอง สวป.สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง 1905 11202 0086 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0377

848 ร.ต.อ. วินิทร ตาลพรศรี รอง สวป.สน.ลุมพินี สน.2-847 รอง สวป.สน.ลุมพินี 1007 11202 0099



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

849 ร.ต.อ. หญิง วิภารัตน์ กากแก้ว รอง สวป.สภ.นายูง จว.อุดรธานี สอด.544 รอง สวป.สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี สอด.469

850 ร.ต.อ. วิมล สิงห์กลิ้ง รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี 18088 รอง สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0374

851 ร.ต.ท. วิรัตน์ วันเมือง รอง สวป.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สพช.271 รอง สวป.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ 0607 13207 0182

852 ร.ต.อ. วิรัตน์ สกุลทับ รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0328 รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี สกจ.124

853 ร.ต.อ. วิรัตน์ เหระวัน รอง สวป.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครราชสีมา 0303 13207 0540 รอง สวป.สภ.วังน้ําเขียว จว.นครราชสีมา 1305 11202 0463

854 ร.ต.อ. หญิง วิริญภรณ์ ภูถอดใจ รอง สวป.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 13202 0476 รอง สวป.สภ.บ้านฝาง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0373

855 ร.ต.อ. วิโรจน์ กันตุ่ม รอง สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี สสบ.296 รอง สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 1110 11202 0080

856 ร.ต.อ. วิโรจน์ ทองวัน รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 1609 11202 0103 รอง สวป.สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ สพช.255

857 ร.ต.อ. วิโรจน์ โรจน์พัฒนสุข รอง สวป.สภ.ลําทับ จว.กระบี่ สกบ.191 รอง สวป.สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่ 1804 11202 0108

858 ร.ต.อ. วิโรจน์ สีลาเสร็จ รอง สวป.สน.หัวหมาก สน.1-639 รอง สวป.สน.หัวหมาก สน.1-1258

859 ร.ต.อ. วิลัยพร คําสิงห์ รอง สวป.สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก่น 0403 13207 0382 รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0377

860 ร.ต.อ. วิศรุต ขอสุข รอง สวป.สน.สายไหม 1109 13202 0409 รอง สวป.สน.สายไหม 1109 13202 0335

861 ร.ต.อ. วิศรุต เผ้าหอม รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.259 รอง สวป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0265

862 ร.ต.อ. วิษณุ หรดี รอง สวป.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 0410 13202 0409 รอง สวป.สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย 0410 13207 0340

863 ร.ต.อ. วิษณุพร ด้วงศรี รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง 1904 11202 0090 รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง 0902 13202 0234

864 ร.ต.อ. วิสิทธิ์ หนักเพ็ชร์ รอง สวป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี สลบ.253 รอง สวป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี 0106 13202 0282



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

865 ร.ต.ท. วิสุทธิ์ ประสมศรี รอง สวป.สภ.ท่าแพ จว.สตูล 1907 11202 0061 รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 1906 11202 0388

866 ร.ต.อ. วิสูตร ทิพย์ประชาบาล รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1104 13202 0236 รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1116 13202 0344

867 ร.ต.ท. วีรคุปต์ จําปามูล รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1104 13202 0233 รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1011 11202 0113

868 ร.ต.อ. วีรยุทธ น้อยพันธ์ รอง สวป.สน.ลําหิน 1110 13202 0257 รอง สวป.สน.ลําหิน 1646

869 ร.ต.ท. วีรวิชญ์ บุตรพรม รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0457 รอง สวป.สภ.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด 0407 13207 0317

870 ร.ต.อ. วีระ วรวงษ์พันธุ์ รอง สวป.สน.ร่มเกล้า 1110 13202 0285 รอง สวป.สน.ร่มเกล้า 1103 13202 0159

871 ร.ต.อ. วีระ ศรีแก้ว รอง สวป.สน.บางนา สน.2-872 รอง สวป.สน.บางนา สน.2-755

872 ร.ต.อ. วีระชน แสนยศ รอง สวป.สภ.ผาขาว จว.เลย สลย.233 รอง สวป.สภ.ผาขาว จว.เลย สลย.234

873 ร.ต.ท. วีระชัย ชูประจิตต์ รอง สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา 0907 13202 0492 รอง สวป.สภ.นาหม่อม จว.สงขลา สสข.499

874 ร.ต.อ. วีระชัย โสมะมี รอง สวป.สภ.สวาย จว.สุรินทร์ 0307 13207 0359 รอง สวป.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์ 1309 11202 0289

875 ร.ต.อ. วีระชัย หยูดํา รอง สวป.สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง 1905 11202 0078 รอง สวป.สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง สพท.248

876 ร.ต.อ. วีระพงษ์ วีระรัตนพงษ์ รอง สวป.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 1605 11202 0092 รอง สวป.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก 0603 13202 0278

877 ร.ต.อ. วีระพันธ์ เหล่าเมืองกลาง รอง สวป.สน.หนองจอก 1005 11202 0101 รอง สวป.สน.ลําหิน สน.1-1130

878 ร.ต.อ. วีระพันธ์ อั๋นประเสริฐ รอง สวป.สน.หนองแขม สน.3-495 รอง สวป.สน.หนองแขม 1116 13202 0339

879 ร.ต.อ. วีระยุทธ เฟื่องอักษร รอง สวป.สภ.สามเงา จว.ตาก สตก.170 รอง สวป.สภ.พะวอ จว.ตาก สอต.116

880 ร.ต.อ. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริภูมิพัฒน์ รอง สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สชบ.349 รอง สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สชบ.357



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

881 ร.ต.ท. วีรัชพงษ์ โนรีแพทย์ รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0325 รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0278

882 ร.ต.อ. วุฒิ ไตรยวงค์ รอง สวป.สน.พหลโยธิน สน.1-1235 รอง สวป.สน.พหลโยธิน 1109 13202 0360

883 ร.ต.ท. วุฒิกรณ์ ปลอดโปร่ง รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.283 รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.281

884 ร.ต.อ. วุฒิชัย เครือม่วง รอง สวป.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 0606 13202 0241 รอง สวป.สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก 0606 13207 0153

885 ร.ต.อ. วุฒิชัย ชาญอาวุธ รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.380 รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0479

886 ร.ต.อ. วุฒิชัย น้อยจีน รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม 1705 11202 0087 รอง สวป.สภ.โพรงมะเดี่อ จว.นครปฐม 0703 13207 0211

887 ร.ต.อ. วุฒิชัย ปานสมบัติ รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0403 รอง สวป.สน.บวรมงคล 1114 13207 0192

888 ร.ต.อ. วุฒิชัย ลังกาพิน รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 13202 0349 รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0168

889 ร.ต.อ. วุฒิชัย แสนแก้ว รอง สวป.สน.แสมดํา 1011 11202 0106 รอง สวป.สน.สําเหร่ สน.3-743

890 ร.ต.อ. วุฒินันท์ วงค์วิชัย รอง สวป.สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง 0508 13202 0270 รอง สวป.สภ.แม่เมาะ จว.ลําปาง สลป.278

891 ร.ต.อ. วุฒิพงษ์ สุดสีเลี้ยง รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0774 รอง สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 1305 11202 0465

892 ร.ต.อ. ไวพจน์ บําบัติภัย รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.191 รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 1110 11202 0084

893 ร.ต.อ. ไวพจน์ โรคน้อย รอง สวป.สน.สายไหม 1109 13202 0410 รอง สวป.สน.สายไหม 1004 11202 0116

894 ร.ต.อ. ศตวรรษ เจริญสุข รอง สวป.สภ.สีดา จว.นครราชสีมา 0303 13202 0825 รอง สวป.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา 1305 11202 0472

895 ร.ต.อ. ศร สนสร้อย รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1834 รอง สวป.สน.นางเลิ้ง 1108 13202 0259

896 ร.ต.อ. ศรชัย แวงวรรณ รอง สวป.สน.ประชาชื่น 1109 13202 0375 รอง สวป.สน.ประชาชื่น 1109 13202 0372



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

897 ร.ต.ท. ศรศักดิ์ ปิ่นทอง รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.282 รอง สวป.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.507

898 ร.ต.อ. ศรัณยพงศ์ ฐากูรเกียรติ รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.261 รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0384

899 ร.ต.ท. ศรัณย์วิทย์ แก้วไชโย รอง สวป.สน.ประชาชื่น สน.1-715 รอง สวป.สน.ประชาชื่น สน.1-716

900 ร.ต.อ. หญิง ศรัณยา คุณชื่น รอง สวป.สภ.วังตะเฆ่ จว.ชัยภูมิ 0302 13207 0298 รอง สวป.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ สชย.270

901 ร.ต.อ. ศราวุฒิ ประเสริฐสังข์ รอง สวป.สภ.นาสัก จว.ชุมพร สชพ.101 รอง สวป.สภ.นาสัก จว.ชุมพร 0803 13207 0164

902 ร.ต.อ. ศราวุฒิ หมู่แสนกอ รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 1305 11202 0175 รอง สวป.สภ.ครบุรี จว.นครราชสีมา 1305 11202 0459

903 ร.ต.อ. ศรีชลธ์ จุลศรี รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.313 รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 13202 0315

904 ร.ต.อ. ศรีธกริช พิทักษ์ชนะกิจ รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน สน.3-452 รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน 1114 13202 0295

905 ร.ต.อ. หญิง ศรีนภา มั่งมูล รอง สวป.สภ.นายูง จว.อุดรธานี สอด.484 รอง สวป.สภ.ดงเย็น จว.อุดรธานี 0412 13207 0314

906 ร.ต.อ. ศรีเมือง ปัทมังสังข์ รอง สวป.สน.สายไหม 1836 รอง สวป.สน.โคกคราม 1102 13202 0327

907 ร.ต.อ. ศรีสุวรรณ อาคะนัย รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา สพย.117 รอง สวป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 11202 0149

908 ร.ต.อ. ศักดา แช่มช้อย รอง สวป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0057 รอง สวป.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.134

909 ร.ต.อ. ศักดา โชติพัฒนโภคิน รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 0503 13202 0611 รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0508

910 ร.ต.อ. ศักดา ต้นจันทร์ รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม สนพ.206 รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0265

911 ร.ต.อ. ศักดา อ่อนรักษ์ รอง สวป.สภ.ละงู จว.สตูล สสต.135 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0406

912 ร.ต.ท. ศักดิ์ชัย ขุนพิลึก รอง สวป.สภ.วังน้ําคู้ จว.พิษณุโลก สพล.106 รอง สวป.สภ.เนินกุ่ม จว.พิษณุโลก สพล.183



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

913 ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย ไข่ทา รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 13202 0195 รอง สวป.สภ.พระธาตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 11202 0220

914 ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย ลู่เลิศกิจ รอง สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0351 รอง สวป.สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี สกจ.322

915 ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย หวังโสะ รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง สตง.181 รอง สวป.สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง 1904 11202 0194

916 ร.ต.ท. ศักดิ์ชาย อนุสรณ์ รอง สวป.สน.ท่าข้าม สน.3-422 รอง สวป.สน.เทียนทะเล 1116 13202 0310

917 ร.ต.ท. ศักดิ์ณรงค์ คําพรหม รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.107 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0394

918 ร.ต.ท. ศักดิ์ทวี เสนเมือง รอง สวป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.439 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11202 0363

919 ร.ต.อ. ศักดิพัฒน์ ไตรรัตนาพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.370 รอง สวป.สภ.เมืองนครนายก สนย.79

920 ร.ต.อ. ศักดิ์สิชล พิมสน รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม 0703 13202 0293 รอง สวป.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม 1705 11202 0162

921 ร.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ นิลนนท์ รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.200 รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.203

922 ร.ต.อ. ศัตราวิชญ์ เกิดสินธุ์ รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ สน.3-617 รอง สวป.สน.บางมด 1115 13202 0272

923 ร.ต.ต. ศิริชัย โคตรสมบัติ รอง สวป.สน.บางนา สน.2-753 รอง สวป.สน.บางนา 1007 11202 0112

924 ร.ต.อ. ศิริชัย ปลัดขวา รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น 1405 11202 0083 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.536

925 ร.ต.อ. ศิริพงษ์ บุญปั๋น รอง สวป.สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์ สอต.217 รอง สวป.สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์ สอต.219

926 ร.ต.อ. ศิลปชัย แวววงค์ รอง สวป.สน.ประชาชื่น 1109 13202 0376 รอง สวป.สน.ประชาชื่น 1004 11202 0104

927 ร.ต.อ. ศิวศิษณ์ รัตนอนุจร รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 13202 0478 รอง สวป.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0293

928 ร.ต.อ. ศุขไพโรจน์ โททัสสะ รอง สวป.สน.ท่าเรือ 1112 13202 0425 รอง สวป.สน.ท่าเรือ 1007 11202 0115



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

929 ร.ต.อ. ศุณัยกฤษฎิ์ สุขราม รอง สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 13207 0321 รอง สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 13202 0520

930 ร.ต.ท. ศุภกร ปัญสุวรรณ รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา สพย.115 รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา 1507 11202 0064

931 ร.ต.อ. ศุภกร สุดอารมย์ รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๒๗๖ รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๒๘๓

932 ร.ต.อ. ศุภกฤต สุขจิตร รอง สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0109 รอง สวป.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.323

933 ร.ต.อ. ศุภกิจ ผุเพ็ชร์ รอง สวป.สภ.เมืองเลย สลย.175 รอง สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลําภู สอด.395

934 ร.ต.ท. ศุภชัย คําสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม 0703 13202 0289 รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม 1705 11202 0084

935 ร.ต.อ. ศุภโชค ภูผาคุณ รอง สวป.สน.จักรวรรดิ สน.1-906 รอง สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 13202 0173

936 ร.ต.อ. ศุภเดช ชัยชนะ รอง สวป.สน.ลาดพร้าว สน.1-614 รอง สวป.สน.ลาดพร้าว 1111 13202 0271

937 ร.ต.ต. ศุภนัส ละอองสกุล รอง สวป.สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา 1906 11202 0135 รอง สวป.สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา 0907 13207 0313

938 ร.ต.อ. ศุภสิทธิ์ ตรีสัมมาเลิศ รอง สวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0304 รอง สวป.สภ.คลองขลุง จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0149

939 ร.ต.อ. เศกสรร ดวงอินทร์ รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 13202 0308 รอง สวป.สภ.ไทรงาม จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0152

940 ร.ต.อ. สกล อัครวงษ์ รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 0102 13202 0206 รอง สวป.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท 0102 13207 0133

941 ร.ต.ท. สงกราน ไกรดีงาม รอง สวป.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ สนว.473 รอง สวป.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ สนว.474

942 ร.ต.อ. สงวนรัตฎ์ อุตมะ รอง สวป.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น สขก.498 รอง สวป.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น สขก.500

943 ร.ต.อ. ส่งศักดิ์ พรมกามินทร์ รอง สวป.สน.ลําหิน 1005 11202 0094 รอง สวป.สน.ลําหิน 1645

944 ร.ต.อ. สดใส แพงงา รอง สวป.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย สนค.246 รอง สวป.สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย 0410 13207 0339



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

945 ร.ต.อ. สดุดี หวังดี รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 1904 11202 0109 รอง สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 1904 11202 0197

946 ร.ต.ท. สถาพร วัตถากรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ 1505 11202 0190 รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0509

947 ร.ต.อ. สถิต อิ่มพรมราช รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0776 รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา สนม.598

948 ร.ต.อ. สถิตย์พงษ์ บูรณากาญจน์ รอง สวป.สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี สสพ.๓๑๑ รอง สวป.สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี สสพ.๓๒๖

949 ร.ต.อ. สนอง เทศสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี 0204 13202 0399 รอง สวป.สภ.องครักษ์ จว.นครนายก 1208 11202 0059

950 ร.ต.ท. สนอง โยธคล รอง สวป.สน.ประเวศ สน.2-861 รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0229

951 ร.ต.ท. สนับ กาวชู รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 13202 0234 รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง สพท.153

952 ร.ต.อ. สนาม คํามา รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-368 รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0265

953 ร.ต.ท. สนิท ชูแจ่ม รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 0905 13202 0225 รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.185

954 ร.ต.อ. สม เชาว์ชุมพล รอง สวป.สน.พหลโยธิน สน.1-1237 รอง สวป.สน.พหลโยธิน สน.1-763

955 ร.ต.ท. สมเกียรติ แก้วไทรนันท์ รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี 0108 13202 0241 รอง สวป.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.210

956 ร.ต.อ. สมเกียรติ แสนนา รอง สวป.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ สศก.395 รอง สวป.สภ.บ้านโดนเอาว์ จว.ศรีสะเกษ สศก.160

957 ร.ต.ท. สมควร แก้วเรือง รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สตง.196 รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง 1904 11202 0193

958 ร.ต.ท. สมควร ตะกรุดโทน รอง สวป.สภ.บ้านแซว จว.เชียงราย 0502 13207 0286 รอง สวป.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 13202 0387

959 ร.ต.อ. สมคิด จิตเอียด รอง สวป.สภ.เมืองสตูล สสต.88 รอง สวป.สภ.เบตง จว.ยะลา 1910 11202 0070

960 ร.ต.อ. สมคิด ฤทธิมหา รอง สวป.สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ สศก.345 รอง สวป.สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ สศก.344



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

961 ร.ต.อ. สมจิต ติณภูมิ รอง สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี สกจ.225 รอง สวป.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0324

962 ร.ต.อ. สมจิต มีทองแสน รอง สวป.สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี สอบ.444 รอง สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0384

963 ร.ต.อ. สมจิตต์ ประโคม รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0411 รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 12302 0021

964 ร.ต.อ. สมชาติ หัวนา รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา 0505 13202 0144 รอง สวป.สภ.แม่กา จว.พะเยา 1507 11202 0147

965 ร.ต.อ. สมชาย เกตุทอง รอง สวป.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 1905 11202 0073 รอง สวป.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 0905 13207 0149

966 ร.ต.อ. สมชาย โคมละ รอง สวป.สน.ร่มเกล้า 1005 11202 0107 รอง สวป.สน.บางโพ 1108 13207 0149

967 ร.ต.อ. สมชาย เงาะจันทรา รอง สวป.สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 13202 0033 รอง สวป.สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 13202 0030

968 ร.ต.อ. สมชาย ชูช่อแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 1611 11202 0080 รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0609 13202 0185

969 ร.ต.อ. สมชาย อ่วมสมพงษ์ รอง สวป.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สตก.225 รอง สวป.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก สตก.222

970 ร.ต.อ. สมโชค ชูดํา รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 13202 0426 รอง สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0464

971 ร.ต.อ. สมดุลย์ โลนไธสง รอง สวป.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ สบร.355 รอง สวป.สภ.คูเมือง จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0479

972 ร.ต.อ. สมทรง บุญปัน รอง สวป.สภ.ท่าลี่ จว.เลย 0408 13202 0291 รอง สวป.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0092

973 ร.ต.อ. สมนึก ภู่ประภา รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0214 รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0218

974 ร.ต.อ. สมนึก วงษ์แดง รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 13202 0252 รอง สวป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี สสบ.325

975 ร.ต.อ. สมนึก ศรลัมพ์ รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 11202 0093 รอง สวป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สนว.431

976 ร.ต.ท. สมบัติ คําวงศ์ษา รอง สวป.สภ.ลี้ จว.ลําพูน 1511 11202 0067 รอง สวป.สภ.ลี้ จว.ลําพูน สลพ.163



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

977 ร.ต.อ. สมบัติ บุญจันสุนี รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี ปนม.8596 รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 13202 0450

978 ร.ต.อ. สมบัติ ปัญสมคิด รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๒๗๔ รอง สวป.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๒๘๐

979 ร.ต.อ. สมบัติ ยางคํา รอง สวป.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น สขก.553 รอง สวป.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น สขก.551

980 ร.ต.อ. สมบัติ สมรูป รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0412 รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0064

981 ร.ต.อ. สมบัติ สายสาร รอง สวป.สน.ประเวศ สน.2-357 รอง สวป.สน.ประเวศ 1111 13202 0269

982 ร.ต.ท. สมบูรณ์ ทองบ่อ รอง สวป.สน.เตาปูน สน.1-789 รอง สวป.สน.เตาปูน 1109 13202 0364

983 ร.ต.อ. สมบูรณ์ อีสา รอง สวป.สน.ประเวศ 1111 13202 0333 รอง สวป.สน.พระโขนง 1112 13202 0407

984 ร.ต.ท. สมปอง บัวเพ็ชร รอง สวป.สภ.เมืองสตูล 0908 13202 0140 รอง สวป.สภ.เมืองสตูล สสต.88

985 ร.ต.ท. สมปอง โมคศิริ รอง สวป.สภ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 1407 11202 0104 รอง สวป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1407 11202 0209

986 ร.ต.อ. สมปอง วรรณประสพ รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร 0602 13202 0286 รอง สวป.สภ.พรานกระต่าย จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0306

987 ร.ต.อ. สมผล มุสิกวงษ์ รอง สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 13207 0322 รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 1906 11202 0372

988 ร.ต.อ. สมพงษ์ แก้วร่วมวงค์ รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13202 0336 รอง สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0210

989 ร.ต.อ. สมพงษ์ จันทร์นคร รอง สวป.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี สชบ.463 รอง สวป.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี 0204 13202 0467

990 ร.ต.อ. สมพงษ์ ลือชัย รอง สวป.สภ.บ้านโฮ่ง จว.ลําพูน สลพ.187 รอง สวป.สภ.ป่าซาง จว.ลําพูน 0509 13202 0184

991 ร.ต.อ. สมพงษ์ วรรณการ รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม สน.423 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 11202 0202

992 ร.ต.อ. สมพงษ์ สาระกิจ รอง สวป.สน.บางซื่อ สน.1-303 รอง สวป.สน.สุทธิสาร 1109 13202 0349



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

993 ร.ต.อ. สมพงษ์ แสนคํา รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 1605 11202 0090 รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 13202 0267

994 ร.ต.อ. สมพร มีเลื่อนลอย รอง สวป.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา สสข.491 รอง สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 1906 11202 0358

995 ร.ต.อ. สมพร รัตนมุณี รอง สวป.สภ.เมืองสตูล 0908 13202 0136 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0412

996 ร.ต.อ. สมพร สารคาม รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.211 รอง สวป.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 1407 11202 0195

997 ร.ต.อ. สมพวม ปัญญา รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย สชร.403 รอง สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 1504 11202 0304

998 ร.ต.อ. สมภพ มาพิงค์ รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.325 รอง สวป.สภ.เมืองนครนายก 0206 13202 0095

999 ร.ต.อ. สมภร ช่วยเอียด รอง สวป.สภ.ละงู จว.สตูล 0908 13202 0144 รอง สวป.สภ.ละงู จว.สตูล สสต.136

1000 ร.ต.อ. สมมาตร แสงสะโน รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา 0907 13207 0338 รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 11202 0351

1001 ร.ต.อ. สมมาศ สมศรี รอง สวป.สน.ประชาชื่น สน.1-713 รอง สวป.สน.ประชาชื่น สน.1-1229

1002 ร.ต.อ. สมยศ คงประสิทธิ์ รอง สวป.สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร สชพ.79 รอง สวป.สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 1805 11202 0098

1003 ร.ต.อ. สมยศ เสมอเหมือน รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.91 รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี สสห.88

1004 ร.ต.อ. สมยุทธ ศรีอรรคพรหม รอง สวป.สภ.ท่าลี่ จว.เลย สลย.280 รอง สวป.สภ.ท่าลี่ จว.เลย สลย.278

1005 ร.ต.อ. สมรักษ์ ทองส่งศรี รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 1904 11202 0098 รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง สตง.262

1006 ร.ต.ท. สมรักษ์ บูรณะวิวัฒน์ รอง สวป.สภ.ทากาศ จว.ลําพูน 1511 11202 0070 รอง สวป.สภ.ทากาศ จว.ลําพูน สลพ.75

1007 ร.ต.อ. สมฤกษ์ นุชแก้ว รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร สน.2-719 รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1007 11202 0092

1008 ร.ต.อ. สมศักดิ์ กิตติวิทยาวงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร 0605 13202 0234 รอง สวป.สภ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร 1607 11202 0159



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1009 ร.ต.อ. สมศักดิ์ แก้วอารีลักษณ์ รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1104 13202 0235 รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1116 13202 0288

1010 ร.ต.อ. สมศักดิ์ เที่ยงดาห์ รอง สวป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา สนม.553 รอง สวป.สภ.ครบุรี จว.นครราชสีมา 1305 11202 0464

1011 ร.ต.ท. สมศักดิ์ มนทินอาสน์ รอง สวป.สภ.บ้านแปลง จว.จันทบุรี สจบ.91 รอง สวป.สภ.บ้านแปลง จว.จันทบุรี 0202 13207 0154

1012 ร.ต.อ. สมศักดิ์ เรืองเจริญ รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 1906 11202 0142 รอง สวป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 13202 0431

1013 ร.ต.อ. สมศักดิ์ ฤทธิบุญ รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8570 รอง สวป.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0307

1014 ร.ต.อ. สมศักดิ์ อริญชยกุล รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1108 13202 0241 รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1834

1015 ร.ต.อ. สมหมาย กองสิน รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0394 รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1109 13202 0391

1016 ร.ต.อ. สมหมาย เกื้อสุข รอง สวป.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง สพท.66 รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา 1906 11202 0395

1017 ร.ต.อ. สมหมาย เขียวอ่อน รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.411 รอง สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก 0206 13202 0100

1018 ร.ต.อ. สมหมาย สมศรี รอง สวป.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี 0702 13207 0246 รอง สวป.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี สกจ.112

1019 ร.ต.อ. สมองค์ ใจสํารวม รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 13202 0263 รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.142

1020 ร.ต.อ. สมัย พิทักษ์ รอง สวป.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0435 รอง สวป.สภ.ขุนหาญ จว.ศรีสะเกษ สศก.395

1021 ร.ต.อ. สยมภู อินปั๋น รอง สวป.สภ.แม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.156 รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 13202 0204

1022 ร.ต.อ. สยุมภู สิทธิกุล รอง สวป.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สพบ.239 รอง สวป.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี 1707 11202 0075

1023 ร.ต.ท. สรกฤช ชุมหล่อ รอง สวป.สน.บางนา สน.2-752 รอง สวป.สน.บางนา 1112 13202 0335

1024 ร.ต.อ. สรกฤช หนองเรือง รอง สวป.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร สสน.279 รอง สวป.สภ.อากาศอํานวย จว.สกลนคร 0409 13202 0408



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1025 ร.ต.อ. สรณคมณ์ ภักดีอุดม รอง สวป.สภ.บ้านแปลง จว.จันทบุรี 0202 13207 0154 รอง สวป.สภ.เกาะเปริด จว.จันทบุรี สจบ.102

1026 ร.ต.อ. สรยุทธ์ สุวรรณโชติ รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0439 รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0441

1027 ร.ต.อ. สรวิชญ์ อินทะเสโน รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง 0905 13202 0212 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0408

1028 ร.ต.อ. สรวีย์ พิกุลศรี รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย สนค.217 รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย 1412 11202 0095

1029 ร.ต.อ. สรอรรจน์ คงยุทธ รอง สวป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ สนว.387 รอง สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0217

1030 ร.ต.อ. สรายุทธ์ อังศุภานิช รอง สวป.สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลา 1906 11202 0137 รอง สวป.สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลา สสข.510

1031 ร.ต.อ. สราวุธ กังคํา รอง สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สสว.6 รอง สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.233

1032 ร.ต.ท. สราวุธ มั่งมี รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.165 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0369

1033 ร.ต.อ. สราวุธ ราชรองเมือง รอง สวป.สภ.อวน จว.น่าน 0504 13207 0249 รอง สวป.สภ.เทิง จว.เชียงราย 1504 11202 0301

1034 ร.ต.อ. สวัสดิ์ ตาสาย รอง สวป.สภ.นาพูน จว.แพร่ 1508 11202 0102 รอง สวป.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 1508 11202 0223

1035 ร.ต.อ. สวัสดิ์ ประสาร รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.297 รอง สวป.สภ.สหัสขันธ์ จว.กาฬสินธุ์ 1404 11202 0191

1036 ร.ต.อ. สวัสดิ์ ศรีสุลัย รอง สวป.สภ.วังตะเคียน จว.ปราจีนบุรี 1209 11202 0085 รอง สวป.สภ.วังตะเคียน จว.ปราจีนบุรี 0207 13207 0131

1037 ร.ต.อ. สวัสดี บัวนาค รอง สวป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 0403 13202 0195 รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0374

1038 ร.ต.อ. สหนันท์ อินทมาศ รอง สวป.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0451 รอง สวป.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 18069

1039 ร.ต.อ. สหภาพ ยิ้มแย้ม รอง สวป.สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร 0605 13202 0039 รอง สวป.สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร สสน.5

1040 ร.ต.อ. สัญไชย จันทราช รอง สวป.สน.โชคชัย 1111 13202 0312 รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0235



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1041 ร.ต.ท. สัญญา จงเกิดผล รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 13202 0264 รอง สวป.สน.บางยี่เรือ 1115 13202 0211

1042 ร.ต.อ. สัญญา ช่วยเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 13202 0428 รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 13202 0426

1043 ร.ต.อ. สัญญา ไชยโสต รอง สวป.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี สชบ.197 รอง สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก สนย.115

1044 ร.ต.อ. สัญญา บุญหลัง รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย สสท.192 รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 13202 0209

1045 ร.ต.อ. สัญปกรณ์ นครเพชร รอง สวป.สภ.นาใน จว.สกลนคร 0409 13207 0341 รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.ร้อยเอ็ด สรอ.187

1046 ร.ต.อ. สัณห์ชัย ภัสสรปกรณ์กิจ รอง สวป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา 0907 13202 0498 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11202 0364

1047 ร.ต.อ. สันตนันต์ มุขช่วย รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง 0905 13202 0227 รอง สวป.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง สพท.186

1048 ร.ต.อ. สันติ ปริปัญญา รอง สวป.สภ.ซําสูง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0093 รอง สวป.สภ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 1414 11202 0213

1049 ร.ต.ท. สันติ เลี้ยงประยูร รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 13202 0265 รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 1110 11202 0149

1050 ร.ต.อ. สันติชัย สร้อยสาวะ รอง สวป.สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 13202 0019 รอง สวป.สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 13202 0017

1051 ร.ต.อ. สันติศักดิ์ เทพจันทร์ รอง สวป.สภ.ด่านแม่คํามัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0141 รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ สอต.139

1052 ร.ต.อ. สัมพันธ์ สุวรรณกาศ รอง สวป.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี สพบ.240 รอง สวป.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี 0705 13202 0212

1053 ร.ต.อ. สัมพันธ์ อิ่มมาก รอง สวป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ สนว.417 รอง สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ สนว.334

1054 ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ เพ็ชรหนู รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง 0905 13202 0236 รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.198

1055 ร.ต.ท. สัมฤทธิ์ ลี้เกษร รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.219 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0296

1056 ร.ต.อ. สาคร เสนาป่า รอง สวป.สภ.วังเจ้า จว.ตาก 0603 13202 0029 รอง สวป.สภ.วังเจ้า จว.ตาก 1605 11202 0102



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1057 ร.ต.อ. สายชล กายชัยภูมิ รอง สวป.สน.หลักสอง 1116 13202 0332 รอง สวป.สน.หลักสอง 1011 11202 0093

1058 ร.ต.อ. หญิง สายพิน พลสามารถ รอง สวป.สน.พหลโยธิน 1109 13202 0359 รอง สวป.สน.พหลโยธิน 1109 13202 0356

1059 ร.ต.อ. สายัญ จอมเกาะ รอง สวป.สน.ประชาชื่น สน.1-714 รอง สวป.สน.ประชาชื่น สน.1-1230

1060 ร.ต.อ. สาโรจน์ หนูชู รอง สวป.สภ.ละงู จว.สตูล 1907 11202 0059 รอง สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา 1906 11202 0361

1061 ร.ต.อ. สาโรช โอสถานนท์ รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-638 รอง สวป.สน.หลักสอง 1116 13202 0291

1062 ร.ต.ท. สําเนียง ภูเป้ว รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ 0402 13202 0339 รอง สวป.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ์ 1404 11202 0193

1063 ร.ต.อ. สํารวย ขุนอินทร์ รอง สวป.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0111 รอง สวป.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ สนว.475

1064 ร.ต.อ. สําราญ เขียวรัตนา รอง สวป.สภ.เมืองสตูล สสต.90 รอง สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 1906 11202 0350

1065 ร.ต.อ. สําราญ ทองบุ รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.260 รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0380

1066 ร.ต.อ. สําราญ ละอองอ่อน รอง สวป.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ สอต.178 รอง สวป.สภ.พญาแมน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0152

1067 ร.ต.อ. สําราญ เลื่อนพฤกษ์ รอง สวป.สภ.หนองขาว จว.กาญจนบุรี สกจ.373 รอง สวป.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี สกจ.337

1068 ร.ต.อ. สําราญ ศรีจันทร์ รอง สวป.สน.บางยี่ขัน สน.3-594 รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1009 11202 0102

1069 ร.ต.อ. สําเร็จ ประเมินชัย รอง สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1102 13202 0302 รอง สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1102 13202 0297

1070 ร.ต.อ. สําเริง งาทิพย์ รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 1411 11202 0147 รอง สวป.สภ.วาริชภูมิ จว.สกลนคร สสน.316

1071 ร.ต.อ. สําเริง โฉมแก้ว รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม 0703 13202 0286 รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.203

1072 ร.ต.อ. สําเริง พันธ์ทอง รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0434 รอง สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น สน.410



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1073 ร.ต.อ. สิทธิ์ บึงไกร รอง สวป.สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0440 รอง สวป.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ สศก.272

1074 ร.ต.อ. สิทธิชัย กระจ่าง รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี สชบ.448 รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี สชบ.445

1075 ร.ต.อ. สิทธิชัย แก้วบุบผา รอง สวป.สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลา สสข.510 รอง สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 1906 11202 0344

1076 ร.ต.อ. สิทธิชัย พรมเรียน รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-369 รอง สวป.สน.ราษฎร์บูรณะ 1010 11202 0116

1077 ร.ต.อ. สิทธิชัย มีศิลป์ชัย รอง สวป.สภ.เมืองระนอง 1809 12202 0069 รอง สวป.สภ.ปากน้ํา จว.ระนอง 1809 11202 0111

1078 ร.ต.อ. สิทธิไชย คุ้มพันธุ์ รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.311 รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.306

1079 ร.ต.อ. สิทธิพงษ์ พลแสน รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11202 0111 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0436

1080 ร.ต.อ. สิทธิพร จันทะชัย รอง สวป.สภ.เกาะคา จว.ลําปาง 0508 13202 0274 รอง สวป.สภ.แม่ทะ จว.ลําปาง สลป.291

1081 ร.ต.อ. สิทธิพร เทพี รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม 0707 13202 0078 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม สสส.66

1082 ร.ต.อ. สิทธิพร แหยมพลับ รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 1106 11202 0095 รอง สวป.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0120

1083 ร.ต.อ. สิริรังสรรค์ วิชัย รอง สวป.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี สปท.215 รอง สวป.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0121

1084 ร.ต.อ. สุกฤษณ์ สินสมศรี รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0216 รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-450

1085 ร.ต.อ. สุจิต ปิริยะ รอง สวป.สภ.ควนโดน จว.สตูล 1907 11202 0066 รอง สวป.สภ.ควนโดน จว.สตูล สสต.158

1086 ร.ต.อ. สุจินต์ วินทะไชย รอง สวป.สภ.นิคมคําสร้อย จว.มุกดาหาร 0406 13202 0200 รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0270

1087 ร.ต.อ. สุชาดา บุญยงค์ รอง สวป.สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0147 รอง สวป.สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อุบลราชธานี สอบ.739

1088 ร.ต.อ. สุชาติ คงช่วย รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.196 รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 1906 11202 0374



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1089 ร.ต.อ. สุชาติ ตราโชว์ รอง สวป.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 13202 0530 รอง สวป.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส 0903 13202 0130

1090 ร.ต.อ. สุชาติ ตันทะรา รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สน.476 รอง สวป.สภ.เมืองลําพูน สลพ.123

1091 ร.ต.ท. สุชาติ เถี้ยมแก้ว รอง สวป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา สสข.437 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11202 0362

1092 ร.ต.อ. สุชาติ ทองนอก รอง สวป.สภ.เมืองสตูล 0908 13202 0141 รอง สวป.สภ.เมืองสตูล สสต.90

1093 ร.ต.อ. สุชาติ ทองสง รอง สวป.สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา 1906 11202 0148 รอง สวป.สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา สสข.532

1094 ร.ต.อ. สุชาติ ปัญญากุล รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก สกบ.2 รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก สตก.197

1095 ร.ต.ท. สุชาติ พิเมย รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร 0409 13202 0395 รอง สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1407 11202 0203

1096 ร.ต.อ. สุชาติ พูนขุนทด รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด สรอ.325 รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0280

1097 ร.ต.อ. สุชาติ มนเทียรทอง รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี สกจ.124 รอง สวป.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี สกจ.292

1098 ร.ต.อ. สุชาติ วงศ์ศิริ รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร สสน.255 รอง สวป.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร สสน.360

1099 ร.ต.อ. สุชาติ แสงเดือน รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.278 รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13202 0301

1100 ร.ต.อ. สุชาติ หอมนาน รอง สวป.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0550 รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0516

1101 ร.ต.อ. สุดใจ ศรีถาวร รอง สวป.สน.บางนา 1112 13202 0418 รอง สวป.สน.บางนา 1007 11202 0111

1102 ร.ต.อ. สุทธา หนูพลกรัง รอง สวป.สน.บางชัน สน.1-816 รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0074

1103 ร.ต.อ. สุทธินันท์ เจริญอากานนท์ รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา 0505 13202 0138 รอง สวป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 11202 0154

1104 ร.ต.อ. สุทัศน์ ฐานบํารุง รอง สวป.สน.คลองตัน สน.2-565 รอง สวป.สน.คลองตัน 1007 11202 0106



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1105 ร.ต.อ. สุทัศน์ หงษ์วรรณา รอง สวป.สภ.ท่าลี่ จว.เลย 0408 13202 0290 รอง สวป.สภ.ท่าลี่ จว.เลย 0408 13202 0291

1106 ร.ต.อ. สุทิน บํารุงจิตต์ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13202 0408 รอง สวป.สภ.เมืองนครนายก สนย.81

1107 ร.ต.อ. สุทิน ศรีสะใบ รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.204 รอง สวป.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม 1705 11202 0161

1108 ร.ต.อ. สุเทพ เขียวประชุม รอง สวป.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.224 รอง สวป.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0262

1109 ร.ต.อ. สุเทพ บรรหาร รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0076 รอง สวป.สน.ลาดพร้าว 1111 13202 0272

1110 ร.ต.อ. สุเทพ สัตบุรุษย์ รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.195 รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 13202 0252

1111 ร.ต.อ. สุธรรม อินทร์ขาว รอง สวป.สภ.คลองแงะ จว.สงขลา สสข.179 รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา 1906 11202 0352

1112 ร.ต.ท. สุธา ขุมทรัพย์ รอง สวป.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี สพบ.162 รอง สวป.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี 0706 13207 0243

1113 ร.ต.อ. สุธีร์ ณ พัทลุง รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี 0204 13202 0403 รอง สวป.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0273

1114 ร.ต.อ. สุนทร คําซาว รอง สวป.สภ.เมืองน่าน 0504 13202 0276 รอง สวป.สภ.บ้านหลวง จว.น่าน 1506 11202 0147

1115 ร.ต.อ. สุนทร ชินสีห์ รอง สวป.สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์ สกส.273 รอง สวป.สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์ 0402 13202 0356

1116 ร.ต.อ. สุนทร ทองกัลยา รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี ปนม.8633 รอง สวป.สภ.ด่านแม่แฉลบ จว.กาญจนบุรี สวน.14

1117 ร.ต.อ. สุนทร เทพเกื้อ รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง 1905 11202 0085 รอง สวป.สภ.เมืองพัทลุง สพท.149

1118 ร.ต.อ. สุนทร ย่อยชา รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0430 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 1405 12202 0110

1119 ร.ต.อ. สุนทร โสภางค์ รอง สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี สปจ.331 รอง สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี สปจ.332

1120 ร.ต.อ. สุนทร หาญอาษา รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม สน.424 รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.209



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1121 ร.ต.อ. สุนัน ชุดไธสง รอง สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1110 13202 0243 รอง สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1102 13202 0301

1122 ร.ต.อ. สุนันท์ คล้ายทอง รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 0607 13202 0237 รอง สวป.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0255

1123 ร.ต.อ. สุเนตร ทุพรหม รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0276 รอง สวป.สน.โชคชัย 1006 11202 0098

1124 ร.ต.อ. สุบอน อรุณแสงสว่าง รอง สวป.สน.บางรัก 1113 13202 0162 รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2 1113 13202 0195

1125 ร.ต.ท. สุพจน์ จันทะยุทธ รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ สกส.296 รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ 0402 13202 0340

1126 ร.ต.อ. สุพจน์ เชี่ยวชาญ รอง สวป.สน.คันนายาว สน.1-1232 รอง สวป.สน.คันนายาว 1004 11202 0111

1127 ร.ต.อ. สุพจน์ มิ่งปรีชา รอง สวป.สภ.ทุ่งช้าง จว.น่าน สนน.193 รอง สวป.สภ.ปัว จว.น่าน 1506 11202 0152

1128 ร.ต.อ. สุพจน์ เลนนาแซง รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.บุรีรัมย์ 0304 13202 0024 รอง สวป.สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ 1306 11202 0119

1129 ร.ต.อ. สุพัฒน์ ดิสระ รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 13202 0421 รอง สวป.สน.ทุ่งสองห้อง 1109 13202 0331

1130 ร.ต.อ. สุพัฒน์ชัย ขานไข รอง สวป.สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๒๙๔ รอง สวป.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี สสพ.๓๓๖

1131 ร.ต.อ. สุพี วรรณทวี รอง สวป.สน.อุดมสุข 1103 13202 0131 รอง สวป.สน.อุดมสุข 1103 13202 0126

1132 ร.ต.อ. สุภโชค บัวสังข์ รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง สลป.220 รอง สวป.สภ.เขลางค์นคร จว.ลําปาง 1510 11202 0211

1133 ร.ต.อ. สุภพ พันธ์ภิญญา รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร 0406 13202 0194 รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร สมห.115

1134 ร.ต.อ. หญิง สุภาพร แฟมไธสง รอง สวป.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร สสน.126 รอง สวป.สภ.โพนแพง จว.สกลนคร 0409 13207 0351

1135 ร.ต.อ. สุรชัย แก้วประเสริฐ รอง สวป.สภ.วังเจ้า จว.ตาก 1605 11202 0102 รอง สวป.สภ.บ้านตาก จว.ตาก สตก.182

1136 ร.ต.ท. สุรชัย ช่วยคูณ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.281 รอง สวป.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.505



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1137 ร.ต.อ. สุรชัย สวนแก้ว รอง สวป.สภ.ละงู จว.สตูล สสต.134 รอง สวป.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา 1906 11202 0401

1138 ร.ต.อ. สุรชัย เสริมสาย รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 1413 11202 0061 รอง สวป.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0098

1139 ร.ต.อ. สุรชัย แสนสีดา รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม 0703 13202 0287 รอง สวป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 13202 0057

1140 ร.ต.อ. สุรดิษ เวียงสาม รอง สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 0506 13207 0171 รอง สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 11202 0226

1141 ร.ต.อ. สุรวุธ ไทยราช รอง สวป.สน.หัวหมาก สน.1-863 รอง สวป.สน.หัวหมาก 1006 11202 0088

1142 ร.ต.ท. สุรศักดิ์ กุลศิริ รอง สวป.สภ.ภูพาน จว.สกลนคร 0409 13202 0013 รอง สวป.สภ.โพนงาม จว.สกลนคร 1411 11202 0219

1143 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ เกลี้ยงนาน รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.197 รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 1906 11202 0367

1144 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ ดํากรี รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม 0703 13202 0299 รอง สวป.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม 1705 11202 0164

1145 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ นักเรียน รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย 0608 13202 0209 รอง สวป.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย 1610 11202 0168

1146 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ พิพิธกุล รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.84 รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต 0806 13202 0179

1147 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ สุยะนัน รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13202 0261 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 1605 11202 0085

1148 ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ ขุนทอง รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 0804 13202 0427 รอง สวป.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0289

1149 ร.ต.อ. สุรัชชัย อุบลกิจ รอง สวป.สภ.นาพูน จว.แพร่ 1508 11202 0110 รอง สวป.สภ.นาพูน จว.แพร่ 0506 13207 0185

1150 ร.ต.อ. สุรัตน์ เสียงสนั่น รอง สวป.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0399 รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0347

1151 ร.ต.ท. สุรินทร์ แคนชัย รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.165 รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี 0108 13202 0241

1152 ร.ต.ท. สุรินทร์ พวงจันดา รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี สชบ.447 รอง สวป.สภ.คลองเขื่อน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13207 0208



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1153 ร.ต.อ. สุริยะ คล้ายแก้ว รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13202 0257 รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.199

1154 ร.ต.อ. สุริยะ มาศเมฆ รอง สวป.สน.ลาดพร้าว สน.1-611 รอง สวป.สน.ลาดพร้าว 1111 13202 0296

1155 ร.ต.อ. สุริยัญ การถาง รอง สวป.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 0606 13202 0243 รอง สวป.สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก 0606 13207 0155

1156 ร.ต.อ. สุริยัน ตีรถะ รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.203 รอง สวป.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม สอบ.223

1157 ร.ต.อ. สุริยา กล้าหาญ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13202 0415 รอง สวป.สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี 0202 13202 0203

1158 ร.ต.อ. สุริยา ทองใหม่ รอง สวป.สน.หนองแขม สน.3-488 รอง สวป.สน.หนองแขม 1011 11202 0110

1159 ร.ต.อ. สุริยา นวลสวาท รอง สวป.สภ.เมืองเลย สลย.177 รอง สวป.สภ.เมืองเลย สลย.175

1160 ร.ต.อ. สุริยา สมวงษา รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0323 รอง สวป.สน.บางชัน 1111 13202 0077

1161 ร.ต.ท. สุวพิชญ์ อินทร์สิงห์ รอง สวป.สน.บางเขน สน.1-1080 รอง สวป.สน.บางเขน 1109 13202 0305

1162 ร.ต.อ. สุวรรณ จันทรักษ์ รอง สวป.สน.ประเวศ สน.2-863 รอง สวป.สน.ประเวศ สน.2-358

1163 ร.ต.ท. สุวรรณ จิวะวิไลกาญจน์ รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม 0703 13202 0288 รอง สวป.สภ.กําแพงแสน จว.นครปฐม สนฐ.204

1164 ร.ต.อ. สุวัส พรมหันต์ รอง สวป.สน.จรเข้น้อย 1110 13202 0235 รอง สวป.สน.ลําหิน 1005 11202 0095

1165 ร.ต.อ. สุวิทย์ สีเทา รอง สวป.สน.หลักสอง 1116 13202 0333 รอง สวป.สน.หลักสอง 1011 11202 0095

1166 ร.ต.อ. สุวิทย์ อามาตมุลตรี รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 13202 0427 รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 13202 0430

1167 ร.ต.อ. สุวิทย์ อาวรณ์ รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด สรอ.326 รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0281

1168 ร.ต.อ. เสกสรร วงษ์คํา รอง สวป.สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0129 รอง สวป.สภ.ม่วงสามสิบ จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0379



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1169 ร.ต.อ. เสถียร นิลเพ็ชร รอง สวป.สน.ยานนาวา สน.2-665 รอง สวป.สน.ยานนาวา สน.2-662

1170 ร.ต.อ. เสน่ห์ บุญโญพิชัย รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 0103 13202 0339 รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13202 0302

1171 ร.ต.อ. เสน่ห์ เป้าใจสุข รอง สวป.สน.อุดมสุข 1111 13202 0281 รอง สวป.สน.อุดมสุข 1103 13202 0129

1172 ร.ต.อ. เสน่ห์ ภูมูลนา รอง สวป.สภ.คําตากล้า จว.สกลนคร สสน.417 รอง สวป.สภ.โพนงาม จว.สกลนคร 1411 11202 0223

1173 ร.ต.อ. เสน่ห์ อนันทวรรณ รอง สวป.สน.บางเขน สน.1-1245 รอง สวป.สน.บางเขน 1109 13202 0307

1174 ร.ต.ท. เสนาะ พรหมบุตร รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.326 รอง สวป.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0279

1175 ร.ต.อ. เสนีย์ กันพาวงศ์ รอง สวป.สน.หลักสอง สน.3-639 รอง สวป.สน.หลักสอง 1116 13202 0328

1176 ร.ต.อ. เสริฐศักดิ์ สิริดํารงสกุล รอง สวป.สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี 0706 13202 0292 รอง สวป.สภ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี สรบ.225

1177 ร.ต.อ. เสริมพงษ์ วงค์สวัสดิ์ รอง สวป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย สสท.229 รอง สวป.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 1610 11202 0088

1178 ร.ต.อ. เสรี ศรีสุนทร รอง สวป.สน.หนองจอก สน.1-669 รอง สวป.สน.สุวินทวงศ์ 1110 13202 0275

1179 ร.ต.ท. เสวียน เที่ยงแท้ รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1108 13202 0240 รอง สวป.สน.นางเลิ้ง 1108 13202 0257

1180 ร.ต.ท. เสาร์แก้ว จัดสม รอง สวป.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น สขก.402 รอง สวป.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0101

1181 ร.ต.ท. แสนยากร สุมังฆะเศษ รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.165 รอง สวป.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี 0203 13207 0165

1182 ร.ต.ท. โสภณ นาคสังข์ รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.415 รอง สวป.สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี 0202 13202 0202

1183 ร.ต.อ. โสภณ บุญศรี รอง สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 1705 11202 0094 รอง สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 0703 13202 0275

1184 ร.ต.อ. โสภณ เวชรังษี รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0170 รอง สวป.สน.ยานนาวา 1113 13202 0217



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่
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1185 ร.ต.อ. ไสว กาศรัมย์ รอง สวป.สน.มีนบุรี 1110 13202 0263 รอง สวป.สน.มีนบุรี 1005 11202 0092

1186 ร.ต.อ. ไสว วันทองดี รอง สวป.สภ.นาวัง จว.หนองบัวลําภู 0411 13202 0017 รอง สวป.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลําภู 1413 11202 0095

1187 ร.ต.อ. หลําหลี หมัดผอม รอง สวป.สภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา 1906 11202 0144 รอง สวป.สภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา 0907 13207 0329

1188 ร.ต.ต. อดินันท์ จันทะโชติ รอง สวป.สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม 0404 13207 0187 รอง สวป.สภ.บ้านกลาง จว.นครพนม สนพ.137

1189 ร.ต.อ. อดิเรก มะโนแก้ว รอง สวป.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย สชร.436 รอง สวป.สภ.ป่าแดด จว.เชียงราย 1504 11202 0307

1190 ร.ต.อ. อดิเรก ศรีหาคลัง รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 13202 0268 รอง สวป.สภ.ท่าอุเทน จว.นครพนม 1406 11202 0162

1191 ร.ต.อ. อดิศักดิ์ พองพรหม รอง สวป.สน.เตาปูน สน.1-791 รอง สวป.สน.เตาปูน 1839

1192 ร.ต.อ. อดิศักดิ์ พุทธลา รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 13202 0369 รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยาน จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0070

1193 ร.ต.อ. อดุลย์ โพธากาญ รอง สวป.สน.ดอนเมือง สน.1-856 รอง สวป.สน.ดอนเมือง สน.1-570

1194 ร.ต.ท. อดุลย์ ศรีมาศ รอง สวป.สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๓๐๑ รอง สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๑๓๒๐๒ ๐๒๘๖

1195 ร.ต.อ. อธิเมศร์ เลิศศรัณวงศ์ รอง สวป.สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0546 รอง สวป.สภ.สําโรง จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0539

1196 ร.ต.อ. อธิรัช ก่อกอง รอง สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 13202 0217 รอง สวป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 1508 11202 0099

1197 ร.ต.ท. อธิรัฐ ทองฉิม รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง 0902 13202 0246 รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 1906 11202 0387

1198 ร.ต.อ. อธิราช กับเกิด รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13202 0341 รอง สวป.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0103

1199 ร.ต.ท. อนันต์ เป้านา รอง สวป.สน.บางยี่ขัน 1114 13202 0273 รอง สวป.สน.บวรมงคล 1114 13202 0261

1200 ร.ต.อ. อนันต์ อุ่นบางหลวง รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี 0202 13202 0193 รอง สวป.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี 0202 13207 0163



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1201 ร.ต.อ. อนันท์ แจะสันเทียะ รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 0303 13202 0739 รอง สวป.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา 1305 11202 0455

1202 ร.ต.อ. อนันท์ อนุสนธิ์ รอง สวป.สภ.คลองลาน จว.กําแพงเพชร 0602 13202 0295 รอง สวป.สภ.พรานกระต่าย จว.กําแพงเพชร 1604 11202 0150

1203 ร.ต.ท. อนิรุทธ ทองพูล รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร สสน.238 รอง สวป.สภ.โพนงาม จว.สกลนคร สสน.158

1204 ร.ต.ท. อนุ เรืองเนตร รอง สวป.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี สกจ.209 รอง สวป.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0344

1205 ร.ต.อ. อนุชา แกสมาน รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 0908 13202 0147 รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.108

1206 ร.ต.อ. อนุชา พิชัยช่วง รอง สวป.สภ.ซําสูง จว.ขอนแก่น 0403 13202 0021 รอง สวป.สภ.ซําสูง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0093

1207 ร.ต.อ. อนุชา ภู่สง่า รอง สวป.สภ.สามพราน จว.นครปฐม สนฐ.190 รอง สวป.สภ.สามพราน จว.นครปฐม 0703 13202 0285

1208 ร.ต.ท. อนุชา ลิขิตวาส รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด สรอ.282 รอง สวป.สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด 0407 13202 0456

1209 ร.ต.อ. อนุชา อินคําปัน รอง สวป.สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.420 รอง สวป.สภ.พาน จว.เชียงราย สชร.373

1210 ร.ต.อ. อนุชิต สุระปัญญา รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 13202 0199 รอง สวป.สภ.เมืองแพร่ 0506 13202 0195

1211 ร.ต.ท. อนุภาพ ทุมมณี รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 18115 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.313

1212 ร.ต.อ. อนุรักษ์ เกียรติไพบูลย์ รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี 0702 13202 0327 รอง สวป.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี 1704 11202 0212

1213 ร.ต.อ. อนุวัฒน์ พุทธสิงห์ รอง สวป.สน.พระโขนง สน.2-537 รอง สวป.สน.พระโขนง 1112 13202 0344

1214 ร.ต.ท. อนุวัฒน์ ศรีษะเกษ รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11202 0110 รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น 1405 11202 0369

1215 ร.ต.อ. อนุวัฒน์ แสงชมภู รอง สวป.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด สรอ.324 รอง สวป.สภ.จตุรพักตรพิมาน จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0271

1216 ร.ต.อ. อนุสร เหาะวิหค รอง สวป.สภ.สามบ่อ จว.สงขลา 1906 11202 0131 รอง สวป.สภ.สามบ่อ จว.สงขลา 0907 13207 0296



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1217 ร.ต.อ. อนุสรณ์ คณะวาปี รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.167 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 13202 0376

1218 ร.ต.อ. อนุสรณ์ มนตรีโพธิ์ รอง สวป.สน.โชคชัย 1102 13202 0236 รอง สวป.สน.โชคชัย 1111 13202 0263

1219 ร.ต.อ. อภิชัย กระทุ่มแก้ว รอง สวป.สน.บางโพงพาง สน.2-502 รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1112 13202 0369

1220 ร.ต.อ. อภิชัย พลโยธี รอง สวป.สน.บางซื่อ สน.1-305 รอง สวป.สน.บางซื่อ สน.1-299

1221 ร.ต.อ. อภิชาติ พุ่มทอง รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 13202 0211 รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 13202 0212

1222 ร.ต.อ. อภิชาติ รัตนิยะ รอง สวป.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง สพท.198 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0380

1223 ร.ต.อ. อภิชิต ร่วมจิตร รอง สวป.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0443 รอง สวป.สภ.หนองไฮ จว.ศรีสะเกษ 0306 13207 0365

1224 ร.ต.ท. อภิเชษฐ์ รัตนพงศ์ รอง สวป.สน.ลาดพร้าว สน.1-1268 รอง สวป.สน.ลาดพร้าว 1006 11202 0091

1225 ร.ต.อ. อภิเชษฐ หรั่งอุทก รอง สวป.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ สนว.277 รอง สวป.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0121

1226 ร.ต.อ. อภิเดช คงสมคิด รอง สวป.สน.ดินแดง 1108 13202 0250 รอง สวป.สน.ดินแดง สน.1-521

1227 ร.ต.อ. อภิเดช แสงศิริพงษ์ รอง สวป.สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 1411 11202 0161 รอง สวป.สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ์ 0402 13207 0256

1228 ร.ต.ท. อภินันท์ ศรีปัญญา รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร สน.2-721 รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1112 13202 0358

1229 ร.ต.อ. อภิรมย์ ไชยตา รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี สปท.65 รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี ปนม.8581

1230 ร.ต.อ. อภิวัช จอนรอด รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท สชน.195 รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 1104 11202 0066

1231 ร.ต.อ. อภิวัฒน์ เรียนนา รอง สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1110 13202 0245 รอง สวป.สน.นิมิตรใหม่ 1102 13202 0295

1232 ร.ต.อ. อภิวัฒน์ แสนรัตน์ รอง สวป.สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี 0412 13202 0412 รอง สวป.สภ.น้ําพอง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0367



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1233 ร.ต.อ. อภิสิทธิ์ โคษาราช รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 0908 13202 0145 รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา 1906 11202 0357

1234 ร.ต.อ. อมร อินทมงคล รอง สวป.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร สพจ.178 รอง สวป.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร สพจ.84

1235 ร.ต.อ. อมรินทร์ ชัยเนตร รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.393 รอง สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 1505 11202 0507

1236 ร.ต.อ. อยุธย์ สวนขวัญ รอง สวป.สน.ยานนาวา สน.2-663 รอง สวป.สน.ยานนาวา สน.2-659

1237 ร.ต.ท. อรชุน โพธิ์เหลือง รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.533 รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น 0403 13202 0428

1238 ร.ต.อ. อรรณพ หลอดเณร รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 1411 11202 0146 รอง สวป.สภ.พังโคน จว.สกลนคร 1411 11202 0145

1239 ร.ต.อ. อรรถพล โกสินธ์ รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 0905 13202 0231 รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง สพท.126

1240 ร.ต.อ. อรรถพล อุษามาลย์เวท รอง สวป.สภ.กงหรา จว.พัทลุง สพท.224 รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 1906 11202 0373

1241 ร.ต.อ. อรรถวิทย์ จิตเที่ยง รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 1904 11202 0091 รอง สวป.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง สตง.196

1242 ร.ต.อ. อรรถสิทธิ์ แย้มทวี รอง สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม สนฐ.172 รอง สวป.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม 1705 11202 0166

1243 ร.ต.ท. อร่าม กําลังเกื้อ รอง สวป.สภ.รัษฎา จว.ตรัง 1904 11202 0101 รอง สวป.สภ.รัษฎา จว.ตรัง สตง.274

1244 ร.ต.อ. อรุณ แป้นแก้ว รอง สวป.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี 1707 11202 0075 รอง สวป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี 1705 11202 0149

1245 ร.ต.ท. อรุณ มะปะรัง รอง สวป.สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์ สกส.271 รอง สวป.สภ.ห้วยเม็ก จว.กาฬสินธุ์ 1404 11202 0190

1246 ร.ต.อ. อรุณ ราชมนตรี รอง สวป.สภ.บางกล่ํา จว.สงขลา สสข.532 รอง สวป.สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา 1906 11202 0349

1247 ร.ต.อ. อรุณ แหละหมัน รอง สวป.สภ.กงหรา จว.พัทลุง 1905 11202 0075 รอง สวป.สภ.กงหรา จว.พัทลุง สพท.224

1248 ร.ต.ท. อวิรุทธ์ อัยกูล รอง สวป.สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี 0705 13202 0208 รอง สวป.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี 0705 13202 0222



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1249 ร.ต.อ. อะเฉม ธานามาศ รอง สวป.สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง สพท.246 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0405

1250 ร.ต.อ. อัครเจตต์ วันแจ้ง รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1108 13202 0238 รอง สวป.สน.ห้วยขวาง สน.1-548

1251 ร.ต.อ. อัครชัย บางศิริ รอง สวป.สน.พหลโยธิน 1109 13202 0358 รอง สวป.สน.พหลโยธิน 1109 13202 0312

1252 ร.ต.อ. อัครชัย วงศ์คําโสม รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13202 0410 รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.284

1253 ร.ต.อ. อัครพัชร์ ศรีไชยโชติ รอง สวป.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 0607 13207 0172 รอง สวป.สภ.ท่าพล จว.เพชรบูรณ์ 0607 13207 0173

1254 ร.ต.ท. อัฎฐ์พล คล้ายเนียม รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.217 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0292

1255 ร.ต.ท. อับดุลเลาะ ลาเตะ รอง สวป.สภ.เมืองสตูล 0908 13202 0135 รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 1906 11202 0385

1256 ร.ต.อ. อัมพร จุ้ยกระยาง รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท สชน.194 รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 0102 13202 0206

1257 ร.ต.อ. อัมพร มะณู รอง สวป.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 13202 0447 รอง สวป.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ สศก.459

1258 ร.ต.ท. อัมพล เงินกลั่น รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก 0606 13202 0219 รอง สวป.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก 0606 13202 0236

1259 ร.ต.ท. อัมรินทร์ ประเมินชัย รอง สวป.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม สนพ.282 รอง สวป.สภ.ธาตุพนม จว.นครพนม สนพ.284

1260 ร.ต.ท. อาคม จันทร์เลื่อน รอง สวป.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0521 รอง สวป.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส 0903 13202 0158

1261 ร.ต.อ. อาคม บุญเสริฐ รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 13202 0276 รอง สวป.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.348

1262 ร.ต.อ. อาณัติ เอกจีน รอง สวป.สน.แสมดํา 1116 13202 0308 รอง สวป.สน.บางมด สน.3-405

1263 ร.ต.อ. อาทิตย์ ประเทือง รอง สวป.สน.บางบอน 1104 13202 0175 รอง สวป.สน.บางบอน 1104 13202 0169

1264 ร.ต.อ. อานนท์ ธัญญานนท์ รอง สวป.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี 0106 13202 0270 รอง สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 0106 13207 0206



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1265 ร.ต.อ. อานนท์ รติอนันต์ รอง สวป.สน.โคกคราม 1109 13202 0400 รอง สวป.สน.โคกคราม 1004 11202 0109

1266 ร.ต.อ. อานนท์ ลตน้อย รอง สวป.สน.ท่าเรือ 1112 13202 0426 รอง สวป.สน.ท่าเรือ 1112 13202 0089

1267 ร.ต.อ. อานุวัฒน์ บุญพรานชู รอง สวป.สน.ร่มเกล้า 1005 11202 0109 รอง สวป.สน.บางโพ 1108 13207 0150

1268 ร.ต.อ. อาบัด สาหัด รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล 0908 13202 0146 รอง สวป.สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.107

1269 ร.ต.ท. อารสามัน หะยีอุมา รอง สวป.สภ.ลําใหม่ จว.ยะลา 0906 13207 0247 รอง สวป.สภ.ลําใหม่ จว.ยะลา สยล.66

1270 ร.ต.ท. อาวุฒิ เชิดชน รอง สวป.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา 1507 11202 0062 รอง สวป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยา 1507 11202 0155

1271 ร.ต.อ. อาสจรักษ์ บุญประสม รอง สวป.สน.คลองตัน สน.2-564 รอง สวป.สน.คลองตัน สน.2-563

1272 ร.ต.อ. อํานวย เงินนา รอง สวป.สน.ยานนาวา สน.2-664 รอง สวป.สน.ยานนาวา สน.2-660

1273 ร.ต.อ. อํานวย จันต๊ะคาด รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 13202 0347 รอง สวป.สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11202 0294

1274 ร.ต.อ. อํานวย สิมณี รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา สนม.470 รอง สวป.สภ.โชคชัย จว.นครราชสีมา 1305 11202 0454

1275 ร.ต.อ. อํานาจ แก้วหนู รอง สวป.สน.ลาดกระบัง สน.2-524 รอง สวป.สน.พญาไท สน.1-680

1276 ร.ต.อ. อํานาจ ชาวสวน รอง สวป.สน.พระโขนง 1112 13202 0411 รอง สวป.สน.พระโขนง 1007 11202 0110

1277 ร.ต.อ. อํานาจ ดารา รอง สวป.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก สพล.298 รอง สวป.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 0606 13202 0243

1278 ร.ต.อ. อํานาจ บัวเกตุ รอง สวป.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 13202 0254 รอง สวป.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.235

1279 ร.ต.อ. อํานาจ พิมพ์สมบูรณ์ รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี สสบ.149 รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี สสบ.148

1280 ร.ต.อ. อํานาจ แสนเภา รอง สวป.สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.225 รอง สวป.สภ.ภูกระดึง จว.เลย สลย.224



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1281 ร.ต.อ. อํานาจ องอาจ รอง สวป.สภ.หนองนาคํา จว.ขอนแก่น 1405 11202 0097 รอง สวป.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 1405 11202 0378

1282 ร.ต.อ. อิทธิพล บุษบา รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.306 รอง สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 1110 11202 0082

1283 ร.ต.อ. อินถา ทองแหง รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย 0502 13202 0350 รอง สวป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย 1504 11202 0297

1284 ร.ต.อ. อิสระ ปุรณะ รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.206 รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม สมค.211

1285 ร.ต.อ. อิสระ ผลอินทร์ รอง สวป.สน.หนองแขม 1116 13202 0341 รอง สวป.สน.แสมดํา 1011 11202 0108

1286 ร.ต.อ. อุกฤษ จูอาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร 1607 11202 0075 รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร 0605 13202 0237

1287 ร.ต.ท. อุดม พาแกดํา รอง สวป.สน.หนองจอก 1110 13202 0277 รอง สวป.สน.หนองจอก 1005 11202 0102

1288 ร.ต.อ. อุดม เยาว์แสง รอง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 13202 0201 รอง สวป.สภ.สาคู จว.ภูเก็ต 1808 11202 0141

1289 ร.ต.อ. อุดม ราษฎร์อาศัย รอง สวป.สน.ทองหล่อ สน.2-324 รอง สวป.สน.ทองหล่อ สน.2-319

1290 ร.ต.อ. อุดม อินต๊ะซาว รอง สวป.สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ 0609 13202 0199 รอง สวป.สภ.น้ําหมัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0164

1291 ร.ต.อ. อุดมศักดิ์ สัตนาโค รอง สวป.สภ.น้ํายืน จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0526 รอง สวป.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี 0309 13202 0040

1292 ร.ต.อ. อุทร ธรรมโส รอง สวป.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี 0104 13202 0316 รอง สวป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.360

1293 ร.ต.อ. อุทัย ศรีเชียงสา รอง สวป.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย สนค.247 รอง สวป.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 0410 13202 0411

1294 ร.ต.อ. อุทัย สุวรรณรัตน์ รอง สวป.สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 13202 0521 รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา 1906 11202 0371

1295 ร.ต.ท. อุทิน นาจรูญ รอง สวป.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ สนค.323 รอง สวป.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ 0410 13202 0405

1296 ร.ต.อ. อุทิศ ชูเสือหึง รอง สวป.สน.ลาดกระบัง สน.2-854 รอง สวป.สน.บางโพ 1108 13202 0214



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๑๔๗/๒๕๖2 ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2

1297 ร.ต.อ. อุทิศ ทรัพย์เกิด รอง สวป.สน.ร่มเกล้า 1103 13202 0158 รอง สวป.สน.สามเสน 1830

1298 ร.ต.อ. อุเทน อ้นมี รอง สวป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ สนว.420 รอง สวป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ สนว.418

1299 ร.ต.อ. อุฤทธิ์ เทียกมูล รอง สวป.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ สนค.322 รอง สวป.สภ.เซกา จว.บึงกาฬ 0410 13202 0404

1300 ร.ต.อ. เอก ประกอบจินดา รอง สวป.สน.หนองค้างพลู 1116 13202 0343 รอง สวป.สน.บางยี่เรือ 1115 13202 0239

1301 ร.ต.อ. เอกชัย ขุมเพ็ชร รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 13202 0260 รอง สวป.สภ.ยกกระบัตร จว.ตาก 0603 13207 0219

1302 ร.ต.อ. เอกชัย ไชยวุฒิ รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 13202 0206 รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี 0705 13202 0201

1303 ร.ต.อ. เอกชัย พวงมณี รอง สวป.สภ.ม่วงงาม จว.สงขลา 0907 13207 0313 รอง สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา 1906 11202 0343

1304 ร.ต.อ. เอกชาติ ยี่หวังกอง รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง 0905 13202 0233 รอง สวป.สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11202 0411

1305 ร.ต.อ. เอกณกร ธารารมย์ รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11202 0123 รอง สวป.สภ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี 1311 11202 0385

1306 ร.ต.อ. เอกธนัช อ้นรักษ์ รอง สวป.สน.ประเวศ สน.2-862 รอง สวป.สน.โชคชัย 1006 11202 0096

1307 ร.ต.อ. เอกปทีป แสงศรี รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1842 รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1007 11202 0090

1308 ร.ต.อ. เอกภพ ทองขาว รอง สวป.สน.แสมดํา 1011 11202 0108 รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ 1011 11202 0105

1309 ร.ต.อ. เอกภาพ ชําริห์ รอง สวป.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง สตง.262 รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา 1906 11202 0378

1310 ร.ต.ท. เอกราช ทองเงิน รอง สวป.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ สนว.474 รอง สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 1606 11202 0222

1311 ร.ต.อ. เอกราช พุทธานุวัติกุล รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา 0907 13202 0532 รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา 0907 13202 0464

1312 ร.ต.อ. เอกศิษฐ์ พรเมธีเดชสุทธิ์ รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก 0603 13202 0267 รอง สวป.สภ.วังประจบ จว.ตาก 0603 13207 0200



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่
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1313 ร.ต.อ. เอกสิทธิ์ เศรษฐสุข รอง สวป.สน.อุดมสุข 1103 13202 0129 รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1102 13202 0198

1314 ร.ต.อ. เอนก ขจีจิตร รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม 0707 13202 0079 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม สสส.71

1315 ร.ต.อ. เอนก เทพธรรม รอง สวป.สน.หนองแขม 1116 13202 0340 รอง สวป.สน.หนองแขม 1011 11202 0111

1316 ร.ต.อ. เอนก พรหมศร รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.166 รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี 0202 13202 0195

1317 ร.ต.อ. เอนก ใหมทอง รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.412 รอง สวป.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.307

1318 ร.ต.อ. เอนกพงษ์ พรมโสภา รอง สวป.สน.ทองหล่อ 1112 13202 0392 รอง สวป.สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-628

1319 ร.ต.อ. หญิง เอมอร ภูโอบ รอง สวป.สภ.นายูง จว.อุดรธานี สอด.542 รอง สวป.สภ.หนองหาน จว.อุดรธานี 0412 13202 0392

1320 ร.ต.ต. โอภาษ จันทมณี รอง สวป.สภ.รัษฎา จว.ตรัง สตง.273 รอง สวป.สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 1906 11202 0390

1321 ร.ต.อ. โอภาส ศิริพันธ์ รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0064 รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยาน จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0241

1322 ร.ต.ท. โอฬาร ทิพย์รักษ์ รอง สวป.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่ 1508 11202 0095 รอง สวป.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 1508 11202 0222

1323 ร.ต.อ. โอฬาร สารพูนทรัพย์ รอง สวป.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ สอต.255 รอง สวป.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ สอต.253

1324 ร.ต.ท. ฮําซ๊ะ เกปัน รอง สวป.สภ.ละงู จว.สตูล 0908 13202 0142 รอง สวป.สภ.ละงู จว.สตูล สสต.134
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