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.................................................................................
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สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
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บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

1 พ.ต.ท.

ศิริศักดิ์ วงษ์วิวัฒน์

สว.สส.สภ.พลูตำหลวง จว.ชลบุรี

2 ร.ต.อ.

ศิริศักดิ์ อินธิบำล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สร้ำงค้อ จว.สกลนคร 1411 29203 0096 สว.(สอบสวน) สภ.ชำนุมำน จว.อำนำจเจริญ 3110 10203 0140

3 พ.ต.ท.

ศิริศุกร์ ประทีปชัชวำลย์

สว.สส.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์

4 ร.ต.อ.

ศิโรดม ศรีปัญญำ

รอง สว.สส.สภ.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 13204 0040

5 พ.ต.ต.

ศิลป์ชัย ถวัลย์ภิยโย

สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8

1802 10204 0022 สว.กก.5 บก.ป.

2102 10202 0243

6 พ.ต.ท.

ศิลปชัย พรำยมี

สว.กก.3 บก.ปส.1

2202 10204 0081 สว.กก.3 บก.ปส.1

2202 10204 0080

7 พ.ต.ท.

ศิวกร จันทะเมนชัย

สว.อก.สภ.คลองกิ่ว จว.ชลบุรี

1206 10318 0075 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี

1206 10203 0379

8 พ.ต.ต.

ศิวกร มั่นคงคำ

สว.สส.สภ.สองแคว จว.น่ำน

0504 12204 0203 สวป.สภ.ปัว จว.น่ำน

9 พ.ต.ต.

ศิวนำถ ลอดคูบอน

สวป.สภ.พระแสง จว.สุรำษฎร์ธำนี

10 พ.ต.ท.

ศิวภำคย์ พวงจันทร์

รอง ผกก.ป.สภ.ปรำงค์กู่ จว.ศรีสะเกษ

11 พ.ต.ท.

ศิวะ ริมฝำย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0304 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 1109 09203 0284

12 พ.ต.ต.

ศิวัช โพธิสิงห์

สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 10204 0114 สว.สส.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

13 พ.ต.ต.

ศิวำวุธ ถนอมชำติ

สว.จร.สภ.เมืองชัยนำท

0102 12205 0010 สว.(สอบสวน) สภ.หำงนำสำคร จว.ชัยนำท 1104 10203 0113

14 พ.ต.ท.

ศุกรีย์ เลิศวงหัด

สว.สส.สภ.เมืองปทุมธำนี

15 พ.ต.ท.

ศุทรำ หล่ำสกุล

สวป.สน.สำมเสน

0204 12204 0287 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนสร้ำง จว.ปรำจีนบุรี 1209 09204 0070
0307 12204 0215 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สังขะ จว.สุรินทร์

สสฎ.491

สว.สส.สภ.ปลำยบำง จว.นนทบุรี

สว.อก.สภ.ดอนสัก จว.สุรำษฎร์ธำนี

0306 10202 0072 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.3

สปท.135

รอง ผกก.สส.4 บก.สส.ภ.4

1108 12202 0165 รอง ผกก.สส.สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ

สสร.298
0103 12204 0257

สนน.201
0808 12304 0190
1302 09204 0029

สขก.483
1402 09204 0168
1308 09204 0112

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2701 10318 0036 สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก.

ตำแหน่งเลขที่

16 พ.ต.ต. หญิง ศุทินี เชยปัญญำ

สว.ฝ่ำยส่งกำลังบำรุง บก.อก.สพฐ.ตร.

17 พ.ต.ท.

ศุภกร เจนอนุศำสตร์

สวป.สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0318 รอง ผกก.ป.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม

18 พ.ต.ต.

ศุภกร เลำหทวีโชค

สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สนิ บก.ปส.1

2202 29203 0047 สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย

1006 10203 0172

19 ร.ต.อ.

ศุภกร โสกันทัด

รอง สว.สส.สภ.เชียงคำน จว.เลย

0408 13204 0140 สว.กก.สส.ภ.จว.เลย

1410 10202 0115

20 พ.ต.ท.

ศุภกร อ้นสุวรรณ์

สว.กก.สส.บก.น.3

1005 10204 0038 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

1105 09204 0263

21 พ.ต.ท.

ศุภกร เฮียงบุญ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกลำง จว.นครพนม 0404 24203 0083 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครพนม 1406 09203 0178

22 พ.ต.ท.

ศุภกฤต คุณประทุม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์

23 พ.ต.ท.

ศุภกฤต พูลศักดิ์

สว.สส.สภ.คลองด่ำน จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0267 รอง ผกก.ป.สภ.ศิลำลำด จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0393

24 ร.ต.อ.

ศุภกฤต วรรณทำตระกูล

รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่

25 ร.ต.อ.

ศุภกฤต วิเชียร

รอง สว.(สอบสวน)สภ.สบปรำบ จว.ลำปำง

สบร.374

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์

0503 13202 0518 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

สลป.349

2101 10318 0135
0703 10202 0047

สบร.403
1501 10318 0161

สว.(สอบสวน) สภ.สบปรำบ จว.ลำปำง 1510 10203 0223

26 พ.ต.ท. หญิง ศุภกำนต์ วงศ์ฤทธิ์

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

1801 09318 0126 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8

27 ร.ต.อ.

ศุภกิจ กิจเมฆ

รอง สวป. สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 13202 0415 สว.สส.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0194

28 พ.ต.ท.

ศุภกิจ ประยูรบุตร

สว.อก.สภ.บำงมะเดื่อ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12318 0337 รอง ผกก.สส.สภ.พุนพิน จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0088

29 พ.ต.ท.

ศุภกิจ สิริประภำวัฒน์

สว.สส.สภ.ป่ำแดด จว.เชียงรำย

30 พ.ต.ท.

ศุภกิจ แสงนวกิจ

รอง ผกก.ป.สภ.พรำนกระต่ำย จว.กำแพงเพชร 0602 10202 0042 รอง ผกก.ป.สภ.คลองกิ่ว จว.ชลบุรี

1801 09318 0233

0502 12204 0177 รอง ผกก.ป.สภ.พญำเม็งรำย จว.เชียงรำย 0502 10202 0135
1206 09202 0073

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

31 ร.ต.อ.

ศุภกิจ อินคชสำร

รอง สวป. สภ.บ้ำนนำเดิม จว.สฎ.

สสฎ.443

สว.สส.สภ.ท่ำฉำง จว.สุรำษฎร์ธำนี

32 พ.ต.ท.

ศุภกิตติ์ คนสม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองน่ำน

สนน.158

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เรือง จว.น่ำน 1506 09203 0173

33 พ.ต.ท.

ศุภกิตติ์ ประจันตะเสน

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำทวี จว.สงขลำ

สสข.433

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สะบ้ำย้อย จว.สงขลำ 1906 09203 0432

34 พ.ต.ท.

ศุภชัย จันทร์เปล่ง

สว.กก.สส.ภ.จว.รำชบุรี

35 พ.ต.ท.

ศุภชัย จันทรำ

สวป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงรำย

สชร.208

รอง ผกก.กลุ่มงำนจรำจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09205 0048

36 ร.ต.อ.

ศุภชัย จิระพงษ์สุวรรณ

รอง สว.สส. สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

สสท.200

สว.อก.สภ.บ้ำนไร่ จว.สุโขทัย

37 พ.ต.ท.

ศุภชัย ใจกำร

รอง ผกก.ป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

0108 10202 0057 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งเขำหลวง จว.ร้อยเอ็ด 0407 10202 0398

38 พ.ต.ท.

ศุภชัย ชัยสุวรรณ

รอง ผกก.สส.สน.หนองจอก

1005 09204 0069 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พระโขนง

1007 09203 0203

39 ร.ต.อ.

ศุภชัย บุญคง

รอง สว.กก.5 บก.ปคม.

2108 11202 0141 สว.ปพ.บก.สส.ภ.1

1102 10202 0069

40 พ.ต.ท.

ศุภชัย ปักโคทำนัง

สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3

1302 10204 0046 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.3

1302 09204 0055

41 พ.ต.ท.

ศุภชัย พวงทอง

รอง ผกก.ป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี

0204 10202 0067 รอง ผกก.ป.สภ.แสนภูดำษ จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09202 0044

42 พ.ต.ท.

ศุภชัย เพ็ชรสกุล

สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

1809 10318 0010 สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง

43 พ.ต.ต.

ศุภชัย ศรีสมโภชน์

สว.(สอบสวน) สภ.ไชยำ จว.สุรำษฎร์ธำนี

สสฎ.316

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี

44 พ.ต.ต.

ศุภเชษฐ นวจินดำพงศ์

สว.(สอบสวน) สภ.จอหอ จว.นครรำชสีมำ

สนม.274

สว.(สอบสวน) สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0491

45 พ.ต.ท.

ศุภณัฎฐ์ เนืองภภำพันธ์

สว.(สอบสวน) สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ

สอย.367

สว.(สอบสวน) สภ.ช้ำงใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยำ

1708 10204 0109 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี

0808 12204 0168

1708 10203 0212
1610 10318 0046

1809 10204 0120
1810 10203 0320

สอย.221

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

46 ร.ต.อ.

ศุภณัฐ นุรักษ์

รอง สวป. สภ.ไชยำ จว.สฎ.

สสฎ.310

สว.สส.สภ.เสวียด จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12204 0290

47 พ.ต.ท.

ศุภณัฐ สรรเพชรรัตน์

สวป.สภ.เขำพนม จว.กระบี่

สกบ.124

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกระบี่

1804 10203 0204

48 พ.ต.ท.

ศุภเดช วรรณขำม

รอง ผกก.สส.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0097 รอง ผกก.สส.บก.น.3

1005 09204 0217

49 ร.ต.อ.

ศุภทัศน์ กิตติวรยศ

รอง สวป.สภ.หำงดง จว.เชียงใหม่

1505 10205 0249

50 พ.ต.ต.

ศุภฤกษ์ เกิดมี

สว.สส.สภ.บำงระกำ จว.พิษณุโลก

51 พ.ต.ต.

ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์

สวป.สภ.ปรำณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

0704 12202 0235 สวป.สภ.สำมร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0236

52 พ.ต.ท.

ศุภฤกษ์ เพ็ชรสงฆ์

สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8

1802 10204 0046 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำศำลำ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0302

53 ร.ต.อ.

ศุภลักษณ์ หมื่นพัน

รอง สว.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 13204 0272 สว.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12204 0247

54 พ.ต.ท.

ศุภวัฒน์ ไชยดี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ

สชย.306

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ 0302 23203 0031

55 ร.ต.อ.

ศุภวิชญ์ ธนบุญญะวงศ์

รอง สว.สส.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศก.

สศก.413

สว.สส.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์

56 ร.ต.อ.

ศุภวิทย์ ขุนวิช่วย

รอง สวป. สภ.ปำกพนัง จว.นศ.

สนศ.499

สว.สส.สภ.ปำกพนัง จว.นครศรีธรรมรำช

57 ร.ต.อ.

ศุภวิทย์ ไชยประพันธ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 11203 0153 สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0314

58 พ.ต.ท.

ศุภศักดิ์ พิลำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทรงำม จว.กำแพงเพชร

สกพ.237

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำงศิลำทอง จว.กำแพงเพชร

59 พ.ต.ต.

ศุภศิษฎ์ สมศรี

สว.(สอบสวน) สภ.ชำนิ จว.บุรีรัมย์

สบร.542

สว.(สอบสวน) สภ.นำงรอง จว.บุรีรัมย์

1306 10203 0278

60 พ.ต.ท.

ศุภศิษย์ วรรณเจริญ

สว.สภ.บำงตะบูน จว.เพชรบุรี

สพบ.82

รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร

1710 09204 0129

0503 13202 0586 สว.จร.สภ.หำงดง จว.เชียงใหม่

สพล.238

สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์

1609 10318 0227

0307 12204 0215

สนศ.504
สกพ.254

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

61 พ.ต.ท.

ศุภสัณห์ สุขแก้ว

สว.(สอบสวน) สภ.กำญจนดิษฐ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 24203 0114 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะพะงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี

62 พ.ต.ท.

ศุภเสริฐ ภู่ประเสริฐ

สว.กก.1 บก.ปคม.

63 ร.ต.อ.

ศุภัทรวุฒิ กิมแสง

รอง สวป.สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี

2108 10202 0033 รอง ผกก.ฝอ.บก.ปคม.

สกจ.112

สว.สส.สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี

ตำแหน่งเลขที่
สสฎ.360
2108 09318 0010
0702 12204 0251

64 พ.ต.ต. หญิง ศุภัสสรำ จันทร์เมือง

สว.ฝ่ำยงบประมำณและกำรเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10326 0048 สว.ฝอ.ศพฐ.10

2713 10318 0065

65 พ.ต.ท.

สว.สส.สน.บำงนำ

1112 12204 0325 รอง ผกก.สส.บก.น.5

1007 09204 0036

66 ร.ต.อ. หญิง ศุภำวรรณ ทองรักษ์

รอง สว. ฝ่ำยอำนวยกำร ศฝร.ภ.8

1803 11304 0010 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8

1801 10318 0156

67 พ.ต.ต.

เศกศักดิ์ วรรธนัง

สว.สส.สภ.แม่ท้อ จว.ตำก

0603 12204 0190 สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตำก

0603 24203 0094

68 พ.ต.ท.

เศกสันต์ หำญคำแพง

รอง ผกก.กก.6 บก.จร.

1002 09202 0232 รอง ผกก.ป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่

0503 10202 0104

69 พ.ต.ต.

เศรษฐพงศ์ ชูเมือง

สวป.สน.มักกะสัน

1108 12202 0174 สว.สส.สน.วังทองหลำง

1102 12204 0203

70 พ.ต.ท.

เศรษฐภัทร เรืองวำนิช

รอง ผกก.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยำ

1107 09204 0073 รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.2

2303 09318 0008

71 พ.ต.ต.

เศรษฐภุชงค์ มีกุล

สว.สส.สภ.เกำะสีชัง จว.ชลบุรี

0204 12204 0254 สวป.สภ.โป่งนำร้อน จว.จันทบุรี

72 ร.ต.อ.

เศรษฐวิทย์ คุณเศรษฐ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนดุง จว.อุดรธำนี 0412 24203 0135 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย

ศุภำกร แก้วเขียว

สจบ.251
สนค.294

73 พ.ต.ท. หญิง โศรยำ มวยดี

สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8

1802 10326 0010 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต

74 พ.ต.ท. หญิง ษิญำดำ สกุนตะวิภำต

สว.ฝ่ำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ สก.

0403 10326 0062 รอง ผกก.ฝ่ำยสโมสรและสันทนำกำร สก. 0403 09318 0077

75 พ.ต.ท.

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่ำข้ำม

สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์

สน.3-1047

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.เทียนทะเล

1808 09318 0283
1116 23203 0096

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

76 พ.ต.ท.

สกล ษ สุนทรนิรัตน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสำคร 0708 24203 0059 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 1710 09203 0128

77 พ.ต.ท.

สกล สุวรรณเจริญ

สวป.สภ.บ้ำนค่ำย จว.ระยอง

78 พ.ต.ท.

สกล อิงอุดมนุกูล

สว.กลุม่ งำนระบบวิทยุกระจำยเสียงฯ สส. 2802 10301 0166 รอง ผกก.กก.2 บก.จร.

1002 09201 0085

79 พ.ต.ต.

สกลณัฎฐ ปัตตำเทศำ

สว.สส.สภ.ประทำย จว.นครรำชสีมำ

0303 12204 0379 สวป.สภ.หินดำด จว.นครรำชสีมำ

1305 10202 0085

80 พ.ต.ต. หญิง สกำวเดือน สิงขรณ์

สว.ฝอ.บก.รฟ.

2104 10318 0011 สว.กก.ฝอ.บก.ปอท.

2112 10318 0010

81 พ.ต.ท.

สงกรำนต์ บูรณศักดิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พระรำชวัง

82 พ.ต.ท.

สงกรำนต์ ปำนมณี

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กำแพงเพชร

1604 09318 0109 รอง ผกก.ป.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร

0605 10202 0210

83 พ.ต.ท.

สงกรำนต์ วรรณทำนะ

รอง ผกก.ฝ่ำยแผนกำรสอบ กส.

2905 09318 0017 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี

1204 09318 0106

84 พ.ต.ท.

สงค์ สุขแม่ทวี

สวป.สภ.ท่ำพระ จว.ขอนแก่น

1405 10202 0140 รอง ผกก.สส.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น 1405 09204 0070

85 พ.ต.ท.

สงวน เชือศิริ

สวป.สภ.ท่ำคันโท จว.กำฬสินธุ์

86 พ.ต.ท.

สงัด ตุ้งซี่

สว.อก.สภ.อ่ำวนำง จว.กระบี่

1804 10318 0138 สว.สส.สภ.กำระเกด จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0355

87 พ.ต.ท.

สง่ำ ปัญญำ

สว.(สอบสวน) สน.บำงคอแหลม

1010 27203 0094 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สำมเสน

88 ร.ต.อ.

สง่ำ อ้ำงอิง

รอง สวป.สภ.ฝำง จว.เชียงใหม่

สรย.223

สน.1-1309

สกส.269

สชม.663

รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนกร่ำ จว.ระยอง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ

รอง ผกก.สส.สภ.นำกุง จว.กำฬสินธุ์

สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

89 พ.ต.ท. หญิง สดใส ตำลทอง

สว.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

90 พ.ต.ท.

สวป.สภ.สำมกระทำย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0079 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองรำชบุรี

สถำปน์ ปัญญำพยัคฆ์

1409 10318 0009 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

1210 09202 0048

สอย.329

1404 09204 0121
1003 09203 0197
1509 10318 0012
1409 09318 0303
0706 24203 0082

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

91 พ.ต.ท.

สถำพร ตระกูลสุนทรชัย

สว.สส.สน.สุทธิสำร

1109 12204 0281 สว.สส.สน.บำงโพงพำง

92 พ.ต.ต.

สถำพร ภู่ระหงษ์

สว.กก.1 บก.ปอท.

2112 10202 0028 สว.กก.4 บก.ปอศ.

2109 10202 0143

93 ร.ต.อ.

สถำพร มุสิกพงศ์

รอง สว.ส.รฟ.อยุธยำ กก.2 บก.รฟ.

2104 11202 0057 สว.ส.รฟ.อยุธยำ กก.2 บก.รฟ.

2104 10202 0056

94 พ.ต.ท.

สถำพร วงศ์ผำคุณ

สว.สส.สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ

1308 10204 0065 สว.สส.สภ.ขุนหำญ จว.ศรีสะเกษ

0306 12204 0178

95 ร.ต.อ.

สถำพร ศรีกงพำน

รอง สวป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 0107 13202 0418 สว.อก.สภ.บ้ำนหมี่ จว.ลพบุรี

0106 12304 0132

96 พ.ต.ท.

สถำพร สงวนสุข

สว.สส.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์

1309 10204 0081 รอง ผกก.สส.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์

1309 09204 0151

97 พ.ต.ท.

สถำพร เหล่ำมูล

สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9

1902 10204 0031 สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลำ

2006 10204 0035

98 พ.ต.ท.

สถำพล จันทรนำนนท์

สว.กก.1 บก.ปปป.

2110 10202 0024 รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก.

2101 09305 0102

99 พ.ต.ต.

สถิตชัย นิตยวัน

สว.สภ.แม่โป่ง จว.เชียงใหม่

0503 12201 0474 สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่

0503 12202 0495

100 ร.ต.อ.

สถิตย์ กุลชำญวุฒิ

รอง สว.จร. สน.โคกครำม

1102 13205 0350 สว.(สอบสวน) สน.โคกครำม

1004 10203 0260

101 พ.ต.ต.

สถิตย์ ชัยธำนี

สว.(สอบสวน) สภ.วำปีปทุม จว.มหำสำรคำม

102 พ.ต.ต.

สถิตย์ นำสิงห์ทอง

สว.สส.สภ.นำคู จว.กำฬสินธุ์

0402 12204 0235 สวป.สภ.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด

1409 10202 0069

103 พ.ต.ท.

สถิตย์ วงศ์กัณหำ

สว.จร.สน.ทุ่งสองห้อง

1102 12205 0177 รอง ผกก.จร.สน.ทุ่งสองห้อง

1109 10205 0092

104 พ.ต.ต.

สนชัย หงษ์ทอง

สว.อก.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น

0403 12304 0234 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

1401 10318 0138

105 พ.ต.ท.

สนธยำ ฉำยเกียรติ์ขจร

สว.สส.สภ.ไทรโยค จว.กำญจนบุรี

0702 12204 0190 สว.สภ.ปิล๊อก จว.กำญจนบุรี

สมค.294

สน.2-509

สว.(สอบสวน) สภ.หนองวัวซอ จว.อุดรธำนี 1414 10203 0224

สกจ.145

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

106 พ.ต.ท.

สนธศักดิ์ สร้อยผำบ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนค้อ จว.มุกดำหำร 1408 29203 0063 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดงหลวง จว.มุกดำหำร 1408 09203 0167

107 พ.ต.ท.

สนธิชัย กลีบบัว

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.หนองแขม

108 พ.ต.ท.

สนธิชัย สุวรรณศร

สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี

109 พ.ต.ท.

สนอง ประมวลศิลป์

สว.สส.สภ.นำบอน จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0266 สวป.สภ.ถำพรรณรำ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0039

110 พ.ต.ต.

สนอง อุปลำ

สว.กก.สส.ภ.จว.เลย

111 พ.ต.ท.

สนั่น คงรัตน์

รอง ผกก.ป.สภ.รำชสำส์น จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.แปลงยำว จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0038

112 พ.ต.ท.

สนั่น มณีฉำย

สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0042 รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0093

113 พ.ต.ต.

สนั่น ยอดบ่อพลับ

สว.สส.สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธำนี

114 พ.ต.ท.

สนั่น ศิริมงคล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกนำปรำณ จว.ประจวบคีรีขันธ์

115 พ.ต.ต.

สนั่น สงสม

สว.อก.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร

0803 12304 0120 สว.อก.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร

116 พ.ต.ท.

สนั่น เอี่ยมเศวต

สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

1110 10204 0090 สว.ฝอ.ภ.จว.อ่ำงทอง

1112 10318 0126

117 พ.ต.ท.

สนำน พรมพิมพ์

สว.ฝอ.ภ.จว.เลย

1410 10318 0011 สว.ฝอ.ภ.จว.เลย

1410 10318 0012

118 พ.ต.ท.

สนำน อุปลำ

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนไผ่ จว.ขอนแก่น

119 พ.ต.ท.

สนิท นิลบุตร

สวป.สภ.เมืองตรำด

120 พ.ต.ท.

สนิท บรรเทำกุล

สว.สส.สภ.ขำมสะแกแสง จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0292 สวป.สภ.แก้งสนำมนำง จว.นครรำชสีมำ

สน.3-993

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงขุนเทียน

1011 09203 0166

0104 12202 0066 สวป.สภ.มำรวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10202 0059
1410 10204 0114 สวป.สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

0610 12204 0194 สว.(สอบสวน) สภ.ทับทัน จว.อุทัยธำนี

สปข.109

สขก.377

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปรำณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

0205 12202 0164 สว.อก.สภ.เขำสมิง จว.ตรำด

สขก.353

สอน.198
1706 09203 0174

สชพ.228

0403 24203 0146
0205 12304 0089

สสน.213

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

121 พ.ต.ท.

สนิท มำลำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฝำง จว.เชียงใหม่ 0503 23203 0078 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่

สชม.686

122 พ.ต.ท.

สนิท สุดทองคง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลำ

สสข.194

สสข.535

123 พ.ต.ต.

สนิท หงษ์สุวรรณ์

สว.สภ.พระซอง จว.นครพนม

0404 12201 0243 สว.สภ.ท่ำตูม จว.มหำสำรคำม

0405 12201 0289

124 ร.ต.อ.

สนิทพงษ์ อินทรกำแหง

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี

1711 11204 0035 สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี

1711 10204 0201

125 พ.ต.ต.

สมกำรณ์ สมำพงค์

สวป.สภ.เมืองตรัง

126 ร.ต.อ.

สมเกียรติ น้อยแนม

รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3

127 ร.ต.อ.

สมเกียรติ บำงโรย

รอง สวป.สภ.ควนกำหลง จว.สตูล

128 ร.ต.อ.

สมเกียรติ พำนย้อย

รอง สวป. สน.ตลิ่งชัน

129 พ.ต.ท.

สมเกียรติ ยนทิพเวส

สว.(สอบสวน) สภ.คีรีมำศ จว.สุโขทัย

130 พ.ต.ต.

สมเกียรติ รำชเฉลิม

สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์

1611 10305 0014 สวป.สภ.นำอิน จว.อุตรดิตถ์

1611 10202 0051

131 ร.ต.อ.

สมเกียรติ สงทิพย์

รอง สวป.สภ.ย่ำนตำขำว จว.ตรัง

0902 13202 0227 สว.อก.สภ.ทุ่งหว้ำ จว.สตูล

0908 12304 0065

132 พ.ต.ท.

สมเกียรติ สุชล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 24203 0094 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 1108 09203 0180

133 พ.ต.ท.

สมเกียรติ หมวกทอง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีสำโรง จว.สุโขทัย

สสท.250

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรหมพิรำม จว.พิษณุโลก

134 ร.ต.อ.

สมควร มำสันเทียะ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนทับตะโก

สรบ.110

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี

135 พ.ต.ท.

สมคะเน ไตรยะสุทธิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ซำสูง จว.ขอนแก่น 0403 13203 0028 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.4 1402 09203 0169

สตง.157

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงกล่ำ จว.สงขลำ

สวป.สภ.ย่ำนตำขำว จว.ตรัง

3204 11202 0055 สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2

สสต.108

สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

1114 13202 0232 สว.ธร.กก.อำรักขำ 2 บก.อคฝ.

สสท.273

สตง.192
3203 10202 0033
1907 10318 0009
1014 10304 0069

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเก่ำ จว.สุโขทัย 0608 24203 0063

สพล.271
1708 10203 0213

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1001 09318 0249 รอง ผกก.ป.สน.บำงคอแหลม

ตำแหน่งเลขที่

136 พ.ต.ท.

สมคะเน อัครกันทรำกร

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

137 ร.ต.อ.

สมคิด กันทัด

รอง สว.จร. สน.รำษฎร์บูรณะ

สน.3-380

สว.กก.สส.บก.น.8

1010 10204 0041

138 พ.ต.ท.

สมคิด ขำวสังข์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงำ

สพง.173

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพังงำ

1807 09203 0131

139 พ.ต.ต.

สมคิด ไชยพลงำม

สว.(สอบสวน) สภ.อำจสำมำรถ จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.387

สว.(สอบสวน) สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด

140 พ.ต.ท.

สมคิด ประเชิญสุข

รอง ผกก.ป.สน.บำงเสำธง

141 พ.ต.ท.

สมคิด พงศ์สินชินภัทร

รอง ผกก.ป.สภ.อ่ำวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09202 0057 รอง ผกก.สส.สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี

1708 09204 0069

142 ร.ต.อ. หญิง สมคิด พวกอิ่ม

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

1107 10326 0015

143 ร.ต.อ.

สมคิด สำรโคกกรวด

รอง สว.จร.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 11205 0161 สว.อก.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ

0306 12304 0283

144 พ.ต.ท.

สมคิด ใหม่คง

สว.สส.สภ.ท่ำชี จว.สุรำษฎร์ธำนี

1810 09202 0054

145 พ.ต.ท.

สมเงิน คู่ตระกูล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครรำชสีมำ

146 พ.ต.ท.

สมจันทร์ ภูดี

รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครพนม

1406 09204 0113 รอง ผกก.ป.สภ.ฆ้องชัย จว.กำฬสินธุ์

0402 10202 0302

147 พ.ต.ท.

สมจิต ภูเก็ต

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7

1701 09318 0172 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม

1705 09318 0192

148 พ.ต.ท.

สมจิตร จันทร์นำท่วม

สว.สภ.พญำแมน จว.อุตรดิตถ์

สอต.98

สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์

149 พ.ต.ท.

สมจิตร เจริญสุข

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น

สขก.473

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เจริญศิลป์ จว.สกลนคร 1411 09203 0251

150 พ.ต.ต.

สมจิตร ชำลำเชำว์วิรุฬน์

สว.สภ.มะค่ำ จว.มหำสำรคำม

1114 10202 0094 รอง ผกก.ป.สน.ร่มเกล้ำ
1111 11202 0062 สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ
0808 12204 0308 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำชี จว.สุรำษฏ์ธำนี

สนม.492

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยแถลง จว.นครรำชสีมำ

0405 12201 0286 สว.สภ.แซงบำดำล จว.กำฬสินธุ์

1010 09202 0086

สรอ.345
1110 10202 0086

สนม.633

1611 10202 0119

สกส.125

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

151 ร.ต.อ.

สมเจตต์ ศรีพรหมมำ

รอง สวป.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี 0702 13202 0337 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.7 1703 10306 0032

152 ร.ต.อ.

สมเจตน์ แตรวิจิตร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงนำเปรียว จว.ฉะเชิงเทรำ

153 พ.ต.ท.

สมใจ เมฆหมอก

สว.สส.สน.ประชำชื่น

154 ร.ต.อ.

สมใจ รอดยัง

รอง สว.สส. สน.บำงนำ

สน.2-758

สว.สส.สน.บึงกุ่ม

1102 12204 0270

155 พ.ต.ท.

สมใจ รักศิลป์

สวป.สภ.ภูหลวง จว.เลย

สลย.327

สวป.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น

0403 12202 0425

156 พ.ต.ต.

สมชัย ขมินทอง

สว.อก.สภ.สหัสขันธ์ จว.กำฬสินธุ์

0402 12304 0180 สว.(สอบสวน) สภ.เซกำ จว.บึงกำฬ

157 พ.ต.ต.

สมชัย นุชอุดม

สว.สส.สภ.แสนภูดำษ จว.ฉะเชิงเทรำ

0203 12204 0197 สวป.สภ.บ้ำนโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรำ

158 พ.ต.ต.

สมชัย บริบูรณ์

สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

159 พ.ต.ท.

สมชัย บุญประเสริฐ

รอง ผกก.ป.สภ.ทรำยทองวัฒนำ จว.กำแพงเพชร 0602 10202 0104

รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนตำก จว.ตำก

160 พ.ต.ต.

สมชัย รักษ์ศรีทอง

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี

สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0310

161 พ.ต.ท.

สมชำติ ขันบุรี

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม

0703 10202 0012 รอง ผกก.สส.สน.ปทุมวัน

1008 09204 0073

162 พ.ต.ท.

สมชำติ น้อยมี

สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี

1204 10318 0012 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี

1204 09318 0175

163 พ.ต.ท.

สมชำติ มณีรัตน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร

1109 27203 0086 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 1105 09203 0255

164 พ.ต.ต.

สมชำย ก้ำนชมภู

สว.สส.สภ.เชียงดำว จว.เชียงใหม่

0503 12204 0252 สวป.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่

165 พ.ต.ท.

สมชำย แก้วแสงทองเจริญ

รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสัชนำลัย จว.สุโขทัย 0608 10202 0020 รอง ผกก.ป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0033

ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สฉช.218

ตำแหน่งใหม่

สว.(สอบสวน) สภ.บำงนำเปรียว จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10203 0204

1109 12204 0290 รอง ผกก.สส.สน.สุวินทวงศ์

สชม.504
สสฎ.280

ตำแหน่งเลขที่

สวป.สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่

1005 09204 0078

1415 10203 0116

สฉช.224
สชม.458
1605 09204 0066

สชม.740

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

166 ร.ต.อ.

สมชำย จงใจรัก

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสำคร

0708 13202 0145 สว.อก.สภ.เมืองสมุทรสำคร

167 ร.ต.อ.

สมชำย จันทร์ตูม

ผบ.มว.กก.ตชด.31

2504 11202 0114 สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 3

168 พ.ต.ท.

สมชำย ช่วยบำรุง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง

169 พ.ต.ต.

สมชำย ชัยคณำนุกูล

ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.2 1203 10306 0029

170 พ.ต.ต.

สมชำย เชำวนะ

สว.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 10305 0069 สว.ฝอ.บก.ส.2

2303 10318 0009

171 ร.ต.อ.

สมชำย โชคเฉลิม

รอง สว.สส.สภ.บ้ำนแฮด จว.ขอนแก่น

0403 13204 0312 สว.อก.สภ.ท่ำพระ จว.ขอนแก่น

1405 10318 0191

172 พ.ต.ต.

สมชำย ตะโกเนียม

สวป.สภ.อัมพวำ จว.สมุทรสงครำม

0707 12202 0076 สวป.สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี

173 พ.ต.ท.

สมชำย โตเฟื่อง

สว.ฝอ.ภ.จว.กำญจนบุรี

1704 10318 0010 สว.สส.สภ.สำรอง จว.กำญจนบุรี

0702 12204 0259

174 ร.ต.อ.

สมชำย ทับสิงห์คลำ

รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์

0604 13202 0343 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์

1606 10203 0223

175 พ.ต.ท.

สมชำย ไทรบุญจันทร์

สว.อก.สภ.พระแสง จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12304 0242 รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งคำโงก จว.พังงำ

1807 09202 0043

176 พ.ต.ท.

สมชำย นิ่มนวล

สว.(สอบสวน) กลุม่ งำนสอบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ

1107 29203 0041 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 09203 0258

177 พ.ต.ต.

สมชำย เนียมจำเริญ

สว.สส.สภ.บ้ำนหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0226 สว.สส.สภ.แก่งกระจำน จว.เพชรบุรี

0705 12204 0149

178 พ.ต.ต.

สมชำย บุญเชิญ

สว.พฐ.จว.ปรำจีนบุรี ศพฐ.2

2705 10336 0192 สว.ฝทว.1 ทว.

2703 10336 0026

179 พ.ต.ท.

สมชำย บุญมีจ้อย

สว.สส.สภ.บ้ำนไร่ จว.สุโขทัย

0608 12204 0161 สว.อก.สภ.เมืองกำแพงเพชร

180 ร.ต.อ.

สมชำย ปลุกใจรำษฎร์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี

1204 11305 0028 สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี

สตง.171

สสค.84
2504 10318 0011

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทลุง

สพท.164

สว.อก.สภ.ท่ำตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรำ

0203 12304 0175

สรบ.272

สกพ.124
1204 10318 0176

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

181 ร.ต.อ.

สมชำย พรหมณี

รอง สว.สส.สภ.ยะรัง จว.ปัตตำนี

2005 11204 0116 สว.สส.สภ.บ้ำนโสร่ง จว.ปัตตำนี

0904 12204 0334

182 พ.ต.ท.

สมชำย พิทักษ์โสภณ

สวป.สภ.บ้ำนไร่ จว.สุโขทัย

0608 12202 0041 สว.อก.สภ.เมืองสุโขทัย

0608 12304 0009

183 พ.ต.ท.

สมชำย พุทธรักษำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ 0808 24203 0108 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี 1810 09203 0341

184 พ.ต.ท.

สมชำย โพธิ์ทองมำ

สว.อก.สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก

185 พ.ต.ท.

สมชำย มวยดี

รอง ผกก.ป.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09202 0131 รอง ผกก.สส.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0077

186 พ.ต.ท.

สมชำย รัฐมั่น

รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ.

187 พ.ต.ต.

สมชำย รัตนวิชัย

สว.(สอบสวน) สภ.ประทำย จว.นครรำชสีมำ 0303 24203 0221 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยภูมิ

0302 24203 0084

188 พ.ต.ท.

สมชำย ฦำแรง

สว.สส.สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ

0306 12204 0314 รอง ผกก.ป.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ

0306 10202 0143

189 พ.ต.ท.

สมชำย วงศ์พูนสุข

สว.ฝอ.บก.น.5

1007 10304 0011 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ 1205 09203 0213

190 พ.ต.ท.

สมชำย วงษ์ถำวรชำติ

สว.สส.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์

0704 12204 0210 สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม

1705 10318 0013

191 พ.ต.ต.

สมชำย วุฒำพำณิชย์

สวป.สภ.ท่ำม่วง จว.กำญจนบุรี

0702 12202 0292 สว.ฝอ.ภ.จว.กำญจนบุรี

1704 10318 0251

192 ร.ต.อ.

สมชำย ไวยจินดำ

รอง สวป. สภ.ประตูนำจุฬำลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี

0104 13202 0279 สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี

1105 10318 0013

193 พ.ต.ท.

สมชำย ศรพล

สว.กก.6 บก.ปทส.

2107 10202 0132 รอง ผกก.3 บก.ปทส.

2107 09201 0073

194 พ.ต.ท.

สมชำย สมรรถำนนท์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช้ำงกลำง จว.นครศรีธรรมรำช

0804 13203 0060 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09203 0332

195 พ.ต.ท.

สมชำย สวนฐิตะปัญญำ

สว.อก.สน.ดอนเมือง

1102 12304 0126 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น

1608 10318 0144 สว.สส.สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก
2109 29203 0132 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ.

1608 10204 0067
2111 29203 0112

1405 09318 0408

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

196 พ.ต.ต.

สมชำย เสมอเหมือน

สว.กก.3 บก.ปส.3

197 พ.ต.ท.

สมชำย เสวยทรง

รอง ผกก.ป.สภ.หนองขำหย่ำง จว.อุทัยธำนี 0610 10202 0052 รอง ผกก.ป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0051

198 พ.ต.ต.

สมชำย แสงศรี

สว.(สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง

สตง.234

สว.(สอบสวน) สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง

สตง.266

199 พ.ต.ต.

สมชำย หนูบุญ

สว.(สอบสวน) สภ.คลองท่อม จว.กระบี่

สกบ.184

สว.(สอบสวน) สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต

1808 10203 0269

200 พ.ต.ท.

สมชำย หัดขะเจ

สว.บก.สส.จชต.

2002 10202 0131 รอง ผกก.ป.สภ.ตันหยง จว.นรำธิวำส

2004 09202 0147

201 พ.ต.ท.

สมชำย องคสิงห์

รอง ผกก.ฝอ.บก.น.3

1005 09318 0010 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.1

1003 09318 0213

202 พ.ต.ท.

สมชำย อ่อนศรีดอนทอง

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี

1111 09318 0059 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี

1108 09318 0007

203 พ.ต.ท.

สมชำย ออมสิน

สว.ฝ่ำยกำรสื่อสำร 5 สส.

2802 10428 0098 รอง ผกก.ฝ่ำยกำรสื่อสำร 5 สส.

2802 09428 0097

204 พ.ต.ท.

สมชำย อำจนุกำร

สว.สส.สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกำฬ

0410 12204 0235 สว.สส.สภ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคำย

0410 12204 0177

205 ร.ต.อ.

สมชำย อินชัย

รอง สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม

0703 13202 0275 สว.สส.สภ.ด่ำนทับตะโก จว.รำชบุรี

0706 12204 0224

206 พ.ต.ท.

สมชิต วิททะไชย

สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

1206 10204 0188 รอง ผกก.สส.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

1206 09204 0092

207 พ.ต.ท.

สมโชค พลชุมแสง

รอง ผกก.ป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

0503 10202 0046 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง

0208 10202 0032

208 ร.ต.อ.

สมดี จันทำทิพย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวฬุวัน จว.ขอนแก่น 1405 27203 0168 สว.(สอบสวน) สภ.หอคำ จว.บึงกำฬ

1415 10203 0118

209 พ.ต.ท.

สมดี บุตรวงษ์

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพลับพลำ จว.นครรำชสีมำ 0303 23203 0641

210 พ.ต.ท.

สมเด็จ สำบ้ำนกล้วย

รอง ผกก.ฝสต.1 กต.5

ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2204 10204 0064 สว.กก.4 บก.สกส.บช.ปส.

สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

0806 09204 0009 รอง ผกก.ฝสต.1 กต.1

ตำแหน่งเลขที่
2207 10202 0070

สลบ.131
0802 09204 0009

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2102 10202 0049 สว.กก.2 บก.ทท.3

ตำแหน่งเลขที่

211 พ.ต.ท.

สมเดช สำระบรรณ์

สว.กก.1 บก.ป.

212 ร.ต.อ.

สมทรง จุลศร

รอง สว.ธร. สภ.ปำกพนัง จว.นศ.

213 พ.ต.ต.

สมทรง เวียงปฎิ

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนหนองเม็ก จว.กำฬสินธุ์ 0402 23203 0289 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกำฬสินธุ์

214 พ.ต.ท.

สมนึก คงวัดใหม่

สว.(สอบสวน) สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมรำช 0804 24203 0154 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 1806 10203 0294

215 พ.ต.ท.

สมนึก คิดถูก

สวป.สภ.บ้ำนหมี่ จว.ลพบุรี

0106 12202 0256 รอง ผกก.ป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

0106 10202 0061

216 พ.ต.ท.

สมนึก เดชรัตน์

รอง ผกก.ป.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์

0609 10202 0018 รอง ผกก.ป.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์

0604 10202 0031

217 พ.ต.ท.

สมนึก โนนพล

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนดู่ จว.ร้อยเอ็ด

0407 23203 0374 สว.(สอบสวน) สภ.โคกสว่ำง จว.ร้อยเอ็ด 1409 10203 0290

218 ร.ต.อ.

สมนึก บุญเจริญ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 29203 0108 สว.(สอบสวน) สภ.สะเดำ จว.สุรินทร์

219 พ.ต.ท.

สมนึก ประจิตร์

รอง ผกก.สส.สภ.ตำคลี จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0086 รอง ผกก.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 1106 09204 0063

220 พ.ต.ท.

สมนึก มุมทอง

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2

221 พ.ต.ต.

สมนึก สุวรรณวงศ์

สว.สส.สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12204 0206 สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0042

222 พ.ต.ท.

สมนึก เสงีย่ มงำม

สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี

223 พ.ต.ท.

สมนึก เหล่ำจันดำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เอรำวัณ จว.เลย 0408 13203 0020 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงกลม จว.เลย 1410 09203 0209

224 ร.ต.อ.

สมนึก อุทธิยัง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลำพูน

0509 24203 0053 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลำพูน

1511 10203 0162

225 พ.ต.ท.

สมบัติ กำญจนะบุตร

สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

1105 10204 0109 สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

1111 10204 0029

สนศ.496

สว.อก.สภ.ปำกพนัง จว.นครศรีธรรมรำช

1201 10318 0262 สว.(สอบสวน) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี
0104 12202 0241 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยนำท

3204 10204 0037

สขก.279
1404 10203 0195

1309 29203 0123
1206 10203 0416
1104 09204 0117

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำสวนกวำง จว.ขอนแก่น

สขก.405

226 พ.ต.ท.

สมบัติ กำบุญมำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 0403 24203 0157

227 พ.ต.ท.

สมบัติ เกตุกัปตัน

สว.อก.สน.คันนำยำว

1102 12304 0127 สว.อก.สน.ดอนเมือง

228 พ.ต.ท.

สมบัติ ครุฑธำ

สว.(สอบสวน) สภ.เขำดิน จว.รำชบุรี

0706 24203 0128 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำดิน จว.รำชบุรี

229 พ.ต.ท.

สมบัติ ชื่นคุณำกร

รอง ผกก.ป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่

0503 10202 0207 รอง ผกก.สส.สภ.เพ จว.ระยอง

230 พ.ต.ท.

สมบัติ ชุมสวัสดิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คำผักกูด จว.ยโสธร 1307 29203 0048 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทำ จว.ยโสธร 1307 09203 0150

231 พ.ต.ท.

สมบัติ ซุ้นหัว

สว.อก.สภ.ละงู จว.สตูล

0908 12304 0073 รอง ผกก.ป.สภ.ควนกำหลง จว.สตูล

0908 10202 0051

232 ร.ต.อ.

สมบัติ นำแถมทอง

รอง สวป.สภ.บ้ำนเดื่อ จว.หนองคำย

0410 13207 0289 สว.สส.สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น

0403 12204 0224

233 พ.ต.ท.

สมบัติ บัวผัน

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีสำโรง จว.สุโขทัย

234 พ.ต.ท.

สมบัติ บุญปำน

รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำพล จว.เพชรบูรณ์

235 พ.ต.ต.

สมบัติ ผิวผ่อง

สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 0407 24203 0112 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย

236 พ.ต.ท.

สมบัติ พรมสอำด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองวำฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์

237 ร.ต.อ.

สมบัติ พุ่มเพ็ชรษำ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกำะคำ

0508 24203 0071 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงมอก จว.ลำปำง 1510 10203 0228

238 พ.ต.ท.

สมบัติ มีมงคล

รอง ผกก.6 บก.ป.

2102 09201 0279 รอง ผกก.2 บก.ป.

2102 09201 0111

239 พ.ต.ต.

สมบัติ รักขุมแก้ว

สว.สส.สภ.สำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร

0107 12204 0246 สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี

1110 10318 0011

240 พ.ต.ท.

สมบัติ ศรีปน

รอง ผกก.ป.สภ.หลักศิลำ จว.นครพนม 1406 09202 0109 รอง ผกก.ป.สภ.คำชะอี จว.มุกดำหำร

สสท.248

สรบ.134
1210 09204 0074

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ 1609 09203 0220

1609 09202 0052 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำพล จว.เพชรบูรณ์

สปข.83

1102 12304 0126

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.2

1609 09204 0087
1410 10203 0194
2203 29203 0029

0406 10202 0032

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

241 ร.ต.อ.

สมบัติ สิตวงศ์

รอง สว.กก.ตชด.24

242 พ.ต.ต.

สมบัติ สินชัย

สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี

243 พ.ต.ท.

สมบัติ สุระเสน

สวป.สน.บำงกอกใหญ่

244 พ.ต.ต.

สมบุญ สียำงนอก

สว.(สอบสวน) สภ.สำมชุก จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0117 สว.(สอบสวน) สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10203 0169

245 พ.ต.ท.

สมบุญ อิ่มเกิด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภูกระดึง จว.เลย

246 พ.ต.ท.

สมบุญพล คำตำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย

0408 24203 0081 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงคำน จว.เลย 1410 09203 0207

247 พ.ต.ต.

สมบูรณ์ กลืนกระโทก

สวป.สภ.เกำะช้ำง จว.ตรำด

0205 12202 0055 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนค่ำย จว.ระยอง

248 พ.ต.ต.

สมบูรณ์ เกือเกษมศักดิ์

สวป.สภ.บ้ำนแหลม จว.เพชรบุรี

0705 12202 0199 สวป.สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี

249 พ.ต.ท.

สมบูรณ์ คล่องใจ

สว.สส.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

250 พ.ต.ท.

สมบูรณ์ จันโท

สว.สส.สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ

0303 12204 0419 รอง ผกก.สส.สภ.เขวำสินรินทร์ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0155

251 พ.ต.ท.

สมบูรณ์ ชำญสมัย

สว.อก.สภ.โพธิ์ทอง จว.อ่ำงทอง

0110 12304 0066 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี

1108 09318 0189

252 พ.ต.ท.

สมบูรณ์ ทองทำ

สว.กก.3 บก.ปส.4

2205 10204 0059 สว.กก.1 บก.สกส.บช.ปส.

2207 10202 0024

253 พ.ต.ท.

สมบูรณ์ เทพคำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่

254 พ.ต.ท.

สมบูรณ์ นำวีภำพ

สว.สส.สภ.บ้ำนแปลง จว.จันทบุรี

1204 10204 0054 สวป.สภ.คลองนำใส จว.สระแก้ว

1211 10202 0066

255 ร.ต.อ.

สมบูรณ์ นินเป้ำ

รอง สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

0609 13202 0185 สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์

1611 10318 0010

2503 11442 0361 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.23 บก.ตชด.ภำค 2 2503 10318 0246

สพบ.134

สวป.สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เพชรบุรี

1114 12202 0220 สวป.สน.บำงขุนเทียน

สลย.230

สอต.144

สชม.467

รอง ผกก.ป.สภ.บำงมูลนำก จว.พิจิตร

รอง ผกก.สส.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์

สพบ.184
1116 12202 0257
0605 10202 0048
1210 10203 0245

สพบ.160
1611 09204 0068

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ่อหลวง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0200

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

256 พ.ต.ท.

สมบูรณ์ บุญโสภำพ

รอง ผกก.1 บก.ส.1

2302 09204 0028 รอง ผกก.สส.สภ.สองแคว จว.น่ำน

1506 09204 0067

257 พ.ต.ท.

สมบูรณ์ พรหมบุตร

สว.(สอบสวน) สภ.แนงมุด จว.สุรินทร์

0307 23203 0123 สว.(สอบสวน) สภ.กำบเชิง จว.สุรินทร์

1309 10203 0293

258 พ.ต.ต.

สมบูรณ์ พิมพ์ภักดี

สว.อก.สภ.คง จว.นครรำชสีมำ

0303 12304 0296 สว.อก.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ

0303 12304 0332

259 พ.ต.ต.

สมบูรณ์ พุ่มขจร

สว.สส.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร

0803 12204 0125 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำแซะ จว.ชุมพร

1805 10203 0165

260 พ.ต.ท.

สมบูรณ์ มั่นคง

รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนยำงชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09202 0065 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนคำ จว.รำชบุรี

1708 09204 0082

261 พ.ต.ท.

สมบูรณ์ เลือดกุมภำ

รอง ผกก.สส.สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ

1308 09204 0183 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทร์

1309 09204 0201

262 พ.ต.ต.

สมบูรณ์ สีทำเลิศ

สว.สส.สภ.นิคมคำสร้อย จว.มุกดำหำร

0406 12204 0090 สวป.สภ.นำดินดำ จว.เลย

0408 12202 0066

263 ร.ต.อ.

สมบูรณ์ สีอินทร์

รอง สวป.สภ.แม่ยำว

0502 13207 0304 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงรำย

1504 10318 0012

264 พ.ต.ต.

สมประสงค์ รักษำแก้ว

สวป.สน.บวรมงคล

1104 12202 0123 สวป.สน.ลำดพร้ำว

1111 12202 0237

265 พ.ต.ต.

สมประสงค์ ละใบสอำด

สว.สส.สภ.เกำะพีพี จว.กระบี่

1804 10204 0119 สว.(สอบสวน) สภ.อ่ำวลึก จว.กระบี่

1804 10203 0209

266 ร.ต.อ.

สมปอง ขำทวี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งกระจำน จว.เพชรบุรี

267 พ.ต.ท.

สมปอง นิลสนธิ

สว.(สอบสวน) สภ.วังนำขำว จว.ชัยนำท 0102 23203 0170 สว.(สอบสวน)สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนำท

268 ร.ต.อ.

สมผล ศรีไสล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แกดำ จว.มหำสำรคำม

สมค.263

สว.(สอบสวน) สภ.ปำกคำด จว.บึงกำฬ 1415 10203 0114

269 ร.ต.อ.

สมพง ชูกุศล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สรรพยำ จว.ชัยนำท

สชน.197

สว.(สอบสวน) สภ.เนินขำม จว.ชัยนำท 1104 10203 0111

270 พ.ต.ท.

สมพงค์ จุลเรือง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 0806 24203 0063 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กมลำ จว.ภูเก็ต 1808 09203 0275

สพบ.214

สว.(สอบสวน) สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 1707 10203 0159
สชน.149

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

271 พ.ต.ต.

สมพงค์ เพ็ชรสุด

สว.สส.สภ.เกำะเต่ำ จว.สุรำษฎร์ธำนี

1810 10204 0138 สว.อก.สภ.บำงมะเดื่อ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12318 0337

272 ร.ต.อ.

สมพงษ์ ชัยสงครำม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดำเนินสะดวก

273 พ.ต.ท.

สมพงษ์ ณ สงขลำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เสวียด จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 24203 0131 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำชนะ จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09203 0351

274 ร.ต.อ.

สมพงษ์ ดำจุติ

รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง 0902 24203 0063 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำแพ จว.สตูล

1907 10203 0123

275 ร.ต.อ.

สมพงษ์ ทัดเศษ

รอง สวป. สภ.ท่ำพล จว.เพชรบูรณ์

1609 10204 0068

276 พ.ต.ท.

สมพงษ์ ปำนเหลือง

สว.(สอบสวน) สภ.ย่ำนตำขำว จว.ตรัง

277 พ.ต.ท.

สมพงษ์ ไฝปัน

สว.อก.สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่

0503 12304 0302 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กำแพงเพชร

1604 09318 0172

278 พ.ต.ต.

สมพงษ์ ภูกองแข

สว.สส.สภ.บ้ำนบัวขำว จว.ร้อยเอ็ด

1409 10204 0064 สว.สส.สภ.โพธิ์ทอง จว.ร้อยเอ็ด

0407 12204 0288

279 พ.ต.ท.

สมพงษ์ มำกขนอน

สว.อก.สภ.บำงตำเถร จว.สุพรรณบุรี

1711 10318 0132 สวป.สภ.สระยำยโสม จว.สุพรรณบุรี

0709 12202 0062

280 พ.ต.ท.

สมพงษ์ เยำวนิจ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองมหำสำรคำม 0405 24203 0063

281 ร.ต.อ.

สมพงษ์ วัชโรสินธุ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

282 ร.ต.อ.

สมพงษ์ วำพันสุ

รอง สว.จร. สน.บำงมด

สน.3-940

สว.อก.สน.สุวินทวงศ์

1110 12304 0060

283 ร.ต.อ.

สมพงษ์ ศรีคำ

รอง สวป.สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี

สสห.133

สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ

1107 10204 0157

284 พ.ต.ท.

สมพงษ์ ศรีสนำย

สว.สส.สภ.นำเยีย จว.อุบลรำชธำนี

0309 12204 0335 สวป.สภ.ตำลสุม จว.อุบลรำชธำนี

285 ร.ต.อ.

สมพงษ์ ศรีอ่อน

รอง สว. สภ.ปำกพนัง จว.นศ.

0804 13202 0447 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8

สรบ.337

สว.(สอบสวน) สภ.ดำเนินสะดวก จว.รำชบุรี 1708 10203 0219

1609 11202 0117 สว.สส.สภ.บ้ำนกลำง จว.เพชรบูรณ์

สตง.203

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ย่ำนตำขำว จว.ตรัง 1904 09203 0204

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สว่ำงวีระวงศ์ จว.อุบลรำชธำนี

1405 11204 0037 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4

1311 09203 0435
1402 10204 0057

สอบ.506
1801 10318 0196

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

286 พ.ต.ต.

สมพงษ์ ศิลำวงษ์

สว.กก.สส.ภ.จว.ปรำจีนบุรี

1209 10204 0100 สว.(สอบสวน) สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10203 0205

287 พ.ต.ต.

สมพงษ์ สำมสี

สว.อก.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหำสำรคำม

0405 12304 0132 สว.อก.สภ.นำดูน จว.มหำสำรคำม

288 พ.ต.ท.

สมพงษ์ แสดงฤทธิ์

สวป.สภ.เมืองชัยนำท

สชน.121

สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนำท

289 ร.ต.อ.

สมพจน์ ง้ำวแหลม

รอง สว.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ จว.ฉะเชิงเทรำ

สฉช.190

สว.สส.สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ

290 พ.ต.ท.

สมพร เก่งธีระพัฒน์

รอง ผกก.กก.5 บก.รฟ.

2104 09202 0097 รอง ผกก.4 บก.รน.

2106 09202 0083

291 พ.ต.ท.

สมพร จงภัทรอนันต์

สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6

1602 10326 0010 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.6

1601 09318 0285

292 พ.ต.ท.

สมพร จันทำ

รอง ผกก.สส.สภ.สุคิริน จว.นรำธิวำส

2004 09204 0091 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นรำธิวำส

1908 09204 0073

293 พ.ต.ท.

สมพร เชยบำล

สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงรำย

1504 10318 0012 รอง ผกก.ป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงรำย

0502 10202 0074

294 พ.ต.ท.

สมพร ดำรำษฎร์

รอง ผกก.สส.สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส 2004 09204 0088 รอง ผกก.ป.สภ.สุไหงปำดี จว.นรำธิวำส 0903 10202 0044

295 พ.ต.ท.

สมพร ทิพย์อำภำกุล

รอง ผกก.2 บก.ส.1

296 พ.ต.ท.

สมพร ธิมำชัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ยำงสีสุรำช จว.มหำสำรคำม

297 พ.ต.ต.

สมพร ปรำบุตร

สว.สส.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย

298 พ.ต.ท.

สมพร พวงทอง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกนำระนอง จว.ระนอง 0807 24203 0045

299 พ.ต.ท.

สมพร รักแก้ว

สวป.สภ.ท่ำศำลำ จว.นครศรีธรรมรำช

300 พ.ต.ต.

สมพร ฤทธิรัตน์

สว.(สอบสวน) สภ.สิงหนคร จว.สงขลำ

2302 09204 0067 รอง ผกก.สส.สภ.อ่ำวนำง จว.กระบี่

สมค.361

1104 10318 0123

สฉช.177

1804 09204 0135

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกลำง จว.นครพนม 0404 24203 0083

0608 12204 0106 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.6

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง

0804 12202 0416 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช

สสข.495

0405 12304 0163

สว.(สอบสวน) สภ.โกตำบำรู จว.ยะลำ

1602 10204 0147
1809 09203 0118
1806 09204 0335
2006 29203 0143

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

301 พ.ต.ต.

สมพร วุฒเิ ศรษฐ์

สว.ฝอ.ภ.จว.พังงำ

1807 10318 0010 สว.อก.สภ.อ่ำวลึก จว.กระบี่

0802 12304 0079

302 ร.ต.อ.

สมพร ศรีโยนำ

รอง สว.(สอบสวน) กรับใหญ่

0706 24203 0130 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี

1708 10203 0214

303 พ.ต.ท.

สมพร สุพลสงครำม

สวป.สภ.คำเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร

สยส.155

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยโสธร

304 พ.ต.ต.

สมพร แสงเทพ

สวป.สภ.บรบือ จว.มหำสำรคำม

สมค.300

สวป.สภ.สุวรรณคูหำ จว.หนองบัวลำภู

305 ร.ต.อ.

สมพร อุทัยวรรณ์

รอง สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน

สน.2-898

สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน

306 พ.ต.ท.

สมพร อุปพงศ์

สวป.สน.พหลโยธิน

307 พ.ต.ท.

สมพล นำคขำพันธุ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี

สชบ.313

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 1206 09203 0439

308 พ.ต.ท.

สมพล พันธภิบำล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งฝน จว.อุดรธำนี

สอด.439

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บุ่งคล้ำ จว.บึงกำฬ 1415 09203 0124

309 พ.ต.ท.

สมพล เหลืองพิพัฒน์ชัย

สว.อก.สน.สำมเสน

สน.1-984

สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.น.4 1006 29203 0063

310 พ.ต.ท.

สมพัฒน์ เภสัชชำ

รอง ผกก.ฝ่ำยปกครอง 1 บก.ปค.

3002 09306 0019 รอง ผกก.ฝ่ำยปกครอง 2 บก.ปค.

3002 09306 0043

311 พ.ต.ต. หญิง สมพิศ เพียรเจริญ

สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม

1406 10318 0010 สว.พฐ.จว.นครพนม ศพฐ.4

2707 10336 0233

312 พ.ต.ต.

สมเพชร พันกับ

สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยโป่ง อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0171 สว.(สอบสวน) สภ.ปำงมะผ้ำ จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10203 0143

313 พ.ต.ต.

สมภพ เกษรังสรรค์

สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0067 สวป.สน.นิมิตรใหม่

1110 12202 0208

314 พ.ต.ท.

สมภพ เชำว์เพชรไพโรจน์

สวป.สน.ปทุมวัน

1113 12202 0141 รอง ผกก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 09204 0234

315 พ.ต.ท.

สมภพ เชือทอง

สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร

1805 10318 0012 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 1805 09202 0059

1109 12202 0267 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุทัยธำนี

1307 09204 0051

สอด.393
1008 10203 0139
1612 09204 0152

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

2107 11202 0135 สว.กก.6 บก.ปทส.

ตำแหน่งเลขที่

316 ร.ต.อ.

สมภพ ตรงต่อกิจ

รอง สว.กก.6 บก.ปทส.

317 พ.ต.ท.

สมภพ นำมบัณฑิต

สว.สส.สน.ดอนเมือง

สน.1-572

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง

318 ร.ต.อ.

สมภพ บุญตันบุตร

รอง สวป. สภ.งำว

สลป.396

สว.ฝอ.ภ.จว.ลำปำง

1510 10318 0009

319 พ.ต.ท.

สมภพ ไม้แก้ว

สว.กก.1 บก.ส.3

2304 10202 0032 รอง ผกก.5 บก.ส.1

2302 09204 0191

320 พ.ต.ท.

สมภพ เล็กกลำง

สว.กลุม่ งำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม ผอ. 0202 10309 0018 รอง ผกก.ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ.

1013 09202 0051

321 พ.ต.ท.

สมภพ ศรีแก้วใส

สว.สส.สภ.นำยืน จว.อุบลรำชธำนี

0309 12202 0112

322 พ.ต.ต.

สมภพ สุขวิชัย

สว.(สอบสวน) สภ.กันทรวิชัย จว.มหำสำรคำม 0405 24203 0075 สว.(สอบสวน) สภ.นำโสม จว.อุดรธำนี

1414 10203 0222

323 พ.ต.ท.

สมภพ หลวงวงศ์

สว.สส.สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลำ

0907 12204 0224 รอง ผกก.ป.สภ.รำมัน จว.ยะลำ

0906 10202 0042

324 พ.ต.ท.

สมภพ อ่อนสิน

รอง ผกก.ตชด.31 บก.ตชด.ภำค 3

2504 09202 0054 รอง ผกก.ตชด.23 บก.ตชด.ภำค 2

2503 09202 0238

325 พ.ต.ท.

สมภำร ชะพินใจ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด

0407 24203 0107 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำกุง จว.กำฬสินธุ์ 1404 29203 0055

326 พ.ต.ท.

สมภำร แสนคำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กำฬสินธุ์

327 ร.ต.อ.

สมโภช ซำมำเละ

รอง สวป.สภ.ตันหยง

0903 13202 0126 สว.อก.สภ.บ้ำนหนองเอือง ภ.จว.ตรัง

1904 10318 0128

328 พ.ต.ท.

สมโภชน์ กำญจนสกุล

สว.สส.สภ.โนนสัง จว.หนองบัวลำภู

0411 12204 0091 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.4

1403 10318 0021

329 พ.ต.ท.

สมโภชน์ ทิพยวัลย์

สวป.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์

0307 12202 0099 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนกรวด จว.บุรีรัมย์

0304 10202 0072

330 พ.ต.ท.

สมโภชน์ อินทจักร

สว.สส.สน.เทียนทะเล

1116 12204 0089 สว.สส.สน.รำษฎร์บูรณะ

0309 12204 0254 สวป.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลรำชธำนี

สกส.264

รอง ผกก.ป.สภ.ภูพำน จว.สกลนคร

2107 10202 0132

สน.1-1255

0409 10202 0126

สน.3-370

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

331 พ.ต.ท.

สมมำตร เสือบัว

สว.(ทนท.ทำงนำ) ส.รน.1 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0126 สว.ส.รน.3 กก.6 บก.รน.

2106 10206 0176

332 ร.ต.อ.

สมมำศ อินนุพัฒน์

รอง สว. ฝ่ำยอำนวยกำร ภ.จว.ภก.

1801 10318 0175

333 พ.ต.ท.

สมมำส สถิตวัฒน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองมหำสำรคำม 0405 24203 0066 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอนจำน จว.กำฬสินธุ์

334 พ.ต.ท.

สมโมท แสงสวัสดิ์

สว.สส.สน.บวรมงคล

1114 12204 0198 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

1001 10318 0365

335 ร.ต.อ.

สมยงค์ แพงงำม

รอง สวป.สภ.ละหำนทรำย จว.บุรีรัมย์

0304 13202 0466 สว.สส.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์

0304 12204 0214

336 พ.ต.ท.

สมยงค์ วงษ์สำรักษ์

รอง ผกก.ป.สภ.นำทม จว.นครพนม

0404 10202 0091 รอง ผกก.ป.สภ.ดอนตำล จว.มุกดำหำร 0406 10202 0025

337 ร.ต.อ.

สมยศ กลัดแขก

รอง สวป. สน.จรเข้น้อย

338 พ.ต.ต.

สมยศ ชูเกียรติศิริ

สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

339 พ.ต.ท.

สมยศ ดำจันทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธำนี 0104 24203 0071 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 1106 09203 0211

340 พ.ต.ท.

สมยศ ตรีประสิทธิ์ชัย

รอง ผกก.สส.สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี

341 พ.ต.ท.

สมยศ ต่อสกุล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบัวโคก จว.ชัยภูมิ 1304 29203 0084 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลำดใหญ่ จว.ชัยภูมิ 1304 09203 0236

342 พ.ต.ท.

สมยศ ทรัพย์จรัสแสง

สวป.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม

343 พ.ต.ต.

สมยศ นำชิน

สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครรำชสีมำ

344 พ.ต.ท.

สมยศ ปลัดศรีช่วย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พลสงครำม จว.นครรำชสีมำ

1305 29203 0104 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0517

345 พ.ต.ต.

สมยศ พรหมบุตร

สวป.สภ.บ้ำนโคก จว.เพชรบูรณ์

1609 10202 0065 สวป.สภ.บึงสำมพัน จว.เพชรบูรณ์

1808 11304 0021 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8

สน.2-374

สว.สส.สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์

1108 10204 0029 สว.(สอบสวน) สภ.บำงจัก จว.อ่ำงทอง
1707 09204 0063 รอง ผกก.สส.สภ.สลุย จว.ชุมพร
0703 12202 0256 สวป.สภ.ด่ำนแม่แฉลบ จว.กำญจนบุรี

สนม.340

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครรำชสีมำ

สกส.321

0604 12204 0224
1112 10203 0113
1805 09204 0082
1704 10202 0066
0303 24203 0170

สพช.332

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

346 พ.ต.ท.

สมยศ วงศ์สุรินทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์

สสร.342

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 0307 24203 0118

347 พ.ต.ท.

สมยศ วังเวียง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงใหม่

สชม.420

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สันป่ำตอง จว.เชียงใหม่

348 พ.ต.ท.

สมยศ สมบัติมำก

สว.สภ.หนองตรุด จว.ตรัง

0902 12201 0186 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนคลองเต็ง จว.ตรัง

349 พ.ต.ต.

สมยำ คงวงค์

สว.อก.สภ.หำดสำรำญ จว.ตรัง

0902 12318 0196 สวป.สภ.ปำกพะยูน จว.พัทลุง

350 พ.ต.ท.

สมรวย อินต๊ะนัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มีนบุรี

1110 24203 0122 รอง ผกก.กลุม่ งำนสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 09305 0154

351 พ.ต.ท.

สมรัก มูลหำร

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกรวด จว.บุรีรัมย์

352 พ.ต.ต.

สมรัก วงศ์สวรรค์

สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

0704 12202 0228 สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

353 พ.ต.ท.

สมรักษ์ เกษแก้ว

รอง ผกก.สส.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี

1206 09204 0088 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี

354 พ.ต.ท.

สมรัฐ อำวรณ์

สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 10309 0202 รอง ผกก.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 09318 0197

355 ร.ต.อ.

สมฤกษ์ บำเหน็จพันธ์

รอง สวป. สภ.ลำดใหญ่ จว.ชัยภูมิ

0302 13207 0281 สว.สส.สภ.ลำดใหญ่ จว.ชัยภูมิ

0302 12204 0285

356 ร.ต.อ.

สมศรี สุดสน

รอง สวป. สน.บำงมด

1115 13202 0212 สว.สส.สภ.สนำมชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12204 0157

357 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ กองทิพย์

รอง ผกก.ป.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงำ

0805 10202 0020 รอง ผกก.ป.สภ.กะปง จว.พังงำ

0805 10202 0051

358 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ เกิดแสง

สว.กลุ่มงำนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ยศ.

0201 10309 0031

0203 09309 0015

359 พ.ต.ต.

สมศักดิ์ แก้วทอง

สว.ฝอ.บก.ปทส.

2107 10318 0012 สว.กก.2 บก.ปทส.

360 พ.ต.ต.

สมศักดิ์ แก้วมำลำ

สว.(สอบสวน) สภ.บำงประมุง จว.นครสวรรค์ 0604 23203 0276 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนไร่ จว.อุทัยธำนี

สบร.414

สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี

รอง ผกก.กลุ่มงำนกิจกำรพิเศษ กองแผนงำนควำมมั่นคง สยศ.

สชม.481
1904 09202 0044

สพท.170
1206 10203 0380
1706 10318 0184

สชบ.306

2107 10202 0057
1612 10203 0147

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

361 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ แก้วอุดม

รอง สวป. สน.สำเหร่

1115 13202 0219 สว.กก.สส.บก.น.7

1009 10204 0039

362 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ ขันชัยทิศ

รอง ผกก.ป.สภ.แม่เมำะ จว.ลำปำง

0508 10202 0038 รอง ผกก.ป.สภ.เชียงดำว จว.เชียงใหม่

0503 10202 0052

363 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ คำมงคุณ

สวป.สภ.โพนทอง จว.เลย

0408 12202 0068 สวป.สภ.หนองหิน จว.เลย

364 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ จันวงษำ

รอง ผกก.สส.สน.นิมิตรใหม่

1005 09204 0074 รอง ผกก.อำรักขำ 1 บก.อคฝ.

1014 09202 0029

365 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ จำเปีย

ผบ.มว.กก.ตชด.33

2504 11202 0303 สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 3

2504 10318 0013

366 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ ใจแล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พำนทอง จว.ชลบุรี 0204 24203 0172 สว.(สอบสวน) สภ.พำนทอง จว.ชลบุรี

1206 10203 0386

367 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ ไชยสุด

รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสงครำม

0706 12204 0248

368 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ ดีรักชำติ

รอง สว.สร.ผอ.

369 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ ตะโกพร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงแพ จว.รำชบุรี

370 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ ถำวรมงคล

รอง ผกก.สส.สภ.สวี จว.ชุมพร

1805 09204 0077 รอง ผกก.สส.สภ.ละแม จว.ชุมพร

371 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ ทองเกลียง

รอง ผกก.สส.สภ.อ่ำวนำง จว.กระบี่

1804 09204 0135 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกกลอย จว.พังงำ

372 พ.ต.ต.

สมศักดิ์ ทองสุก

สวป.สภ.ชำติตระกำร จว.พิษณุโลก

373 พ.ต.ต.

สมศักดิ์ เทพจันทร์

สวป.สภ.ป่ำแป๋ จว.เชียงใหม่

374 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ บ้งจ่ำ

รอง สวป. สน.ดินแดง

375 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ บุญรักษำ

สว.ฝอ.สศป.

สสส.73

สว.สส.สภ.ทุ่งหลวง จว.รำชบุรี

สลย.120

0202 11309 0047 สว.กลุม่ งำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ผอ. 0202 10309 0043

สรบ.323

สพล.336

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนยำงชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์

สวป.สภ.เขำค้อ จว.เพชรบูรณ์

1505 10202 0129 สว.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

สน.1-837

สว.กก.สส.บก.น.1

2902 10318 0008 รอง ผกก.สส.ภ.จว.กำฬสินธุ์

1706 09203 0176
1805 09204 0083

สพง.82
0607 12202 0226
1509 10204 0149
1003 10204 0209
1404 09203 0209

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

376 พ.ต.ต.

สมศักดิ์ บุตรแก้ว

สวป.สภ.เมืองเชียงรำย

0502 12202 0330 สว.สส.สภ.ขุนตำล จว.เชียงรำย

0502 12204 0150

377 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ พรสง่ำกุล

สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.

1001 10318 0281 รอง ผกก.ป.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์

0307 10202 0051

378 พ.ต.ต.

สมศักดิ์ เย็นเหลือ

สว.(สอบสวน) สภ.ชนบท จว.ขอนแก่น

สขก.361

สว.(สอบสวน) สภ.โนนศิลำ จว.ขอนแก่น 0403 12203 0068

379 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ รักบำรุง

รอง สวป. สภ.เคียนซำ จว.สฎ.

สสฎ.507

สว.อก.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงำ

380 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ รัตนพันธ์

สว.(สอบสวน) สภ.ขุนทะเล จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 24203 0129 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนม จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09203 0349

381 พ.ต.ต.

สมศักดิ์ วงศ์กิติ

สวป.สภ.เมืองลำพูน

0509 12202 0164 สว.สส.สภ.นิคมอุตสำหกรรม จว.ลำพูน 1511 10204 0092

382 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ วงศ์จำปำ

สว.สส.สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์

1306 10204 0071 สวป.สภ.บ้ำนกรวด จว.บุรีรัมย์

สบร.407

383 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ วงษ์ไชยแย้ม

สวป.สภ.เมืองลำปำง

0508 12202 0247 สว.สส.สภ.วังเหนือ จว.ลำปำง

0508 12204 0144

384 พ.ต.ต.

สมศักดิ์ ศรีชะอุ่ม

สว.(สอบสวน) สภ.จตุรพักตร์พิมำน จว.ร้อยเอ็ด

385 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ ศรีทอง

รอง สวป.สภ.กันตัง จว.ตรัง

386 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ สำภูงำ

รอง ผกก.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.1 1103 09318 0017

387 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ หนูรอด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะพะงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี

388 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ หอมบุญมี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอนตำล จว.มุกดำหำร

389 พ.ต.ต.

สมศักดิ์ เหล็มปำน

สวป.สภ.นำประดู่ จว.ปัตตำนี

390 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ ใหม่บุญมี

สวป.สน.ท่ำพระ

สรอ.439

0805 12304 0060

สว.(สอบสวน) สภ.คำตำกล้ำ จว.สกลนคร 1411 10203 0234

0902 13202 0220 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9

1901 10305 0160

รอง ผกก.สส.สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ

1107 09204 0079

สสฎ.360

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่

สกบ.208

สมห.154

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำทม จว.นครพนม 1406 09203 0185

2005 10202 0087 สว.อก.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตำนี

สน.3-434

รอง ผกก.สส.สภ.ดงเย็น จว.อุดรธำนี

0904 12304 0295
1414 09204 0058

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

391 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
สมศักดิ์ อินสุข

ตำแหน่ง
สวป.สภ.พนมสำรคำม จว.ฉะเชิงเทรำ

ตำแหน่งเลขที่
สฉช.265

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง ผกก.ป.สภ.เขำสิงห์โต จว.สระแก้ว 1211 09202 0138

392 พ.ต.ท. หญิง สมสวย ฉ่ำมณี

สว.อก.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด

0407 12304 0152 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

393 ร.ต.อ.

สมหมำย แก้วมณี

รอง สว.จร.สน.บุคคโล

สน.3-574

สว.สส.สภ.สองแคว จว.น่ำน

394 พ.ต.ท.

สมหมำย เงินดี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองขำหย่ำง จว.อุทัยธำนี

สอน.141

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุทัยธำนี

395 พ.ต.ท.

สมหมำย จอมคำสิงห์

สว.อก.สภ.จะแนะ จว.นรำธิวำส

396 ร.ต.อ.

สมหมำย ใจสว่ำง

รอง สวป. สน.ชนะสงครำม

397 ร.ต.อ.

สมหมำย ธรรมเนียม

รอง สว. กก.ดส.

1000 11202 0032 สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร

1307 10318 0158

398 พ.ต.ต.

สมหมำย นุ่นขำว

สวป.สภ.เมืองตรัง

0902 12202 0200 สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9

1902 10204 0106

399 ร.ต.อ.

สมหมำย รักป้อม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุโขทัย

สสท.169

สว.(สอบสวน) สภ.คีรีมำศ จว.สุโขทัย

0608 24203 0060

400 ร.ต.อ.

สมหมำย สุขคง

รอง สว.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

สสห.94

สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

1108 10204 0029

401 พ.ต.ท.

สมหมำย สุทโธ

สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลำภู

1413 10204 0031 สวป.สภ.โคกโพธิ์ไชย จว.ขอนแก่น

0403 12202 0032

402 พ.ต.ท.

สมหมำย อมรอรช

สว.สส.สภ.บ้ำนทัพไทย จว.สระแก้ว

1211 10204 0069 รอง ผกก.สส.ภ.จว.จันทบุรี

1204 09204 0170

403 พ.ต.ท.

สมหมำย อ่อนคำ

สว.อก.สภ.ถลำง จว.ภูเก็ต

0806 12304 0094 รอง ผกก.สส.ภ.จว.พังงำ

1807 09201 0029

404 พ.ต.ต.

สมหวัง ไชยสลี

สว.(สอบสวน) สภ.เชียงกลำง จว.น่ำน

405 พ.ต.ต.

สมหวัง ด่ำนพัฒนำนุรักษ์

สว.อก.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด

0903 12304 0314 สว.สภ.บ้ำนหนองเม็ก จว.กำฬสินธุ์

สน.1-1017

สนน.221

สว.กลุ่มงำนควำมมั่นคง กองแผนงำนควำมมั่นคง สยศ.

1409 09318 0008
0504 12204 0203

สอน.129
0402 12201 0294
0203 10309 0030

สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่ำน 1506 10203 0170

0407 12304 0177 สว.อก.สภ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์

0307 12318 0382

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1610 10318 0012 สวป.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธำนี

ตำแหน่งเลขที่

406 พ.ต.ต.

สมหวัง ปำนคำ

สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย

สอด.254

407 พ.ต.ท.

สมหวัง พำนแก้ว

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองขำว จว.กำญจนบุรี 1704 29203 0068 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำม่วง จว.กำญจนบุรี 1704 09203 0241

408 พ.ต.ท.

สมหวัง สุขผ่อง

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี

409 พ.ต.ต.

สมอำจ แคนเภำว์

สว.(สอบสวน) สภ.นำเยีย จว.อุบลรำชธำนี

410 พ.ต.ท.

สมอำจ หมั่นอุตส่ำห์

สว.(สอบสวน) สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 24203 0081 สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 1105 10203 0240

411 พ.ต.ท.

สมัคร ปัญญำวงค์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลุมพินี

412 พ.ต.ต.

สมัชชำ มหำพรหม

นว.(สบ 2) จตร.

413 พ.ต.ต.

สมัชชำ ไมตรี

สวป.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง

414 พ.ต.ต.

สมัชญ์ นำคพน

สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว

415 ร.ต.อ.

สมัย ภูวงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น จว.อุดรธำนี

416 พ.ต.ต.

สมัย แสนศรีจันทร์

สวป.สภ.เขำฉกรรจ์ จว.สระแก้ว

417 พ.ต.ท.

สมำน คำตัน

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองฮี จว.นครพนม 1406 29203 0065 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลำปำก จว.นครพนม 1406 09203 0186

418 พ.ต.ท.

สมำน เชำว์มะเริง

สว.สส.สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ

419 พ.ต.ท.

สมำน ปันชุน

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่ำแดด จว.เชียงรำย

420 พ.ต.ท.

สมำน ศรีพูล

สวป.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี

0709 24203 0080 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.วัดพระยำไกร 1007 09203 0201

สอบ.789
สน.2-487

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลรำชธำนี
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.วังทองหลำง

0001 12323 0278 นว.(สบ 2) ผบช.สงป.

สรย.184

สว.สภ.เกำะเปริด จว.จันทบุรี

1311 10203 0391
1006 09203 0193
0500 10323 0004

สจบ.101

1211 10204 0129 สว.(สอบสวน) สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 0209 23203 0062

สอด.203

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกลำง จว.นครพนม 0404 24203 0084

0209 12202 0015 สวป.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม

0703 12202 0056

0303 12204 0514 รอง ผกก.สส.สภ.พลกรัง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0257

สชร.395

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เทิง จว.เชียงรำย 1504 09203 0327

0204 12207 0339 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี

1206 10203 0395

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

421 พ.ต.ท.

สมำน ศรีอรุณ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ

สอย.329

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09203 0238

422 พ.ต.ท.

สมำน แสงทอง

สว.สส.สภ.กันทรำรมย์ จว.ศรีสะเกษ

สศก.276

สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ

423 พ.ต.ต.

สมำน อุปถัมภ์

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกำแพงเพชร

0602 24203 0070 สว.(สอบสวน) สภ.โกสัมพีนคร จว.กำแพงเพชร 1604 10203 0161

424 พ.ต.ท.

สมุทร สีดำรำช

รอง ผกก.สส.สภ.ปำกคำด จว.บึงกำฬ

1415 09204 0051 รอง ผกก.สส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น

425 พ.ต.ท.

สยำม เกียรติบรรจง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0119 สวญ.สภ.โคกกระชำย จว.บุรีรัมย์

426 พ.ต.ท.

สยำม จิตเพียร

รอง ผกก.สส.สภ.ฆ้องชัย จว.กำฬสินธุ์

1404 09204 0080 รอง ผกก.สส.สภ.บำงปลำม้ำ จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0081

427 พ.ต.ต.

สยำม ใจลังกำ

สว.สส.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่

0503 12204 0375 สวป.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่

428 ร.ต.อ.

สยำม สำรศรี

รอง สวป.สภ.ลำปลำยมำศ จว.บุรีรัมย์

429 พ.ต.ท.

สยุมภู ภักดีพุทธำรักษ์

รอง ผกก.ฝอ.ผอ.

0202 09318 0064 รอง ผกก.ป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 0107 10202 0038

430 พ.ต.ท.

สรกำนต์ ดำกระบี่

สว.ฝอ.บก.น.9

1011 10304 0011 รอง ผกก.ป.สภ.องค์รักษ์ จว.นครนำยก 0206 10202 0029

431 พ.ต.ท.

สรพงษ์ งิมสันเทียะ

สวป.สภ.สว่ำงแดนดิน จว.สกลนคร

สสน.380

รอง ผกก.สส.สภ.นำโสม จว.อุดรธำนี

432 พ.ต.ท.

สรรชัย บัวลำดชิณภโชติ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เวียงชัย จว.เชียงรำย

สชร.366

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงแสน จว.เชียงรำย 1504 09203 0326

433 พ.ต.ท.

สรรชัย สว่ำงวงศ์

สวป.สภ.บ้ำนโพธิ์ จว.ฉะเชิงเทรำ

สฉช.224

สว.อก.สภ.เขำหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรำ

434 พ.ต.ท.

สรรพิชญ์ ศิริสุนทร

สวป.สน.สำยไหม

435 พ.ต.ต.

สรรเพชญ นำมจันดำ

สว.(สอบสวน) สภ.เขมรำฐ จว.อุบลรำชธำนี 0309 24203 0123 สว.(สอบสวน) สภ.นำตำล จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0416

สบร.465

สว.สส.สภ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย์

1109 12202 0064 สว.(สอบสวน) สน.สำยไหม

สศก.255
1405 09204 0069
0304 10201 0098

สสน.219
0304 12204 0291

1414 09204 0073
1205 10318 0050
1004 10203 0263

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สกบ.110

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

436 พ.ต.ต.

สรรเพชร ช่วยชู

สว.สส.สภ.เมืองกระบี่

สว.อก.สภ.บำงขัน จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0289

437 พ.ต.ท.

สรรเพชร สุวรรณไตร

รอง ผกก.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.6 1602 09305 0135 รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.บช.น.

438 พ.ต.ท.

สรรเสริญ กล่อมเกษม

รอง ผกก.ม้ำตำรวจ บก.สปพ.

439 ร.ต.อ.

สรรเสริญ งำมผ่องใส

รอง สวป.สภ.กะปำง จว.นครศรีธรรมรำช

440 พ.ต.ต.

สรรเสริญ เตชบุญ

สวป.สภ.นำงรอง จว.บุรีรัมย์

0304 12202 0426 สว.สส.สน.ปำกคลองสำน

441 พ.ต.ท.

สรรเสริญ ศิริพันธุ์

รอง ผกก.4 บก.ปทส.

2107 09201 0092 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงำ 0805 24203 0040

442 พ.ต.ท.

สรรัชฎก์ ศรีปุณยำภิคุปต์

สว.จร.สน.ยำนนำวำ

443 พ.ต.ท.

สรวรรธน์ เจริญทรัพย์

สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี

444 พ.ต.ท.

สรวัชญ์ พึ่งมี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ

445 พ.ต.ท.

สรวิชญ์ ภูวเศรษฐ์นนท์

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บึงกำฬ

1415 09318 0009 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กำฬสินธุ์

1404 09318 0007

446 พ.ต.ท.

สรวิศ สำรำญรมย์

สว.สส.สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์

0307 12204 0152 สว.สส.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์

1309 10204 0081

447 พ.ต.ท.

สรวิศฐ์ คิดดี

สว.(สอบสวน) สภ.ขุนตำล จว.เชียงรำย 0502 24203 0131 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกวำง จว.แพร่

1508 10203 0245

448 พ.ต.ท.

สรศักดิ์ แก้วอุดม

สว.สส.สภ.ภูพำน จว.สกลนคร

0409 12204 0272 รอง ผกก.ป.สภ.หลักศิลำ จว.นครพนม

1406 09202 0109

449 พ.ต.ท.

สรอรรถ มำนำค

สว.สส.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น

0403 12204 0247 สว.สส.สภ.หลักศิลำ จว.นครพนม

0404 12204 0184

450 ร.ต.อ.

สรัญญู บุรีแก้ว

รอง สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตำก

1012 09318 0008

1013 09202 0227 รอง ผกก.สส.สภ.เขำฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 1211 09204 0091

สนศ.213

สน.2-680

สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8

รอง ผกก.ป.สภ.เขำดิน จว.รำชบุรี

1110 10318 0008 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี

สอย.379

สตก.206

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ

สว.ปพ.บก.สส.ภ.6

1801 10318 0158
1104 12204 0116
1708 09202 0047
1110 09318 0163
1107 09203 0239

1602 10202 0077

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

451 พ.ต.ท.

สรำยุทธ ก้ำนคำ

สวป.สภ.ซำสูง จว.ขอนแก่น

0403 12202 0020 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

สขก.334

452 พ.ต.ท.

สรำยุทธ แสงทอง

สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี

0104 12205 0048 รอง ผกก.ป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0018

453 ร.ต.อ.

สรำวุฒิ คละไฮ

รอง สวป.สภ.เชียงแสน

0502 13202 0371 สว.สส.สภ.แม่เจดีย์ จว.เชียงรำย

0502 12204 0279

454 พ.ต.ท.

สรำวุฒิ ปรีดำกรณ์

รอง ผกก.ป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

0103 10202 0029 รอง ผกก.ป.สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี

0104 10202 0043

455 พ.ต.ท.

สรำวุฒกิ รณ์ พรเดชธนนันท์

รอง ผกก.ฝ่ำยมำตรฐำนฯ 2 สศป.

2902 09318 0063 รอง ผกก.ฝ่ำยจัดกำรสอบ กส.

2905 09318 0033

456 พ.ต.ท.

สรำวุธ แก้วใส

สว.อก.สภ.นำยืน จว.อุบลรำชธำนี

0309 12304 0249 สวป.สภ.นำยืน จว.อุบลรำชธำนี

สอบ.698

457 พ.ต.ต.

สรำวุธ ณะสุข

สว.(สอบสวน) สภ.ปำกรอ จว.สงขลำ

0907 23203 0391 สว.(สอบสวน) สภ.รำมัน จว.ยะลำ

458 พ.ต.ท.

สรำวุธ ต่ำงใจรัก

สว.สส.สภ.บ้ำนสวน จว.สุโขทัย

0608 12204 0145 สว.อก.สภ.เมืองเพชรบูรณ์

สพช.199

459 พ.ต.ท.

สรำวุธ นุชนำรถ

รอง ผกก.สส.สภ.ฝำง จว.เชียงใหม่

1505 09204 0168 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสิงห์บุรี

0109 10202 0016

460 ร.ต.อ.

สรำวุธ พวงทอง

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

1505 11304 0023 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5

1502 10318 0009

461 ร.ต.อ.

สรำวุธ ศรนรินทร์

รอง สวป.สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี

สสพ.208

สว.สส.สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี

0709 12204 0164

462 ร.ต.อ.

สรำวุธ สำระมนต์

รอง สวป. สภ.ทุ่งเสลี่ยม จว.สุโขทัย

สสท.179

สว.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์

สพช.349

463 พ.ต.ต.

สฤษดิ์ จุลนำค

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนไผ่ จว.ขอนแก่น

สขก.380

สว.(สอบสวน) สภ.หนองนำคำ จว.ขอนแก่น 1405 10203 0391

464 พ.ต.ท.

สฤษดิ์ บุตรหนองแสง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำฉัตรไชย จว.ภูเก็ต

สภก.45

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 1808 09203 0273

465 พ.ต.ท.

สฤษดิ์ รสจันทร์

สว.สส.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ

สศก.359

สวป.สภ.ห้วยทับทัน จว.ศรีสะเกษ

1910 10203 0086

สศก.312

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

466 พ.ต.ท.

สฤษดิ์ สอนทำ

สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4

2505 10325 0014 รอง ผกก.กลุ่มงำนจิตอำสำพัฒนำ ผก.

0205 09309 0035

467 พ.ต.ท.

สฤษดิ์ชัย เสวิกุล

สว.อก.สภ.ลำสนธิ จว.ลพบุรี

0106 12304 0188 สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

1105 10204 0031

468 ร.ต.อ.

สลำม คำมณี

รอง สว.สส.สภ.เมืองสกลนคร

469 พ.ต.ท.

สวง มณีทิพย์

สว.สส.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ

470 พ.ต.ต.

สวัสดิ์ โคตรบรรเทำ

สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด

471 พ.ต.ท.

สวัสดิ์ ดวงแป้น

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 27203 0118 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 1206 09203 0427

472 พ.ต.ต.

สวัสดิ์ นิยมเดชำ

สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช

473 พ.ต.ท.

สวัสดิ์ ม่วงไหมทอง

สว.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 10204 0071 นว.(สบ 3) ตร.

0000 09323 0103

474 พ.ต.ท.

สวัสดิ์ วงค์ชัย

รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5

1511 09204 0165

475 ร.ต.อ.

สวัสดิ์ ศรีมณี

รอง สวป.สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี

476 พ.ต.ท.

สว่ำง แป้นสุวรรณ

สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี

477 ร.ต.อ.

สวำท ศรีแนน

รอง สวป.สภ.หนองสูง จว.มุกดำหำร

สมห.184

สว.อก.สภ.หนองสูง จว.มุกดำหำร

0406 12304 0109

478 ร.ต.อ.

สหชัย บุตโยธี

รอง สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์

สนว.374

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

0000 10323 0131

479 พ.ต.ท.

สหพร เอียกำรนำ

รอง ผกก.สส.สน.ท่ำพระ

1009 09204 0070 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 09204 0403

480 ร.ต.อ.

สหรัฐ จงสุขพัทธี

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

1001 11304 0206 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

1001 10305 0204

สสน.243

สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร

0302 12204 0141 รอง ผกก.ป.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ

สรอ.289

สว.(สอบสวน) สภ.ปลำปำก จว.นครพนม

1806 10204 0136 สว.สภ.เกำะทวด จว.นครศรีธรรมรำช
1502 09204 0046 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลำพูน

สปท.225

สว.อก.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี

1711 10204 0031 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี

1411 10204 0257
0302 10202 0042

สนพ.312
0804 12201 0406

0108 12304 0149
1711 09204 0200

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0603 13204 0166 สว.สภ.แม่เมย จว.ตำก

ตำแหน่งเลขที่

481 ร.ต.อ.

สหสมหมำย บุญพอ

รอง สว.สส.สภ.พบพระ จว.ตำก

482 พ.ต.ต.

สอำด มิ่งไชย

สว.สำนักงำนคณบดี คณะตำรวจศำสตร์ 3004 10306 0005 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.13 บก.ตชด.ภำค 1 2502 10318 0246

483 พ.ต.ท.

สอำด โล่ห์แจ่ม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์

484 พ.ต.ต.

สะอ้ำน อรรคสูรย์

สว.กก.4 บก.ส.1

485 พ.ต.ต.

สักกะ ศรีฟ้ำ

สวป.สภ.ท่ำวุ้ง จว.ลพบุรี

486 พ.ต.ต.

สังวร คงกะพัน

สว.อก.สน.จรเข้น้อย

487 พ.ต.ท.

สังวร วันทะวี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ

488 พ.ต.ท.

สังวำล งอกศิลป์

สว.(สอบสวน) สภ.พญำแมน จว.อุตรดิตถ์ 0609 23203 0051 สว.(สอบสวน) สภ.หนองฉำง จว.อุทัยธำนี 1612 10203 0145

489 พ.ต.ท.

สังวำล รำงสถิตย์

รอง ผกก.สส.สภ.ขุนหำญ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0119 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ

490 พ.ต.ต.

สังวำลย์ พันสีทำ

สวป.สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี

0204 12207 0354 สว.อก.สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี

491 พ.ต.ท.

สัจจพงษ์ ศรีสงค์

สว.สส.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลรำชธำนี

0309 12204 0374 รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0093

492 พ.ต.ท.

สัจจำ แก้วศรี

สวป.สภ.มำยอ จว.ปัตตำนี

493 พ.ต.ต.

สัญชัย ใจห้ำว

สวป.สภ.เขำนิพันธ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี

1810 10202 0071 สวป.สภ.ท่ำชี จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12202 0067

494 พ.ต.ท.

สัญชัย มำตรคำจันทร์

รอง ผกก.สส.สน.ประชำสำรำญ

1005 09204 0075 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงพลัด

1009 09203 0178

495 พ.ต.ต.

สัญญำ จันทร์ดำ

สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

0902 12202 0205 สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

1904 10318 0216

สบร.333

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลำดวน จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0290

2302 10204 0169 สว.กก.1 บก.ส.1

สลบ.278

สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม

1103 12304 0085 สว.อก.สน.สุทธิสำร

สศก.331

สปน.231

0603 12201 0020

2302 10204 0031
1705 10202 0108
1102 12304 0123

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09203 0290

สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตำนี

สศก.390
1206 10318 0051
1909 10204 0068

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สอบ.754

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เสนำงคนิคม จว.อำนำจเจริญ

สอบ.568

496 พ.ต.ท.

สัญญำ เจริญรัตน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลืออำนำจ จว.อำนำจเจริญ

497 พ.ต.ท.

สัญญำ ชำญกูล

รอง ผกก.สส.สภ.สำกเหล็ก จว.พิจิตร

1607 09204 0066 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพิจิตร

1607 09204 0059

