(สําเนา)
คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่ ๑๓๗ /๒๕๖๒
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ
.................................................................................
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ตํ า รวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เร่อื ง การปรับ ปรุง ระบบการพิจ ารณาแต่ง ตัง้ ข้า ราชการตํา รวจ จึง แต่ง ตัง้ ข้า ราชการตํา รวจให้ดํา รง
ตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๔๙๙ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชือ่ ทีแ่ นบท้ายคําสัง่ นี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นใหม่ ห รื อ ให้ โ อนอั ต ราเงิ น เดื อ นเดิ ม ไปตั้ ง จ่ า ยสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ใหม่ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ) พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
( จักรทิพย์ ชัยจินดา )
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บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สพจ.185

ตำแหน่งใหม่
สว.สส.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร

ตำแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ.

สัญญำ พุ่มคนสิน

รอง สวป.สภ.วชิรบำรมี จว.พิจิตร

2 ร.ต.อ.

สัญญำ สุวรรณลี

รอง สวป.สภ.โคกเคียน

3 ร.ต.อ.

สัณฐิติ ทองจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนรำธิวำส

สนธ.150

สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลำ

1906 10203 0417

4 พ.ต.ท.

สัณห์ ล้ำนมำ

สวป.สภ.ปัว จว.น่ำน

สนน.201

รอง ผกก.ป.สภ.เชียงกลำง จว.น่ำน

0504 10202 0056

5 พ.ต.ต.

สัณหวิชญ์ สนิทวงศ์

สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต

0806 12202 0044 สว.อก.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต

6 พ.ต.ท.

สัตยำ แย้มโสภำ

สว.สส.สภ.กุดข้ำวปุ้น จว.อุบลรำชธำนี

0309 12204 0179 รอง ผกก.สส.สภ.โนนกุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0180

7 พ.ต.ท.

สัตยำ เสโลห์รังษี

รอง ผกก.สส.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม 1705 09204 0076 รอง ผกก.สส.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี 1707 09204 0081

8 ร.ต.อ.

สัน ผ่ำนสถิน

รอง สว.สส.สภ.หนองนำคำ จว.ขอนแก่น 0403 13203 0407 สว.กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ

1305 10204 0037

9 พ.ต.ท.

สันต์ ถำนันตะ

สวป.สภ.นำงิว้ จว.หนองคำย

1407 10202 0056

10 พ.ต.ท.

สันต์ แสงแก้วพะเนำว์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระบุรี จว.ระนอง

11 พ.ต.ต.

สันต์ภพ พลเรือง

สว.(สอบสวน) สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี

0106 23203 0043 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำหิน จว.ลพบุรี

1108 10203 0170

12 พ.ต.ท. หญิง สันต์ฤทัย แก้วหำญ

สว.ฝอ.บก.จร.

1002 10326 0021 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.3

1005 09318 0010

13 พ.ต.ท.

สันติ เครือสิงห์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0313 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 1109 09203 0283

14 ร.ต.อ.

สันติ จันทโรจน์

รอง สว.จร. สน.บำงเขน

15 พ.ต.ท.

สันติ ชูเชิด

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนนทบุรี

0903 13207 0341 สว.ฝอ.ภ.จว.นรำธิวำส

1412 10202 0056 สวป.สภ.นำข่ำ จว.มหำสำรคำม

สรน.127

สน.1-1108

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปะทิว จว.ชุมพร

สว.ฝอ.บก.น.6

1607 10204 0047
1908 10318 0079

1808 10318 0063

สชพ.174

1008 10318 0162

1105 09204 0066 รอง ผกก.ป.สภ.แก่งโสภำ จว.พิษณุโลก 1608 09202 0049

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

16 พ.ต.ต.

สันติ ประกอบปรำณ

สว.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงำ

17 พ.ต.ท.

สันติ ปัญญำวงศ์

สว.(สอบสวน) สน.หนองค้ำงพลู

18 ร.ต.อ.

สันติ พงษ์สระพัง

รอง สวป.สภ.สำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร

19 พ.ต.ท.

สันติ ลำมะ

รอง ผกก.สส.สภ.เจำะไอร้อง จว.นรำธิวำส 2004 09204 0094 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เจำะไอร้อง จว.นรำธิวำส 1908 09203 0068

20 พ.ต.ต.

สันติ หนูแป้น

สวป.สภ.ด่ำนแม่แฉลบ จว.กำญจนบุรี

1704 10202 0066 สว.สส.สภ.นำโยง จว.ตรัง

0902 12204 0122

21 ร.ต.อ.

สันติชัย สีใหม่

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลำปำง

1510 11202 0108 สว.กก.สส.ภ.จว.ลำปำง

1510 10204 0030

22 พ.ต.ต.

สันติชัย อินเรือน

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุตรดิตถ์

23 พ.ต.ต.

สันติพงศ์ เกิดมี

สว.อก.สภ.นำดูน จว.มหำสำรคำม

24 พ.ต.ท.

สันติพล ภูวดลกนก

สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

25 พ.ต.ท.

สันติภำพ กันตะภำค

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0115 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ

26 พ.ต.ท.

สันติภำพ โชติภัทร์

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

1501 09305 0157 รอง ผกก.ป.สภ.พร้ำว จว.เชียงใหม่

27 พ.ต.ท.

สันติภำพ สำยงำม

สว.สส.สภ.ห้วยข่ำ จว.อุบลรำชธำนี

1311 10204 0067 รอง ผกก.ป.สภ.เขื่องใน จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0087

28 ร.ต.อ.

สันติภำพ อินต๊ะเขื่อน

รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6

1602 11204 0058 สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์

1609 10204 0222

29 พ.ต.ต.

สันติรำษฎร์ บุษดี

สว.สส.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น

0403 12204 0295 สว.อก.สภ.ร่องคำ จว.กำฬสินธุ์

0402 12304 0157

30 พ.ต.ท.

สันติรำษฎร์ แสงไชย

สวป.สภ.นิคมเขำบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0066 สวป.สภ.พะวอ จว.ตำก

ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สพง.171

ตำแหน่งใหม่
สว.(สอบสวน) สภ.โคกกลอย จว.พังงำ

1104 13203 0246 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงนำ

18005

สอต.154

ตำแหน่งเลขที่
0805 24203 0044

สน.2-763

สว.สส.สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0275

สว.(สอบสวน) สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์

1611 10203 0163

0405 12304 0163 สว.(สอบสวน) สภ.นำดูน จว.มหำสำรคำม 1407 10203 0126

สชบ.409

สว.(สอบสวน) สภ.พำนทอง จว.ชลบุรี

1206 10203 0388

สศก.331
0503 10202 0106

0603 12202 0064

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

31 ร.ต.อ.

สันติรำษฏร์ พวงมำลำ

รอง สว.กก.3 บก.ส.1

2302 11204 0130 สว.กก.3 บก.ส.1

32 ร.ต.อ.

สันติศักดิ์ สินเธำว์

รอง สว.กลุ่มงำนสำรสนเทศภูมิศำสตร์และสื่อประสมเพื่อกำรบริหำร ศทก.

2804 11403 0062 สว.กลุ่มงำนสำรสนเทศภูมิศำสตร์ฯ ศทก. 2804 10403 0058

33 พ.ต.ต.

สันทัด ถำอำดนำ

สว.(สอบสวน) สภ.โคกสี จว.สกลนคร

0409 23203 0366 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคำย

34 พ.ต.ท.

สัมพันธ์ จั่นทอง

สว.อก.สน.บำงกอกใหญ่

1104 12304 0126 รอง ผกก.สส.สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0088

35 พ.ต.ท.

สัมพันธ์ พงษ์พิพัฒน์

สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 23203 0028 สว.(สอบสวน) สภ.โรงช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10203 0232

36 พ.ต.ท.

สัมพันธ์ รัตนประดิษฐกุล

สวป.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์

37 ร.ต.อ.

สัมฤทธิ์ จันทร์ประทัด

ผบ.มว.กก.ตชด.13

38 พ.ต.ท.

สัมฤทธิ์ ปำนที

สว.(สอบสวน) สภ.มะขำม จว.จันทบุรี

39 พ.ต.ท.

สัมฤทธิ์ ภักดีจอหอ

รอง ผกก.1 บก.ส.3

40 พ.ต.ท.

สัมฤทธิ์ มั่นใจ

สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนแม่แฉลบ จว.กำญจนบุรี 1704 29203 0074 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม 0703 23203 0034

41 พ.ต.ท.

สัมฤทธิ์ แสนสุวรรณ์

รอง ผกก.ป.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 10202 0046 รอง ผกก.ป.สภ.เหมืองจี้ จว.ลำพูน

42 พ.ต.ท.

สัมฤทธิ์ อินทร์ปรำบ

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

43 พ.ต.ต.

สำกล รัศมีบรรพตกุล

สว.ฝอ.บก.น.1

44 พ.ต.ท.

สำคร แก้วสำ

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

สชม.617

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงกอกน้อย

45 พ.ต.ท.

สำคร ขัตติยะบุตร

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

สชร.461

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงรำย 1504 09203 0324

ลำดับ

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

สพช.269

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่
2302 10204 0127
1412 10203 0154

สว.(สอบสวน) สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0204

2502 11202 0286 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค 1 2502 10202 0344

สจบ.247

สว.(สอบสวน) สภ.สอยดำว จว.จันทบุรี 1204 10203 0265

2304 09202 0029 รอง ผกก.4 บก.ส.1

สอบ.568

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

1003 10202 0016 สวป.สน.นำงเลิ้ง

2302 09204 0154
1511 09202 0042
0308 24203 0039
1108 12202 0164
1009 09203 0173

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

46 พ.ต.ท.

สำคร ชมวีระ

สว.สส.สภ.ดงหลวง จว.มุกดำหำร

0406 12204 0098 สว.สส.สภ.หนองสนม จว.สกลนคร

47 พ.ต.ท.

สำคร ไชยวรรณ

สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12202 0064 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0025

48 ร.ต.อ.

สำคร นิยมชื่น

รอง สวป.สภ.ปำกท่อ

49 พ.ต.ท.

สำคร ยังอุ่น

สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.ระนอง

50 ร.ต.อ.

สำชล สีสิน

รอง สว. สภ.เมืองภูเก็ต จว.ภก.

สภก.85

สว.สส.สภ.ถลำง จว.ภูเก็ต

0806 12204 0099

51 พ.ต.ท.

สำธิต คอกขุนทด

สว.สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลรำชธำนี

สอบ.283

สว.ปพ.บก.สส.ภ.3

1302 10202 0071

52 พ.ต.ท.

สำธิต ชวะโนทัย

รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

1001 09318 0298 รอง ผกก.ป.สภ.ปำย จว.แม่ฮ่องสอน

0507 10202 0020

53 พ.ต.ต.

สำธิต ไชยแก้ว

สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

0608 12202 0191 สว.อก.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

0608 12304 0091

54 พ.ต.ท.

สำธิต สอนชำ

สว.สส.สน.บำงรัก

1113 12204 0146 รอง ผกก.สส.สน.บำงรัก

1008 09204 0074

55 พ.ต.ท.

สำธิต เหลืองสกุล

สว.สส.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง

1210 10204 0060 สว.อก.สภ.คลองหำด จว.สระแก้ว

0209 12304 0112

56 ร.ต.อ.

สำนนท์ จันจินดำ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์

สพช.224

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์

1609 10203 0201

57 พ.ต.ท.

สำนิช หนูคง

สว.(สอบสวน) สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงำ

สพง.169

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร

1805 10203 0162

58 พ.ต.ท.

สำนิต งำมขำ

รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี

0108 10202 0040 รอง ผกก.ป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

59 พ.ต.ท.

สำนิตย์ กองวัฒนำสุภำ

สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย

1610 10318 0011 สว.สส.สภ.ทรำยทองวัฒนำ จว.กำแพงเพชร 0602 12204 0215

60 พ.ต.ท.

สำนิตย์ สุวรรณโณ

รอง ผกก.สส.สภ.นำทวี จว.สงขลำ

1906 09204 0112 รอง ผกก.ป.สภ.ป่ำบอน จว.พัทลุง

สรบ.236

สว.กก.สส.ภ.จว.รำชบุรี

0807 23203 0134 สว.(สอบสวน) สภ.กระบุรี จว.ระนอง

1411 10204 0085
1708 10204 0109
1809 10203 0114

0109 10202 0021
0905 10202 0056

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

61 ร.ต.อ.

สำนิวัฒน์ โทมำ

รอง สวป. สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 11202 0125 สว.สส.สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี

62 พ.ต.ท.

สำมำรถ จงประเสริฐ

ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.7 1703 10306 0032

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม

1705 10203 0169

63 พ.ต.ท.

สำมำรถ ด้วงทรง

สว.อก.สน.บุปผำรำม

สว.กก.สส.บก.น.8

1010 10204 0042

64 พ.ต.ต.

สำมำรถ เทพมณี

สว.กก.1 บก.ส.1

สว.กก.6 บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904

2113 10202 0136

65 พ.ต.ท.

สำมำรถ ธรรมพันธ์

สว.สส.สภ.กำญจนดิษฐ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี

สสฎ.387

สว.สส.สภ.บ้ำนตำขุน จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12204 0232

66 พ.ต.ต.

สำมำรถ บุญฤทธิ์

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกำแพงเพชร

สกพ.147

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี

1206 10203 0393

67 พ.ต.ท.

สำมำรถ พันธ์ล้วน

รอง ผกก.สส.สน.บำงพลัด

68 ร.ต.อ.

สำมำรถ โมกขจันทร์

รอง สวป. สภ.กะเปอร์ จว.รน.

69 พ.ต.ต.

สำมำรถ รักอภัย

สว.ฝอ.ภ.จว.ปรำจีนบุรี

70 พ.ต.ท.

สำมำรถ รัตนวิชัย

สว.(สอบสวน) สภ.สีคิ้ว จว.นครรำชสีมำ

71 พ.ต.ท.

สำมำรถ หมำยสม

สว.สส.สภ.บัวเชด จว.สุรินทร์

72 พ.ต.ต.

สำมำรถ หิมวงศ์

สว.สส.สภ.เมืองนรำธิวำส

73 พ.ต.ต.

สำมิตต์ โคยะทำ

สว.(สอบสวน) สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 0108 24203 0113 สว.(สอบสวน) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

74 พ.ต.ต.

สำยใจ คำจุลลำ

สว.(สอบสวน) สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี

0204 24203 0132 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี

รอง สว.ธร.สภ.แม่กำ จว.พะเยำ

1507 11304 0085 สว.อก.สภ.แม่กำ จว.เชียงใหม่

75 ร.ต.อ. หญิง สำยใจ ทองเสงีย่ ม

สน.3-506
2302 10204 0039

1009 09204 0072 รอง ผกก.จร.สน.หลักสอง

สรน.134

สว.สส.สภ.รำชกรูด จว.ระนอง

1209 10305 0014 สว.อก.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง

สนม.751

1104 10205 0102
1809 10204 0057
0208 12304 0145

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนหัน จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0511

0307 12204 0176 สว.สส.สภ.สตึก จว.บุรีรัมย์

สนธ.146

0104 12204 0238

สวป.สภ.เมืองนรำธิวำส

สบร.368
0903 12202 0476
1110 10203 0157

สชบ.297
1505 10318 0238

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

76 พ.ต.ท. หญิง สำยใจ นุ่นสง

สว.ฝ่ำยบัญชี 3 กช.

0503 10327 0054 รอง ผกก.ฝอ.ผก.

0205 09318 0008

77 พ.ต.ต.

สำยชล ตุงคะศิริ

สวป.สภ.เมืองพิจิตร

0605 12202 0223 สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 10318 0240

78 พ.ต.ท.

สำยชล ทับทิมทอง

สว.(สอบสวน) สภ.บึงนำรำง จว.พิจิตร

0605 13203 0043 สว.(สอบสวน) สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร

1607 10203 0166

79 พ.ต.ต.

สำยชล บัวเถื่อน

สวป.สภ.ลำดยำว จว.นครสวรรค์

0604 12202 0327 สว.สส.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร

0605 12204 0158

80 พ.ต.ท.

สำยชล เพชรสุวรรณ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

81 พ.ต.ท.

สำยชล โพธิ์ขอม

รอง ผกก.สส.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี

82 ร.ต.อ.

สำยชล ศรีนุกูล

รอง สว. งำนสำยตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0074 สว.ฝอ.สลก.ตร.

83 พ.ต.ท.

สำยชล ศักดิ์ประศำสตร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองกิ่ว จว.ชลบุรี 0204 24203 0175 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 09203 0433

84 ร.ต.อ.

สำยฝน ตำดี

รอง สวป. สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ

0302 13202 0404 สว.สส.สภ.เนินสง่ำ จว.ชัยภูมิ

0302 12204 0194

85 พ.ต.ท. หญิง สำยพรรณ ปัญญำ

สว.ฝอ.ภ.จว.ลำปำง

1510 10326 0013 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แพร่

1508 09318 0254

86 พ.ต.ท. หญิง สำยพิณ ฤทธิ์ทอง

สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

1905 10326 0013 สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

1904 10318 0012

87 พ.ต.ท.

สำยรุ้ง แย้มงำม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 24203 0130 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กำบเชิง จว.สุรินทร์ 1309 09203 0311

88 พ.ต.ท.

สำยสิน ศรวิชัย

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.21 บก.ตชด.ภำค 2 2503 10202 0065

89 พ.ต.ต.

สำยัณ หนูแก้ว

สว.อก.สภ.ช้ำงกลำง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0322 สวป.สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมรำช

90 พ.ต.ต.

สำยัณห์ ฉันทำนุสิทธิ์

สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยำ

สตง.253

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สะเดำ จว.สงขลำ 1906 09203 0434

1105 09204 0071 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำหิน จว.ลพบุรี

รอง ผกก.กลุ่มงำนขับเคลื่อนกำรถวำยควำมปลอดภัยในพื้นที่ ผก.

0105 12202 0363 สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

1108 09204 0063
0101 10304 0011

0205 09309 0044

สนศ.467
0108 12202 0234

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สนค.293

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนผือ จว.อุดรธำนี

สอด.389

91 พ.ต.ต.

สำยัณห์ นำพำ

สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย

92 พ.ต.ท.

สำยัณห์ หนูยิ้มซ้ำย

สว.สส.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง

93 ร.ต.อ.

สำยันณ์ รอดเกลี้ยง

รอง สวป. สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นศ. 0804 13202 0045 สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง

94 พ.ต.ท.

สำยันต์ แก้วนิสัย

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

95 พ.ต.ต.

สำยันต์ จันทร์ภูงำ

สว.สส.สภ.รำษฎร์เจริญ จว.มหำสำรคำม 1407 10204 0055 สว.อก.สภ.วำปีปทุม จว.มหำสำรคำม

0405 12304 0148

96 พ.ต.ท.

สำยันต์ ดีชู

สว.สส.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง

0902 12204 0114 สวป.สภ.เขำวิเศษ จว.ตรัง

1904 10202 0055

97 พ.ต.ท.

สำยันต์ ทิพย์แสง

สว.อก.สภ.เขำสวนกวำง จว.ขอนแก่น

0403 12304 0250 สว.สส.สภ.นำกุง จว.กำฬสินธุ์

1404 10204 0050

98 พ.ต.ต.

สำยันต์ มะโนรัตน์

สว.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0213 สว.สส.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร

0107 12204 0168

99 พ.ต.ต.

สำยันต์ วชิรบำล

สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล

1907 10202 0084 สว.อก.สภ.เทพำ จว.สงขลำ

0907 12304 0281

100 พ.ต.ต. หญิง สำริสำ พิณทอง

สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.สพฐ.ตร.

2701 10318 0025 สว.พฐ.จว.อุบลรำชธำนี ศพฐ.3

2706 10336 0196

101 ร.ต.อ.

สำโรจ ตระกูลโศภิษฐ์

รอง สวป.สภ.เมืองสุรินทร์

0307 13202 0411 สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์

1309 10202 0204

102 พ.ต.ท.

สำโรจน์ กองทอง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกพลี จว.นครนำยก

สนย.136

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนำยก 1208 09203 0137

103 ร.ต.อ.

สำโรจน์ เนียมหอม

รอง สว.จร. สน.บำงพลัด

สน.3-484

สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น.

104 พ.ต.ท.

สำโรจน์ ประทุมชัย

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3

1301 09318 0208 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร

1307 09318 0007

105 ร.ต.อ.

สำโรจน์ เปี่ยมเจริญ

รอง สว.ฝอ.สพ.

0304 11202 0016

2113 10202 0097

0902 12204 0107 สว.สส.สภ.หำดสำรำญ จว.ตรัง

สมค.250

0902 12204 0138
1809 10318 0125

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันทรวิชัย จว.มหำสำรคำม 1407 09203 0220

สว.กก.4 บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904

1001 10304 0307

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

106 พ.ต.ท.

สำโรจน์ เพ็ญสูตร์

รอง ผกก.จร.สน.คลองตัน

107 พ.ต.ท.

สำเนียง สำโรงพล

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

108 ร.ต.อ.

สำรวย ปันแสน

รอง สว.จร. สน.บำงเขน

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1103 10205 0077 รอง ผกก.ป.สน.บำงรัก

สขก.446
สน.1-1302

ตำแหน่งเลขที่
1103 10202 0055

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองนำคำ จว.ขอนแก่น 1405 09203 0393

สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

1806 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปรำจีนบุรี

1001 10325 0255

109 พ.ต.ท. หญิง สำรวย ศรีทองฉิม

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช

110 พ.ต.ท.

สำรำญ ขำวแก้ว

รอง ผกก.สส.สภ.ม่วงสำมสิบ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0099 รอง ผกก.สส.สภ.อ่ำวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0072

111 พ.ต.ต.

สำรำญ เคหำรมย์

สว.(สอบสวน) สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลรำชธำนี 0309 24203 0153 สว.(สอบสวน) สภ.สิรินธร จว.อุบลรำชธำนี

112 พ.ต.ท.

สำรำญ น้อยทุ่ง

รอง ผกก.ป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

113 ร.ต.อ.

สำรำญ พูลเขตรกิจ

รอง สว.สส. สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธำนี

114 พ.ต.ท.

สำรำญ มงคลแก้ว

รอง ผกก.ป.สภ.ไชยปรำกำร จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0118 รอง ผกก.ป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

115 ร.ต.อ.

สำรำญ ม่วงศรีเมืองดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนำท

116 พ.ต.ท.

สำรำญ มำกจันทร์

รอง ผกก.ป.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลำ

117 พ.ต.ท.

สำรำญ ศรีพลกรัง

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

118 ร.ต.อ.

สำรำญ ศรีสว่ำง

ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 4

119 พ.ต.ท.

สำรำญ สุขโต

สว.(สอบสวน) สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ

สฉช.248

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ

120 พ.ต.ท.

สำรำญรำชเดช เฉียบแหลม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

สขก.337

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอำนำจเจริญ 1310 09203 0144

1209 09318 0007

สอบ.731

0106 10202 0061 รอง ผกก.ป.สภ.ปทุมรำชวงศำ จว.อำนำจเจริญ 0308 10202 0027

สอน.109
สชน.150

สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธำนี
สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนำท

2006 09202 0164 สวญ.สภ.ตำเซะ จว.ยะลำ

สบร.459

1612 10318 0008
0108 10202 0057
1104 10203 0109
1910 09201 0025

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชำนิ จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0293

2505 11202 0045 สว.ศอพ.บช.ตชด.

2509 10318 0006
1205 10203 0195

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

121 พ.ต.ต.

สำเร็จ เนื่องชมภู

สวป.สภ.เมืองหนองบัวลำภู

0411 12202 0115 สว.สส.สภ.สุวรรณคูหำ จว.หนองบัวลำภู 0411 12204 0098

122 ร.ต.อ.

สำเร็จ พิกุลหอม

รอง สวป. สน.บำงมด

1115 13202 0213 สว.อก.สน.นิมิตรใหม่

123 พ.ต.ท.

สำเริง นวลแก้ว

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองมหำสำรคำม

สมค.221

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

124 พ.ต.ท.

สำเริง ศิลปสำรำญ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำมะกำ จว.กำญจนบุรี

สกจ.299

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี 1704 09203 0240

125 ร.ต.อ.

สำเริง สำมัคคี

รอง สว.จร. สน.โคกครำม

1102 13205 0349 สว.ฝอ.สง.ก.ตร.

0700 10318 0009

126 พ.ต.ต.

สิงห์ชัย ทองคำ

สว.สส.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร

0107 12204 0168 สว.สส.สภ.สำมโก้ จว.อ่ำงทอง

0110 12204 0110

127 ร.ต.อ.

สิงห์ชัย วงค์ปินตำ

รอง สว.จร.สภ.งำว จว.ลำปำง

128 พ.ต.ท.

สิงห์ไท ไวดี

รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธำนี

129 พ.ต.ท.

สิงห์หล วิโรจน์กุล

สว.(สอบสวน) สภ.เกำะทวด จว.นครศรีธรรมรำช 0804 23203 0382

130 พ.ต.ท.

สิงหำ ควรบำรุง

สว.รน.1 กก.4 บก.รน.

2106 10206 0087 รอง ผกก.10 บก.รน.

2106 09206 0396

131 พ.ต.ต.

สิงหำ สุตำสุข

สว.สส.สภ.ป่ำติ้ว จว.ยโสธร

0305 12204 0106 สวป.สภ.หินเหล็กไฟ จว.บุรีรัมย์

0304 12202 0100

132 พ.ต.ท.

สิโณทัย ลิลิตธรรม

สว.จร.สน.ลุมพินี

133 ร.ต.อ.

สิทธำภรณ์ แท้เที่ยง

รอง สว.จร.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี

134 ร.ต.อ.

สิทธำวัชร์ ชวกรเธียรรัตน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี

135 พ.ต.ต.

สิทธิ เพิ่มพูล

สว.(สอบสวน) สภ.โคกชะงำย จว.พัทลุง 0905 23203 0166 สว.(สอบสวน) สภ.บันนังสตำ จว.ยะลำ 1910 10203 0088

สลป.406

สว.สส.สภ.แม่เมำะ จว.ลำปำง

1102 12304 0311

สมค.361

0508 12204 0136

1612 09204 0071 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0095

สน.2-493

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช 1806 10203 0297

รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลำง

1206 11205 0130 สว.สส.สภ.คลองเขื่อน จว.ฉะเชิงเทรำ

สชบ.270

สว.(สอบสวน) สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี

1006 09204 0074
0203 12204 0212
1206 10203 0397

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

136 พ.ต.ท.

สิทธิ์ หวังสุขกลำง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำงรอง จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0111 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คูเมือง จว.บุรรี มั ย์ 1306 09203 0288

137 พ.ต.ต.

สิทธิกร เฝื่อคง

สว.สส.สภ.เบตง จว.ยะลำ

138 พ.ต.ท.

สิทธิเกียรติ ศรีจันทร์

สว.กก.5 บก.ป.

2102 10202 0239 รอง ผกก.5 บก.ป.

139 พ.ต.ต.

สิทธิชัย เคียงสูงเนิน

สวป.สภ.เมืองอุทัยธำนี

0610 12202 0128 สว.อก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12304 0208

140 พ.ต.ต.

สิทธิชัย ใจมั่น

สว.สส.สน.ชนะสงครำม

1108 12204 0187 สว.(สอบสวน) สน.นำงเลิ้ง

141 พ.ต.ท.

สิทธิชัย โทนผุย

สว.สส.สภ.ตำพระยำ จว.สระแก้ว

142 พ.ต.ท.

สิทธิชัย ธัญญำบำล

รอง ผกก.สส.สน.ลำดกระบัง

1005 09204 0073 รอง ผกก.จร.สน.โชคชัย

143 พ.ต.ท.

สิทธิชัย นพศิริ

รอง ผกก.สส.สภ.ชำนิ จว.บุรีรัมย์

1306 09204 0100 รอง ผกก.สส.สภ.ขำมทะเลสอ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0160

144 พ.ต.ต.

สิทธิชัย บริสุทธิ์

สวป.สภ.เมืองยะลำ

145 พ.ต.ต.

สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ

สว.สส.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่

0503 12204 0234 สว.จร.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร

1109 10205 0092

146 พ.ต.ต.

สิทธิชัย ปัญญำสงค์

สว.(สอบสวน) สภ.แม่ท้อ จว.ตำก

0603 24203 0107 สว.(สอบสวน) สภ.พบพระ จว.ตำก

1605 10203 0169

147 ร.ต.อ.

สิทธิชัย พัชรมงคลสกุล

รอง สว.สส.สภ.หนองฉำง จว.อุทัยธำนี 0610 13204 0075 สว.สส.สภ.หนองฉำง จว.อุทัยธำนี

148 พ.ต.ต.

สิทธิชัย ภำวจันทึก

สว.สส.สภ.คง จว.นครรำชสีมำ

0303 12204 0301 สว.สส.สภ.แก้งสนำมนำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0276

149 พ.ต.ท.

สิทธิชัย ยิ้มยวน

รอง ผกก.สส.สภ.วังเจ้ำ จว.ตำก

1605 09204 0074 รอง ผกก.กลุ่มงำนประสำนงำนรัฐสภำ กม. 0601 09318 0061

150 พ.ต.ต.

สิทธิชัย สิทธิประภำ

สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี

0104 12202 0249 สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี

สยล.204

สปจ.381

สยล.122

สว.(สอบสวน) สภ.ยะหำ จว.ยะลำ

สว.สส.สภ.บ้ำนทัพไทย จว.สระแก้ว

สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.9

1910 10203 0087
2102 09201 0236
1003 10203 0155
1211 10204 0069
1111 10205 0085
1902 10204 0105

0610 12204 0074

1106 10203 0208

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

151 พ.ต.ท.

สิทธิชัย สุนำรักษ์

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

สบร.488

สวญ.สภ.พลสงครำม จว.นครรำชสีมำ

152 พ.ต.ท.

สิทธิโชค พิบูลย์ศักดิ์โสภณ

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

สอบ.642

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลรำชธำนี 1311 09203 0422

153 ร.ต.อ.

สิทธิโชค สำยชู

รอง สว. สภ.เกำะเต่ำ จว.สฎ.

1810 11204 0147 สว.อก. สภ.เกำะเต่ำ จว.สุรำษฎร์ธำนี

154 พ.ต.ท.

สิทธิโชค สิทธิโสภณ

รอง ผกก.สส.ภ.จว.กำฬสินธุ์

1404 09201 0030 รอง ผกก.ป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 0107 10202 0032

155 ร.ต.อ.

สิทธิเดช หำญจริง

รอง สว. กก.วิเครำะห์ข่ำวและเครือ่ งมือพิเศษ บก.สส.

1012 11204 0098 สว.(สอบสวน) สน.สำมเสน

1003 10203 0164

156 พ.ต.ต.

สิทธินนท์ วิสุทธิ

สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์

0604 12202 0326 สว.กก.สส.ภ.จว.อุทัยธำนี

1612 10204 0108

157 พ.ต.ต.

สิทธิประศำสน์ ขึ้นขัน

สวป.สภ.เมืองสมุทรสำคร

0708 12202 0131 สวป.สภ.เมืองสมุทรสงครำม

0707 12202 0073

158 พ.ต.ท.

สิทธิพงศ์ ศรีอ่อน

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4

1401 09318 0196 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4

1401 09318 0240

159 พ.ต.ท.

สิทธิพงศ์ สังข์แสง

รอง ผกก.สส.สภ.เดิมบำงนำงบวช จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0086 รอง ผกก.ป.สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เพชรบุรี 0705 10202 0098

160 พ.ต.ท.

สิทธิพงษ์ ดวงพิมพ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ 0302 23203 0031 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ 1304 09203 0238

161 พ.ต.ต.

สิทธิพงษ์ อัคชำติ

สว.(สอบสวน) สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

162 พ.ต.ท.

สิทธิพร กะสิ

สว.กก.3 บก.ปอศ.

2109 10202 0099 รอง ผกก.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี

1206 09204 0097

163 ร.ต.อ.

สิทธิพร ธัญญะวำนิช

รอง สว.สส.สภ.หนองขำม จว.ชลบุรี

0204 13203 0332 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

1201 10318 0173

164 พ.ต.ท.

สิทธิพร ธำรำกุลทิพย์

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุดรธำนี

1414 09204 0055 รอง ผกก.ป.สภ.ไชยวำน จว.อุดรธำนี

0412 10202 0080

165 พ.ต.ต.

สิทธิพร มีอำษำ

สว.อก.สน.ชนะสงครำม

สสท.205

สน.1-1013

1305 09201 0073
1804 10318 0147

สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสำโรง จว.สุโขทัย 1610 10203 0175

สว.วิเครำะห์ข่ำวและเครื่องมือพิเศษ บช.น. 1012 10204 0089

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

166 พ.ต.ท.

สิทธิพล เจ้ยชุม

สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำธง จว.ยะลำ

0906 23203 0264 สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต

167 พ.ต.ท.

สิทธิพล ทิมสูงเนิน

รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ

1305 09201 0036 รอง ผกก.สส.สภ.มหำชนะชัย จว.ยโสธร 1307 09204 0052

168 พ.ต.ท.

สิทธิพลว์ สิริธำนิยภักดี

รอง ผกก.สส.สภ.นำดี จว.ปรำจีนบุรี

1209 09204 0077 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ

1205 09204 0221

169 พ.ต.ท.

สิทธิศักดิ์ คำศรี

สวป.สภ.เมืองยโสธร

0305 12202 0139 สว.(สอบสวน) สภ.กุดชุม จว.ยโสธร

1307 10203 0145

170 พ.ต.ต.

สิทธิศักดิ์ คำหล่อ

สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

0407 12202 0414 สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร

1411 10305 0017

171 พ.ต.ท.

สิทธิศักดิ์ ธรรมสุขสรรค์

สว.(สอบสวน) สภ.น้ำเป็น จว.ระยอง

0208 23203 0042 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง 1210 09203 0262

172 พ.ต.ต.

สิทธิศักดิ์ บุบผำมำลำ

สว.พฐ.จว.ลพบุรี ศพฐ.1

2704 10336 0189 สว.พฐ.จว.อุทัยธำนี ศพฐ.6

2709 10336 0208

173 พ.ต.ท.

สิทธิศักดิ์ เหล็กชูชำติ

สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8

1802 10204 0033 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.8

1802 09204 0031

174 พ.ต.ท.

สินชนำ ยำมวรรค์

สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์

0607 12202 0222 สว.อก.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์

1609 10318 0144

175 พ.ต.ท.

สินชัย พำพับพำ

รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งตำเสำ จว.สงขลำ

1906 09202 0079 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสตูล

1907 09204 0045

176 ร.ต.อ.

สิรภพ สนิทไทย

รอง สวป.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ

177 พ.ต.ต.

สิรวิชญ์ บุตรเพ็ชร

สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

1601 10318 0238 สวป.สภ.ชำติตระกำร จว.พิษณุโลก

178 พ.ต.ท.

สิระ สุวิกรม

รอง ผกก.5 บก.ส.3

2304 09202 0166 รอง ผกก.5 บก.ส.1

2302 09204 0190

179 ร.ต.อ. หญิง สิริกำนต์ ขำวนวล

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.รำชบุรี

1708 11304 0020 สว.ฝอ.ภ.จว.รำชบุรี

1708 10318 0013

180 พ.ต.ท.

สวป.สภ.หนองบัวแดง จว.ชัยภูมิ

สิริณรงค์ อินทะพุฒ

สชย.368

สชย.402

สว.ฝอ.ศพฐ.3

รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนเขว้ำ จว.ชัยภูมิ

1808 10203 0261

2706 10318 0091

สพล.336

0302 10202 0061

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0504 13204 0133 สว.สส.สภ.เวียงสำ จว.น่ำน

ตำแหน่งเลขที่

181 ร.ต.อ.

สิริพงษ์ ไชยปัญญำ

รอง สว.สส.สภ.นำน้อย จว.น่ำน

182 พ.ต.ท.

สิริพงษ์ ฤทธิ์ไธสง

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

183 พ.ต.ต.

สิริโรจน์ มงคลอัมพร

สว.(สอบสวน) สภ.โหล่งขอด จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0131 สว.(สอบสวน) สภ.แม่โจ้ จว.เชียงใหม่

184 พ.ต.ท.

สิริศักดิ์ สกุลสุขธงชัย

สว.สภ.เมืองพลับพลำ จว.นครรำชสีมำ 0303 12201 0664 สว.(สอบสวน) สภ.บัวลำย จว.นครรำชสีมำ 1305 10203 0498

185 ร.ต.อ.

สิริศักดิ์ อินทร์สิทธิ์

รอง สวป. สน.ทองหล่อ

186 พ.ต.ท.

สิวะพรรษ ศรีทอง

สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.6

1602 10305 0137 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกำแพงเพชร 1604 09203 0163

187 ร.ต.อ.

สิวิชัย บุตรจันทร์

รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป.

2102 29203 0190 สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.

2102 29203 0103

188 พ.ต.ท. หญิง สิวินีย์ เทียนแนวนุ่ม

สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธำนี

1612 10326 0013 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.กำแพงเพชร

1604 09318 0109

189 พ.ต.ต.

สีหนำท จันทร์เหลือง

สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกำฬ

1415 10318 0013 สว.สส.สภ.เมืองกำฬสินธุ์

190 พ.ต.ท.

สีหนำท นิลสุข

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองเชียงรำย

0502 10205 0010 รอง ผกก.สส.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยำ

191 พ.ต.ท.

สืบตระกูล จันทร์ฤทธิ์

สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสำร

192 พ.ต.ท.

สืบตระกูล เทพปิยะวงศ์

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

193 ร.ต.อ.

สืบวงศ์ สุดหนองบัว

รอง สว.กก.สส.ภจว.ขอนแก่น

194 ร.ต.อ.

สืบศักดิ์ ตั้งอนันตชัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11203 0159 สว.(สอบสวน) สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์ 1606 10203 0228

195 พ.ต.ท.

สืบศักดิ์ แสนเตปิน

สวป.สภ.บึงสำมพัน จว.เพชรบูรณ์

สบร.151

สน.2-323

สน.1-1370
สนม.814

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

สว.กก.สส.บก.น.5

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.สุทธิสำร

สบร.389
1505 10203 0585
1007 10204 0040

สกส.198
1507 09204 0052
1004 09203 0269

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09203 0523

1405 11202 0121 สว.สส.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด

สพช.332

สนน.232

รอง ผกก.ป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์

0407 12204 0157
0607 10202 0019

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

196 พ.ต.ท.

สืบสกุล เกงขุนทด

สวป.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหำสำรคำม

สมค.267

สว.สส.สภ.บรบือ จว.มหำสำรคำม

สมค.305

197 พ.ต.ท.

สืบสกุล สรสิริ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปะคำ จว.บุรีรัมย์

สบร.513

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 1306 09203 0292

198 ร.ต.อ.

สุกมล ศุลีดำรงวุฒิ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียรใหญ่ จว.นศ.

สนศ.476

สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0311

199 พ.ต.ท.

สุกฤษฎิ์ วิศิษฐ์ชนะชัย

รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร

200 พ.ต.ท.

สุกฤษณ์ สัณฑมำศ

รอง ผกก.สส.สภ.นำจะหลวย จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0109 รอง ผกก.ป.สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0062

1710 09204 0070 รอง ผกก.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร 1710 09204 0056

201 พ.ต.ท. หญิง สุกัญญำ ด้วงวังหิน

สว.ยส.รพ.ตร.

3127 10304 0045 สว.ฝอ.บก.สส.จชต.

2002 10318 0010

202 ร.ต.อ. หญิง สุกัญญำ สุขะเต

รอง สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล กองแผนงำนควำมมั่นคง สยศ.

0203 11309 0064

0203 10309 0062

203 พ.ต.ท.

สุกิจ นกแก้ว

สวป.สภ.บ้ำนกลำง จว.เพชรบูรณ์

1609 10202 0067 รอง ผกก.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์

1609 09204 0143

204 ร.ต.อ.

สุกุลวัฒน์ บัวกอง

รอง สว.จร.สน.บำงคอแหลม

1010 11205 0090 สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น.

1012 10204 0073

205 พ.ต.ต.

สุขณัฐพล โชติกิจไพบูลย์

สว.สส.สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี

0108 12204 0217 สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

สสบ.146

สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล กองแผนงำนควำมมั่นคง สยศ.

206 ร.ต.อ. หญิง สุขรดำ กองแก้ว

รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองอุบลรำชธำนี จว.อุบลรำชธำนี

สอบ.427

สว.(สอบสวน) สภ.โนนกุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 29203 0074

207 พ.ต.ท.

สุขสวัสดิ์ บัวอิ่น

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกลำง จว.นครพนม

สนพ.139

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแพง จว.นครพนม 1406 09203 0182

208 พ.ต.ท.

สุขสันต์ เกตุศรี

สวป.สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร

209 พ.ต.ต.

สุขสันต์ ยิ้มแย้ม

สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำแซะ จว.ชุมพร

210 พ.ต.ท.

สุขสันต์ แสนสวัสดิ์

รอง ผกก.ป.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น

0708 12202 0136 สวป.สน.ปทุมวัน

สชพ.185

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชุมพร

0403 10202 0097 รอง ผกก.ป.สน.ประชำชื่น

1113 12202 0142
1805 10203 0161
1102 10202 0088

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

211 พ.ต.ต.

ชื่อ ชื่อสกุล
สุขุม สุปันนะเวช

ตำแหน่ง
สวป.สภ.บ้ำนแพ้ว จว.สมุทรสำคร

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0708 12202 0138 สว.กก.1 บก.ปอศ.

212 ร.ต.อ. หญิง สุคนธ์ วิสุทธิชำนนท์

รอง สว.ธร.สภ.เมืองนครศรีธรรมรำช

สนศ.330

สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่

213 ร.ต.อ.

สุครินทร์ ตั้นสุริยวงศ์

รอง สว.สส. สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พง.

สพง.168

สว.อก.สภ.ตะกั่วป่ำ จว.พังงำ

214 พ.ต.ต.

สุคิด ขจรเพ็ชร

สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ

0306 12202 0403 สวป.สภ.สำโรงทำบ จว.สุรินทร์

ตำแหน่งเลขที่
2109 10202 0037
1804 10318 0011

สพง.211
สสร.393

215 ร.ต.อ. หญิง สุจินดำ ต่อมยิ้ม

รอง สว.อก.สภ.เมืองพิจิตร

สพจ.141

สว.อก.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์

0609 12304 0069

216 ร.ต.อ.

สุจินต์ สีสอนดี

รอง สว.จร.สน.ยำนนำวำ

สน.2-882

สว.สส.สน.บำงนำ

1112 12204 0325

217 พ.ต.ต.

สุจินต์ อินทโชติ

สว.อก.สภ.บึงสำมพัน จว.เพชรบูรณ์

0607 12304 0148 สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์

0607 12202 0221

218 พ.ต.ท. หญิง สุจิรำ นบนอบ

สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.ภ.1

1102 10305 0154 สว.กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 มน.

0702 10305 0016

219 พ.ต.ต.

นว.(สบ 2) จตร.

0001 12323 0235 สวป.สน.พญำไท

1108 12202 0171

220 พ.ต.ท. หญิง สุใจ นำควิโรจน์

สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

1904 10318 0011 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

1905 09318 0149

221 ร.ต.อ. หญิง สุชญำ เกิดชนะ

รอง สวป. สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 11202 0133 สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ

222 พ.ต.ต. หญิง สุชญำ นันตะนะ

สว.อก.สภ.เมืองขอนแก่น

223 พ.ต.ท.

สุชน ซุ่มทองหลำง

สว.สส.สภ.แก้งสนำมนำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0276 รอง ผกก.ป.สภ.ดม จว.สุรินทร์

224 พ.ต.ท.

สุชัย เกวียนโคกกรวด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำงรอง จว.บุรีรัมย์ 0304 24203 0114 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 24203 0130

225 ร.ต.อ.

สุชำติ เกษำ

รอง สวป. สน.เทียนทะเล

สุเจต บุญคง

สขก.304

1107 10318 0013

สว.วิเครำะห์ข่ำวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 10204 0021

1116 13202 0298 สว.อก.สภ.สหัสขันธ์ จว.กำฬสินธุ์

1309 09202 0194
0402 12304 0180

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

226 พ.ต.ต.

สุชำติ ขวัญใจ

สวป.สภ.เมืองหนองคำย

227 ร.ต.อ.

สุชำติ จินดำมัย

รอง สวป.สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี

สชบ.444

สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

1210 10204 0264

228 ร.ต.อ.

สุชำติ ชมพูแสง

รอง สว. สภ.ป่ำตอง จว.ภก.

สภก.115

สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต

1808 10204 0032

229 พ.ต.ต.

สุชำติ ชินรำช

สว.สส.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธำนี

230 พ.ต.ต.

สุชำติ ซ้อนพุดซำ

สว.(สอบสวน) สภ.ลำปลำยมำศ จว.บุรรี มั ย์

231 พ.ต.ต.

สุชำติ ทองแกมแก้ว

สวป.สภ.เมืองสงขลำ

0907 12202 0441 สว.อก.สภ.ธำรโต จว.ยะลำ

0906 12304 0222

232 ร.ต.อ.

สุชำติ น้อยวัน

รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก

0606 13202 0214 สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 10204 0133

233 พ.ต.ท.

สุชำติ นำสำรีย์

สวป.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์

234 ร.ต.อ.

สุชำติ บัวอ่อน

รอง สวป.สภ.ช้ำงเผือก จว.เชียงใหม่

0503 13202 0538 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

235 พ.ต.ท.

สุชำติ เรือนวงค์

สว.สส.สภ.สำมง่ำม จว.พิจิตร

0605 12204 0135 สวป.สภ.โพธิ์ประทับช้ำง จว.พิจิตร

สพจ.227

236 พ.ต.ท.

สุชำติ ลอยลิบ

รอง ผกก.ฝ่ำยนิติกำร บก.อก.สกบ.

0301 09305 0044 รอง ผกก.กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 อธ.

0703 09305 0016

237 พ.ต.ท.

สุชำติ วิทยเจษฎำ

รอง ผกก.ป.สภ.สระใคร จว.หนองคำย

0410 10202 0084 สวญ.สภ.เหล่ำต่ำงคำ จว.หนองคำย

1412 09201 0054

238 พ.ต.ท.

สุชำติ สุทธิภำพ

สวป.สภ.เมืองหนองบัวลำภู

239 พ.ต.ท.

สุชำติ หลีพันธ์

สว.สส.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0296 สวป.สภ.นำตำล จว.อุบลรำชธำนี

240 พ.ต.ต.

สุชำติ อุทโย

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธำนี

0410 12202 0375 สว.(สอบสวน) สภ.ปำงศิลำทอง จว.กำแพงเพชร 1604 10203 0158

0412 12204 0182 สวป.สน.ท่ำพระ

สบร.473

สบร.395

สอด.505
สอด.328

สว.(สอบสวน) สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ

สวป.สภ.โคกกระชำย จว.บุรีรัมย์

สน.3-434
สนม.278

0304 12202 0103
1505 10318 0011

สว.(สอบสวน) กลุม่ งำนสอบสวน ภ.จว.หนองบัวลำภู 1413 29203 0041

0309 12202 0116

สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสงครำม จว.นครพนม 1406 10203 0171

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

241 พ.ต.ต.

สุชิน วัดจะโป๊ะ

สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

0304 12202 0423 สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์

1306 10204 0033

242 พ.ต.ต.

สุชีพ ชดคล้ำย

สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

1702 10204 0055 สว.สส.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี

0702 12204 0162

243 พ.ต.ท.

สุโชค ผู้มีโชคชัย

รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.3

1302 09204 0055 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทร์

1309 09204 0317

244 พ.ต.ต.

สุดเขต พละเอ็น

สวป.สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0069 สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยำ

245 พ.ต.ท.

สุดเขต สมัครเขตรกำร

สว.อก.สภ.วังประจบ จว.ตำก

246 พ.ต.ท.

สุดจิต ศรีศิริ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด

247 พ.ต.ท.

สุดจิตร์ อนุสำร

รอง ผกก.สส.สภ.แว้ง จว.นรำธิวำส

248 พ.ต.ต.

สุดใจ กงทอง

สว.(สอบสวน) สภ.น้ำพอง จว.ขอนแก่น 0403 24203 0165 สว.(สอบสวน) สภ.พรรณำนิคม จว.สกลนคร 1411 10203 0228

249 พ.ต.ท.

สุดใจ หนุนนำค

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนสวน จว.สุโขทัย 0608 24203 0068 รอง ผกก.สส.สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร

1607 09204 0068

250 พ.ต.ท.

สุดชำย สุนันต๊ะ

สว.สส.สภ.บ้ำนเสด็จ จว.ลำปำง

1511 10204 0166

1605 10318 0134 รอง ผกก.สส.สภ.เขำค้อ จว.เพชรบูรณ์

สรอ.265

สอย.253
1609 09204 0093

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำอุเทน จว.นครพนม 1406 09203 0180

2004 09204 0090 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำแพ จว.สตูล

0508 12204 0203 สว.กก.สส.ภ.จว.ลำพูน

0908 10202 0049

251 พ.ต.ท. หญิง สุดธิดำ ดวงดี

สว.(สอบสวน) สน.บำงยี่ขัน

สน.3-606

สว.(สอบสวน) สน.บวรมงคล

1009 10203 0156

252 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

สตง.251

สว.สส.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

สตง.248

สุดประเสริฐ หลัดกอง

253 พ.ต.ท. หญิง สุดำ หวำนนุ่น

สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9

2003 10326 0010 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9

1901 09318 0256

254 พ.ต.ท. หญิง สุดำลักษณ์ บุญเคลือบ

สว.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 3

2504 10318 0013 รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภำค 3

2504 09318 0009

255 พ.ต.ท.

สวป.สภ.ท่ำอุเทน จว.นครพนม

0404 12202 0257 สว.อก.สภ.บุ่งคล้ำ จว.บึงกำฬ

0410 12304 0238

สุทธิ จันทร์พำณิชย์

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

256 พ.ต.ท.

สุทธิชน ธงชัยภูมิ

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.1

2202 29203 0042 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0311

257 ร.ต.อ.

สุทธิชัย ซ้วนล่อง

รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปัตตำนี

0904 13202 0134 สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง

1905 10204 0145

258 พ.ต.ต.

สุทธิชัย อนันทบริพงค์

สว.กลุ่มงำนนิติกรด้ำนสอบสวนฯ วน.

0106 10305 0037 สว.กก.5 บก.ส.1

2302 10204 0195

259 พ.ต.ต.

สุทธิโชค สระลอย

สวป.สภ.ไทรโยค จว.กำญจนบุรี

0702 12202 0296 สวป.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี

0702 12202 0301

260 พ.ต.ต. หญิง สุทธิดำ ผองขำ

สว.ฝอ.ศพฐ.3

2706 10318 0091 สว.ฝอ.ภ.จว.อำนำจเจริญ

1310 10318 0009

261 ร.ต.อ.

สุทธินันท์ อัญญประเสริฐ

รอง สวป.สภ.ป่ำแป๋ จว.เชียงใหม่

0503 13207 0438 สว.สส.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่

0503 12204 0375

262 ร.ต.อ.

สุทธินำท รูปิยะเวชน์

รอง สวป.สภ.หนองจอก จว.เพชรบุรี

0705 13207 0169 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7

1703 10318 0008

263 พ.ต.ท.

สุทธิพงศ์ จงวัฒนำ

รอง ผกก.สส.สภ.เทิง จว.เชียงรำย

1504 09204 0095 รอง ผกก.สส.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่

1508 09204 0089

264 พ.ต.ต.

สุทธิพงศ์ รอดสง

สว.(สอบสวน) สภ.โคกกลอย จว.พังงำ

0805 24203 0044 สว.(สอบสวน) สภ.คุระบุรี จว.พังงำ

0805 24203 0041

265 พ.ต.ท.

สุทธิพงษ์ คบบัณฑิตย์

รอง ผกก.ป.สภ.บัวลำย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0676 รอง ผกก.ป.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 1308 09202 0049

266 พ.ต.ท.

สุทธิพงษ์ สำรพำนิช

รอง ผกก.ป.สภ.ไพศำลี จว.นครสวรรค์

0604 10202 0049 รอง ผกก.ป.สภ.บำงระกำ จว.พิษณุโลก 0606 10202 0019

267 พ.ต.ท.

สุทธิพงษ์ อ่อนละออ

สวป.สภ.เมืองสมุทรสำคร

0708 12202 0129 สวญ.สภ.ลำดใหญ่ จว.สมุทรสงครำม

0707 10201 0024

268 พ.ต.ต.

สุทธิพจน์ บรรจทรัพย์

สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.4

1402 10204 0043 สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 10204 0113

269 พ.ต.ท.

สุทธิพร สุกก่ำ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0311

270 พ.ต.ท.

สุทธิพล แสงบุญ

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองมหำสำรคำม

รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง

0405 10202 0007 รอง ผกก.สส.บก.น.5

1004 09204 0074
1007 09204 0037

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

271 พ.ต.ท.

สุทธิพันธ์ วรรณคำ

สว.ฝ่ำยกำรประชุม 1 ตป.

0701 10302 0018 รอง ผกก.ฝอ.กมค.

0600 09318 0009

272 พ.ต.ท.

สุทธิรักษ์ ทองมำก

สว.สส.สภ.เทพำ จว.สงขลำ

0907 12204 0285 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลำ

1910 10203 0084

273 ร.ต.อ.

สุทธิรักษ์ โพธิ์แดง

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3

1301 11304 0152 สว.ฝ่ำยตรวจสอบงำนบุคคล 2 ตป.

0701 10302 0050

274 พ.ต.ท.

สุทธิศักดิ์ สอนสะอำด

สว.สส.สภ.บ้ำนค้อ จว.มุกดำหำร

1408 10204 0054 สว.อก.สภ.คำชะอี จว.มุกดำหำร

0406 12304 0069

275 พ.ต.ท.

สุทธิสม ตระแก้วจิตร

รอง ผกก.สส.สภ.สุวรรณคูหำ จว.หนองบัวลำภู 1413 09204 0047 รอง ผกก.สส.สภ.มัญจำคีรี จว.ขอนแก่น 1405 09204 0065

276 ร.ต.อ.

สุทโธ หงษ์ชมภู

รอง สว.สส.สภ.เปือยน้อย จว.ขอนแก่น

277 พ.ต.ท.

สุทน ช้ำงรบ

รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำฉำง จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0033 รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0080

278 พ.ต.ท.

สุทศ รุ่งโรจน์

สว.งำนศูนย์ควบคุมกำรจรำจรเป็นพื้นที่ ATC กก.4 บก.จร.

1002 10205 0175 สว.อก.สน.มักกะสัน

1102 12304 0121

279 พ.ต.ต.

สุทัน แก้วคีรี

สว.อก.สภ.ทุ่งตำเสำ จว.สงขลำ

1906 10318 0081 สวป.สภ.ทุ่งตำเสำ จว.สงขลำ

0907 12202 0086

280 ร.ต.อ.

สุทัศน์ เขตกัน

รอง สวป.สภ.วังเหนือ จว.ลำปำง

สลป.372

สว.อก.สภ.วังเหนือ จว.ลำปำง

0508 12304 0139

281 ร.ต.อ.

สุทัศน์ คงอินทร์

รอง สวป. สภ.ท้ำยเหมือง จว.พง.

สพง.137

สว.ฝอ.ภ.จว.พังงำ

1807 10318 0010

282 พ.ต.ต.

สุทัศน์ บัวทิม

สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์

283 พ.ต.ต.

สุทัศน์ ปะสิ่งชอบ

สว.(สอบสวน) สภ.เขำชะเมำ จว.ระยอง

284 พ.ต.ท.

สุทัศน์ ไพบูลย์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 0403 24203 0142 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภูกระดึง จว.เลย

285 พ.ต.ต.

สุทัศน์ มีลุน

สวป.สภ.บ้ำนฝำง จว.ขอนแก่น

สขก.554

สว.สส.สภ.พระยืน จว.ขอนแก่น

0604 12202 0328 สว.กก.สส.ภ.จว.อุทัยธำนี

สรย.289
สขก.585

0403 12204 0239

1312 10204 0153

สว.(สอบสวน) สภ.ปำกน้ำประแสร์ จว.ระยอง 1210 10203 0252

สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

สลย.230
0403 12202 0412

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

286 พ.ต.ท.

สุทัศน์ เศรษฐนันท์

สวป.สน.บำงมด

1115 12202 0182 รอง ผกก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 09204 0084

287 ร.ต.อ.

สุทิน ใจเย็น

รอง สวป.สภ.สำยบุรี จว.ปัตตำนี

0904 13202 0112 สว.กก.ซถ.1 บก.สส.จชต.

2002 10202 0063

288 พ.ต.ท.

สุทิน ชูแสง

สว.อก.สภ.ปลำยพระยำ จว.กระบี่

0802 12304 0071 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อ่ำวนำง จว.กระบี่ 1804 09203 0136

289 พ.ต.ต.

สุทิน ยุ่นสมำน

สวป.สน.จักรวรรดิ

1113 12202 0132 สว.สส.สน.พลับพลำไชย 2

290 พ.ต.ท.

สุทิน รังจะโปะ

สว.อก.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

0106 12304 0163 สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 1110 10203 0155

291 พ.ต.ต. หญิง สุทิสำ สง่ำแสง

สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1

1102 10318 0009 สว.ฝอ.ศพฐ.7

292 พ.ต.ท.

สุเทน ดวงพิมพ์

สว.(สอบสวน) สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ

293 พ.ต.ท.

สุเทพ แก้วทน

รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี

1311 09201 0036

294 พ.ต.ท.

สุเทพ แก้วสม

สว.(สอบสวน) สภ.ลำปำ จว.พัทลุง

0905 23203 0175 สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส 1908 10203 0042

295 พ.ต.ท.

สุเทพ จันทรมำส

สวป.สภ.จะกั๊วะ จว.ยะลำ

2006 10202 0101 สวป.สภ.นำประดู่ จว.ปัตตำนี

296 พ.ต.ต.

สุเทพ จำมิกรณ์

สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร 0708 24203 0070 สว.(สอบสวน) สภ.บำงคนที จว.สมุทรสงครำม 1709 10203 0087

297 ร.ต.อ.

สุเทพ ดีเหลือ

รอง สวป.สภ.เกำะกูด จว.ตรำด

298 พ.ต.ท.

สุเทพ นำจะหมื่น

สว.สส.สภ.บ้ำนเขว้ำ จว.ชัยภูมิ

299 ร.ต.อ.

สุเทพ ปรำงศรี

รอง สว. (สอบสวน) สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ

300 ร.ต.อ.

สุเทพ พวงทอง

รอง สวป.สภ.โพทะเล อ.ค่ำยบำงระจัน จว.สิงห์บุรี 0109 13207 0091

สศก.367

สตร.112

2710 10336 0075

สว.(สอบสวน) สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 1308 10203 0281
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วำรินชำรำบ จว.อุบลรำชธำนี

สว.ฝอ.ภ.จว.ตรำด

0302 12204 0202 สวป.สภ.หนองบัวแดง จว.ชัยภูมิ

สศก.366

สน.2-451

1311 09203 0427
2005 10202 0087
1207 10318 0010

สชย.402

สว.(สอบสวน) สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ 0306 24203 0118
สว.กก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง

1112 10204 0029

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0402 12202 0321 สวป.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น

ตำแหน่งเลขที่

301 พ.ต.ต.

สุเทพ รัตนพร

สวป.สภ.เมืองกำฬสินธุ์

302 ร.ต.อ.

สุเทพ วั่นเส้ง

รอง สวป. สภ.เกำะพะงัน จว.สฎ.

303 พ.ต.ท.

สุเทพ ศรีเกษม

รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2

1201 09318 0258 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แปลงยำว จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09203 0220

304 พ.ต.ต.

สุเทพ สมใจเพ็ง

สว.สส.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง

0208 12204 0158 สวป.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรำ

0203 12202 0052

305 พ.ต.ท.

สุเทพ สังข์ยัง

สว.ฝอ.ภ.จว.ตรำด

1207 10318 0010 สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง

1210 10305 0016

306 พ.ต.ท.

สุเทพ สุโพธิ์

สวป.สน.ท่ำเรือ

1112 12202 0064 สว.(สอบสวน) สน.บำงนำ

1007 10203 0142

307 ร.ต.อ.

สุเทพ อุดมรักษ์

รอง สวป.สภ.ตะพำนหิน จว.พิจิตร

308 พ.ต.ท.

สุเทพ เอี่ยมเจริญ

ประจำ (สบ 2) สยศ.ตร.

309 ร.ต.อ.

สุธน จิระโร

รอง สวป. สน.ตลำดพลู

310 พ.ต.ต.

สุธรรม อ้นอินทร์

สวป.สภ.แม่สอด จว.ตำก

สสฎ.354

สพจ.213

สว.สส.สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี

สว.ฝอ.พธ.

2603 10202 0063 รอง ผกก.กลุ่มงำนคดีแพ่ง คพ.

สน.3-533

สว.ธร.กก.6 บก.จร.

0603 12202 0241 สว.สส.สภ.พะวอ จว.ตำก

สขก.508
สสฎ.370

0302 10304 0007
0603 09305 0027
1002 10304 0233
0603 12204 0198

311 พ.ต.ต. หญิง สุธำจิณ นันทนำกรณ์

สว.กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สกพ. 0400 10302 0180 สว.ฝอ.บก.ป.

2102 10326 0023

312 พ.ต.ท.

สุธำฌำณ สุธรรมแปงกำธร

นักวิทยำศำสตร์(สบ 2) พฐ.จว.พะเยำ ศพฐ.5 2708 33450 0161 รอง ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร.

2700 09450 0058

313 ร.ต.อ.

สุธำเมธ มณีพรหม

รอง สว.ปฏิบัติกำรพิเศษ ภ.จว.สงขลำ

1906 10318 0097

314 พ.ต.ท.

สุธี จันทนำ

สว.(สอบสวน) สภ.สำวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 23203 0227 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ

1205 10203 0196

315 พ.ต.ท.

สุธี ชื่นจิตต์

รอง ผกก.ป.สภ.โนนไทย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0115 รอง ผกก.ป.สภ.ลำดใหญ่ จว.ชัยภูมิ

1304 09202 0045

1906 11202 0202 สว.อก.สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลำ

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

316 พ.ต.ท.

สุธี รัตนชัย

สว.อก.สภ.ขำมสะแกแสง จว.นครรำชสีมำ 0303 12304 0287 สว.ฝอ.ภ.จว.นครรำชสีมำ

1305 10305 0017

317 พ.ต.ท.

สุธี ศรีพรหม

สว.สส.สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์

1309 09203 0309

318 พ.ต.ท.

สุธี อ่ำอุ่น

สวป.สภ.บึงนำรำง จว.พิจิตร

319 พ.ต.ท.

สุ่น อ้นพันธุ์

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0044 รอง ผกก.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

320 พ.ต.ท.

สุนทร กะมะโน

สวป.สภ.หนองบอน จว.ตรำด

0205 12202 0051 สวป.สภ.บ้ำนค่ำย จว.ระยอง

321 พ.ต.ท.

สุนทร งำมเหลือ

รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำไม้รวก จว.เพชรบุรี

1707 09202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.ปรำณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 10202 0036

322 พ.ต.ท.

สุนทร ไชยรักษำ

สว.อก.สน.ห้วยขวำง

1102 12304 0120 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดุสิต

323 พ.ต.ท.

สุนทร ทรัพย์พนำพรชัย

สวป.สภ.ท่ำเรือ จว.กำญจนบุรี

324 พ.ต.ต.

สุนทร ธฤตเกษตร

สวป.สภ.ท่ำชี จว.สุรำษฎร์ธำนี

0808 12202 0067 สวป.สภ.เขำนิพันธ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี

1810 10202 0071

325 พ.ต.ต.

สุนทร ประตูใหญ่

สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.ก.

2101 10318 0118

2113 10202 0155

326 พ.ต.ต.

สุนทร เผยโพธิ์

สว.สส.สภ.โนนสูง จว.กำฬสินธุ์

1404 10204 0052 สวป.สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ

327 พ.ต.ท.

สุนทร พิมพ์พำ

สว.(สอบสวน) สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น

328 พ.ต.ต.

สุนทร หำญณรงค์

สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.

329 ร.ต.อ.

สุนทร อุไรกุล

รอง สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.จชต. 2002 29203 0115 สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลำ

1906 10203 0414

330 พ.ต.ท.

สุนทรี ผุยพัฒน์

รอง ผกก.ธร.กพ.บก.อก.บช.ส.

0809 09204 0009

สสร.411

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรินทร์

0605 12202 0065 สว.สส.สภ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จว.สุโขทัย 0608 12204 0121

สกจ.122

สขก.392

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกำญจนบุรี
สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904

2508 09202 0312

สรย.223
สน.1-821
1704 10203 0218

0303 12202 0161

สว.(สอบสวน) สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เลย 1410 10203 0198

2501 10318 0126 สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
2301 09318 0008 รอง ผกก.ฝสต.1 กต.8

2506 10318 0350

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

331 พ.ต.ต. หญิง สุนทรี ภูมิภัทร

สว.อก.สภ.นบพิตำ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0313 สว.อก.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12304 0253

332 พ.ต.ท.

สุนันท์ เจริญจิตร

สวป.สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ

สนม.610

สวป.สภ.พิมำย จว.นครรำชสีมำ

333 พ.ต.ท.

สุนันท์ นำคนิคำม

สวป.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง

สรน.145

รอง ผกก.ป.สภ.ปำกพนัง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0064

334 พ.ต.ท.

สุนันท์ บัวสิงห์

สวป.สภ.นิคมอุตสำหกรรม จว.ลำพูน

335 พ.ต.ท.

สุนันท์ เปรมปรี

สวป.สภ.บ่อไร่ จว.ตรำด

สตร.173

สว.สส.สภ.วังขอนแดง จว.ปรำจีนบุรี

1209 10204 0058

336 ร.ต.อ.

สุนันท์ มวยดี

รอง สวป.สภ.วิเศษชัยชำญ จว.อ่ำงทอง

สอท.160

สว.อก.สภ.โพธิ์ทอง จว.อ่ำงทอง

0110 12304 0066

337 พ.ต.ท.

สุนันท์ โม้เปำะ

สว.(สอบสวน) สภ.ประทำย จว.นครรำชสีมำ

สนม.720

สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนหันห้วยทรำย จว.นครรำชสีมำ

1305 10203 0514

338 พ.ต.ท.

สุนันท์ สมบูรณ์

สว.อก.สภ.ตะกั่วป่ำ จว.พังงำ

สพง.211

รอง ผกก.ป.สภ.สลุย จว.ชุมพร

1805 09202 0051

339 พ.ต.ท.

สุนันท์ สังข์สวัสดิ์

สว.(สอบสวน) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตำนี

340 ร.ต.อ.

สุนัย ตู้แก้ว

รอง สวป.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี

1511 10202 0091 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนโฮ่ง จว.ลำพูน

0303 12202 0707
1511 09204 0054

0904 24203 0361 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตำนี 1909 09203 0055

สสพ.298

สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.จต.

0801 10306 0020

341 ร.ต.อ. หญิง สุนิดำ วุฒสิ ำร

รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ.

2109 29203 0122 สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส.

2107 29203 0052

342 ร.ต.อ. หญิง สุนีรักษ์ นันทะวงศ์

รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก.

2904 11304 0011 สว.ฝอ.บก.ฝรก.

2904 10318 0008

343 พ.ต.ท.

สุเนตย์ สีชำนำญ

รอง ผกก.ป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปรำกำร 1109 09202 0131 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนนทบุรี

344 พ.ต.ท.

สุบรรณ โชคพิมพำ

รอง ผกก.ป.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี

0106 10202 0018 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี 0108 24203 0073

345 พ.ต.ท.

สุบรรณ์ อำจิณกิจ

สว.อก.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ

1308 10318 0051 สว.อก.สภ.บ้ำนเดื่อ จว.ชัยภูมิ

0103 10202 0013
1304 10318 0059

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

346 ร.ต.อ.

สุบัญชำ พืชผล

รอง สว.กก.6 บก.ส.1

2302 11204 0238 นว.(สบ 2) ตร.

347 พ.ต.ต.

สุบิน นำรักษ์

สว.จร.สภ.เมืองพะเยำ

0505 12205 0010 สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยำ

348 ร.ต.อ.

สุบิน บุญรัตน์

รอง สวป.สภ.สุคิริน

349 พ.ต.ท.

สุพจน์ จงอุตส่ำห์

รอง ผกก.สส.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0132

350 พ.ต.ท.

สุพจน์ จันทร์เขียว

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

351 พ.ต.ท.

สุพจน์ ชำยป่ำ

รอง ผกก.ป.สน.บำงกอกใหญ่

1114 10202 0088 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.คลองตัน

1007 09203 0205

352 พ.ต.ต.

สุพจน์ เชยชิด

สวป.สภ.เมืองรำชบุรี

0706 12202 0257 สวป.สภ.โพหัก จว.รำชบุรี

0706 12202 0067

353 พ.ต.ต.

สุพจน์ ตรีแก้ว

สว.สส.สภ.ฉวำง จว.นครศรีธรรมรำช

สนศ.593

สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8

354 พ.ต.ท.

สุพจน์ นพอำภรณ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์

สนว.370

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 1606 09203 0236

355 พ.ต.ท.

สุพจน์ นวรัตนำรมย์

รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำสองยำง จว.ตำก

356 พ.ต.ท.

สุพจน์ น้อยสวรรค์

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บุคคโล

357 ร.ต.อ.

สุพจน์ นะสีห์โต

รอง สว.สส. สน.สำยไหม

1109 13204 0072 สว.กก.สส.บก.น.2

1004 10204 0042

358 พ.ต.ท.

สุพจน์ นำสวน

สว.สส.สภ.สำโรง จว.อุบลรำชธำนี

0309 12204 0304 สว.สส.สภ.บุณฑริก จว.อุบลรำชธำนี

0309 12204 0262

359 ร.ต.อ.

สุพจน์ บุญสวน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงน้ำเปรี้ยว

0203 24203 0094 สว.(สอบสวน) สภ.แกลง จว.ระยอง

1210 10203 0251

360 พ.ต.ท.

สุพจน์ พุ่มแหยม

รอง ผกก.ป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0045 รอง ผกก.5 บก.ป.

สนธ.196
สชม.465

สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ด่ำนขุนทด จว.นครรำชสีมำ

1507 10204 0068
1906 10318 0013

สนม.766

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 1505 09203 0589

0603 10202 0059 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำสองยำง จว.ตำก

สน.3-566

19840

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงกอกใหญ่

1801 10318 0234
1605 09204 0072

สน.3-1060

2102 09201 0237

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

361 พ.ต.ท.

สุพจน์ เพียงกระโทก

สว.(สอบสวน) สภ.บำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ

สชย.318

362 พ.ต.ท.

สุพจน์ รักกำร

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ฉลองกรุง

363 พ.ต.ต.

สุพจน์ เรืองรุ่งโรจน์

สวป.สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส

364 พ.ต.ท.

สุพจน์ สุนทรนนท์

รอง ผกก.สส.สภ.จักรำช จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0140 รอง ผกก.สส.สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์

1309 09204 0147

365 พ.ต.ต.

สุพจน์ สุวรรณนวล

สวป.สภ.นำหวำย จว.เชียงใหม่

1810 10204 0070

366 พ.ต.ท.

สุพจน์ อำนำจมั่นคง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี 0204 23203 0044 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พลูตำหลวง จว.ชลบุรี 0204 24203 0178

367 พ.ต.ท.

สุพรรณ จิตรโท

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

368 ร.ต.อ.

สุพรรณ ช่ำชอง

รอง สวป.สภ.ปำย

0507 13202 0202 สว.สส.สภ.ปำย จว.แม่ฮ่องสอน

0507 12204 0065

369 พ.ต.ท.

สุพรรณ ฝั้นสืบ

รอง ผกก.สส.สภ.แม่สำย จว.เชียงรำย

1504 09204 0089 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5

1502 09204 0045

370 พ.ต.ท.

สุพรรณ์ พลภักดิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง

371 ร.ต.อ.

สุพรรณ อินทร์แสง

ผบ.มว.กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 11202 0102 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0094

372 พ.ต.ท. หญิง สุพรรณี แสงมณี

รอง ผกก.ฝอ.บก.ทท.2

3203 09318 0006 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปรำกำร

373 พ.ต.ต.

สุพล ใจแก้ว

สว.(สอบสวน) สภ.ภูกำมยำว จว.พะเยำ

374 พ.ต.ท.

สุพล พรประเสริฐผล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก 0206 23203 0020 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 1206 09203 0430

375 พ.ต.ท.

สุพล มีศิลป์

สว.สส.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์

ลำดับ

ตำแหน่งใหม่
สว.(สอบสวน) สภ.หัวทะเล จว.ชัยภูมิ

1110 24203 0134 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน

สนธ.161

สว.สภ.สำกอ จว.นรำธิวำส

1505 10202 0121 สว.สส.สภ.โมถ่ำย จว.สุรำษฎร์ธำนี

สขก.334

สรย.279

สพย.74

ตำแหน่งเลขที่
1304 10203 0234
1004 09203 0273
0903 12201 0372

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอำนำจเจริญ 1310 09203 0145

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ 1205 09203 0212
1109 09318 0292

สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 1508 10203 0240

0304 12204 0214 รอง ผกก.สส.สภ.ปะคำ จว.บุรีรัมย์

1306 09204 0104

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

376 ร.ต.อ.

สุพล หร่อยดำ

รอง สวป.สภ.ขมิ้น จว.สกลนคร

0409 13207 0302 สว.สส.สภ.เมืองสกลนคร

377 พ.ต.ท.

สุพล หริ่งกระโทก

สว.อก.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์

0304 12304 0242 สว.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์

1306 10318 0305

378 พ.ต.ท. หญิง สุพวรรณ หวันสู

สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9

2003 10318 0008 สว.ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.9

2003 10306 0033

379 พ.ต.ท.

สุพัฒก์ อยู่ดี

สว.กก.3 บก.ส.3

2304 10202 0129 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองน้ำใส จว.สระแก้ว 1211 29203 0079

380 พ.ต.ท.

สุพัฒน์ กำวิน

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

381 ร.ต.อ.

สุพัฒน์ สภำนุชำติ

รอง สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.

382 ร.ต.อ.

สุพัฒน์ หนูแก้ว

รอง สว.สส. สน.บำงโพงพำง

383 พ.ต.ต.

สุพัฒนชัย นภำสกุล

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

0403 24203 0146 สว.(สอบสวน) สภ.พังโคน จว.สกลนคร 1411 10203 0233

384 ร.ต.อ.

สุพัตร หมั่นคิด

ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 11202 0185 สว.กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 10318 0306

385 พ.ต.ท. หญิง สุพัตรำ บุญส่ง

สว.อก.สภ.วชิรบำรมี จว.พิจิตร

0605 12304 0146 รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6

1601 09318 0275

386 พ.ต.ท.

สุพิชญ์ พันธุ์เพ็ง

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โคกครำม

1102 13203 0344 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.จรเข้น้อย

สน.2-383

387 พ.ต.ท.

สุพิต ทองทิพย์

สว.อก.สภ.ขุนหำญ จว.ศรีสะเกษ

0306 12304 0173 สวป.สภ.เมืองอำนำจเจริญ

สอบ.532

388 พ.ต.ท.

สุพิศ อำละพล

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.เทียนทะเล

1116 23203 0096 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงขุนเทียน

1011 09203 0165

389 พ.ต.ท.

สุพิสุทธิ์ พิสุทธิ์ปกรณ์

รอง ผกก.ป.สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ

0302 10202 0018 รอง ผกก.สส.สน.คันนำยำว

1004 09204 0075

390 พ.ต.ท.

สุพีร์ ชัยสูงเนิน

สว.(สอบสวน) สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ

สพจ.112

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก 1608 09203 0231

2103 11202 0237 สว.(สอบสวน) สภ.ควนมีด จว.สงขลำ

สน.2-510

สนม.277

สสน.240

สว.(สอบสวน) สน.บำงซื่อ

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครรำชสีมำ

1906 10203 0418
1004 10203 0220

0303 24203 0178

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

391 พ.ต.ท. หญิง สุเพ็ญ ชนะสิทธิ์

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ

392 พ.ต.ต.

สุภชัย โยธำจันทร์

สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำตูม จว.มหำสำรคำม 0405 23203 0235

393 พ.ต.ต.

สุภชัย หนูแก้ว

สว.ฝสต.1 กต.5

394 พ.ต.ท.

สุภวุฒิ วิเศษโวหำร

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี

395 พ.ต.ต.

สุภัทร ศรีภำ

สวป.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร

396 พ.ต.ต.

สุภัทร เหมจินดำ

สว.(สอบสวน) สภ.เกำะกลำง จว.กระบี่ 1804 27203 0072 สว.(สอบสวน) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ 1804 10203 0205

397 พ.ต.ท.

สุภำชัย สูงทรัพย์ไพศำล

รอง ผกก.ป.สภ.โพธำรำม จว.รำชบุรี

0706 10202 0020 รอง ผกก.สส.สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0080

398 พ.ต.ท. หญิง สุภำณี ชื่นเจริญ

สว.ฝอ.บก.สส.จชต.

2002 10318 0010 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

1904 09318 0215

399 ร.ต.อ. หญิง สุภำณี ต้นจำปำ

รอง สว. ฝอ.บก.น.8

1010 11325 0022 สว.ฝอ.บก.น.3

1005 10318 0223

400 พ.ต.ต.

สุภำพ จันทร์แดง

สว.(สอบสวน) สภ.ดม จว.สุรินทร์

1309 29203 0135 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอำนำจเจริญ

3110 10203 0136

401 พ.ต.ท.

สุภำพ เพชรรัตน์

สวป.สน.ลำดกระบัง

1110 12202 0220 สว.(สอบสวน) สน.หนองจอก

1005 10203 0204

402 ร.ต.อ.

สุภำพ รัตนพร

รอง สวป.สภ.ท่ำมะกำ จว.กำญจนบุรี

0702 13202 0322 สว.สส.สภ.ท่ำมะกำ จว.กำญจนบุรี

0702 12204 0178

403 ร.ต.อ. หญิง สุภำพัชร ดวงสุวรรณ

รอง สว. ฝ่ำยอำนวยกำร ภ.จว.ชพ.

1805 11326 0026 สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร

1805 10326 0014

404 พ.ต.ท. หญิง สุภำภรณ์ ชูศักดิ์

สว.กลุม่ งำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม ผอ. 0202 10309 0019 สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคำย

1412 10318 0013

405 พ.ต.ท.

สว.กก.3 บก.ปอท.

2112 09201 0074

สุภำรัตน์ คำอินทร์

1906 09318 0010 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงครำม

ตำแหน่งเลขที่

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองมหำสำรคำม จว.มหำสำรคำม

0806 10204 0010 สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช

สนบ.244

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ทุ่งสองห้อง

1709 09318 0096
0405 24203 0069
0804 12202 0414
1004 09203 0283

0107 12202 0344 สว.(สอบสวน) สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 1109 10203 0265

2112 10202 0078 รอง ผกก.3 บก.ปอท.

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

406 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สุภำวุฒิ ศรีสุลัย

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

รอง สว.สส.สภ.มะขำม

0202 13204 0112 สว.สส.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว

407 พ.ต.ท. หญิง สุภิญญำ สิริโชดก

สว.ฝ่ำยคลัง บก.อก.รร.นรต.

3001 10322 0024 สว.ฝ่ำยมำตรฐำนกำรศึกษำ สปศ.รร.นรต. 3009 10310 0008

408 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.ทรำยมูล

0305 13204 0090 สว.สส.สภ.ทรำยมูล จว.ยโสธร

0305 12204 0089

409 พ.ต.ต. หญิง สุมำฆจิต อยู่คง

สว.อก.สภ.ท่ำตะโก จว.นครสวรรค์

0604 12304 0199 สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 10326 0015

410 ร.ต.อ.

สุมิตร เนำวบุตร

รอง สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส.

2207 11204 0064 สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส.

2207 10202 0053

411 ร.ต.อ.

สุมิตร ปิงวัง

รอง สวป.สภ.เมืองลำปำง

0508 13202 0263 สว.สส.สภ.บ้ำนเสด็จ จว.ลำปำง

0508 12204 0203

412 พ.ต.ท.

สุเมธ ขันทอง

สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลำภู

1413 10204 0063 รอง ผกก.สส.ภ.จว.หนองบัวลำภู

1413 09204 0107

413 พ.ต.ท.

สุเมธ เจนวงศ์พิทักษ์

รอง ผกก.ป.สภ.โนนศิลำ จว.ขอนแก่น

0403 10202 0129 รอง ผกก.สส.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0097

414 พ.ต.ท.

สุเมธ ทองสมุทร

รอง ผกก.สส.สน.เทียนทะเล

1011 09204 0077 รอง ผกก.สส.สน.ลำดกระบัง

1005 09204 0073

415 พ.ต.ท.

สุเมธ โพธะ

รอง ผกก.ป.สภ.รำษีไศล จว.ศรีสะเกษ

0306 10202 0063 สวญ.สภ.จะกง จว.ศรีสะเกษ

1308 09201 0054

416 พ.ต.ท.

สุเมธ สมยำ

รอง ผกก.1 บก.ปคม.

2108 09201 0030 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 1808 09203 0274

417 พ.ต.ต.

สุเมธ สวัสดี

สวป.สภ.ฝำง จว.เชียงใหม่

0503 12202 0489 สว.กก.สส.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี

1810 10204 0034

418 พ.ต.ต.

สุเมธ สำลี

สว.กก.ซถ.1 บก.สส.จชต.

2002 10202 0063 สว.สส.สภ.สำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร

0107 12204 0246

419 พ.ต.ท.

สุเมธ สุนะ

รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.6

1602 09204 0033 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.6

1602 09201 0073

420 พ.ต.ท.

สุเมธ เหล่ำยนขำม

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นครพนม

1406 27203 0085 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนบัวขำว จว.ร้อยเอ็ด 1409 29203 0082

สุภีร์ สีลำดหำ

0209 12204 0173

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

421 พ.ต.ท. หญิง สุเมธตำ ทับอินทร์

สว.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 10318 0013 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก

1608 09318 0239

422 พ.ต.ต.

สุเมธี กนกนำค

สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

0204 12202 0378 สวป.สภ.นำดี จว.ปำรจีนบุรี

สปจ.345

423 พ.ต.ท.

สุเมศ คงเขียว

สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลำ

1906 10204 0038 รอง ผกก.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลำ

424 พ.ต.ท.

สุเมษ ทองเสงีย่ ม

สว.สส.สภ.เขำดิน จว.รำชบุรี

0706 12204 0232 สว.(สอบสวน) สภ.กรับใหญ่ จว.รำชบุรี 1708 10203 0217

425 พ.ต.ท.

สุยินทร์ อินทร์ช่วย

สว.(สอบสวน) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.(อินทรำ) 2103 29203 0267 สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ.

2109 29203 0117

426 พ.ต.ท.

สุรกิจ มรกตสุวรรณ

สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี

1108 10318 0012 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ

1107 09318 0249

427 พ.ต.ต.

สุรกุล ธัญสิริดำรง

สว.กก.สนับสนุน บก.ป.

2102 10202 0317

2113 10202 0152

428 พ.ต.ท.

สุรชัจ สีมุเทศ

รอง ผกก.กลุ่มงำนสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท. 2112 09204 0106 รอง ผกก.4 บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904 2113 09202 0093

429 พ.ต.ท.

สุรชัย งำมดี

สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 29203 0043 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนบัวขำว จว.ร้อยเอ็ด 1409 10203 0289

430 พ.ต.ท.

สุรชัย จงวัชรสถิตย์

สว.(สอบสวน) สภ.หนองขำว จว.กำญจนบุรี 1704 29203 0069 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปรำจีนบุรี 1209 09203 0159

431 พ.ต.ท.

สุรชัย จันทร์ณรงค์

สว.(สอบสวน) สภ.กมลำ จว.ภูเก็ต

0806 24203 0070 สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต

432 พ.ต.ท.

สุรชัย ใจเมือง

สว.อก.สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ

0306 12304 0228 สว.สส.สภ.เหล่ำเสือโก้ก จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0348

433 ร.ต.อ.

สุรชัย ทองสำลี

รอง สว.สส. สน.จักรวรรดิ

434 พ.ต.ท.

สุรชัย โพธิ์แก้ว

สว.อก.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี

435 ร.ต.อ.

สุรชัย วรรณแก้วรำช

รอง สว.งำนตรวจพิสูจน์มลภำวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0223 สว.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.

สน.1-910

สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.ตำรวจมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์ 904

สว.สส.สน.บำงโพ

1206 10318 0063 สวป.สภ.หนองขำม จว.ชลบุรี

1906 09204 0100

1808 10203 0256
1108 12204 0156
0204 12202 0394
2103 10201 0113

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

436 พ.ต.ท.

สุรชัย วัชรพำณิชย์

รอง ผกก.สส.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09204 0073 รอง ผกก.ป.สภ.พนมสำรคำม จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0019

437 พ.ต.ต.

สุรชัย อ่อนจันทร์

สวป.สภ.เมืองอำนำจเจริญ

438 พ.ต.ท.

สุรชำ พรหมผุย

สว.อก.สภ.รำษฎร์เจริญ จว.มหำสำรคำม 1407 10318 0135 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.มหำสำรคำม

439 พ.ต.ท.

สุรเชษฐ์ บุญรักษ์

สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งหว้ำ จว.สตูล

440 พ.ต.ต.

สุรเชษฐ์ ปั้นมณี

สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร

0107 12204 0325 สว.สส.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

441 พ.ต.ต.

สุรเชษฐ์ รอดรัตนำทูล

สว.อก.สภ.บ้ำนแพ้ว จว.สมุทรสำคร

0708 12304 0107 สว.(สอบสวน) สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม 1705 10203 0171

442 พ.ต.ท.

สุรเชษฐ์ เวศแก้ว

สว.อก.สภ.บ้ำนโคก จว.อุตรดิตถ์

0609 12304 0093 สว.อก.สภ.ท่ำปลำ จว.อุตรดิตถ์

0609 12304 0117

443 พ.ต.ท.

สุรเดช ฉัตรไทย

สวป.สน.ประเวศ

1111 12202 0258 รอง ผกก.จร.สน.สำเหร่

1104 10205 0049

444 พ.ต.ท.

สุรเดช นำมโยธำ

สว.สส.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี

0204 12204 0279 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองชลบุรี

0204 10205 0015

445 พ.ต.ท.

สุรเดช นำรี

รอง ผกก.ป.สภ.ชื่นชม จว.มหำสำรคำม 0405 10202 0307 รอง ผกก.ป.สภ.เชียงยืน จว.มหำสำรคำม 0405 10202 0049

446 พ.ต.ต.

สุรเดช ประสงใด

สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

0304 12202 0424 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์

447 ร.ต.อ.

สุรเดช พรหมอุบล

ผบ.มว.กก.ตชด.43

2505 11202 0305 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภำค 4 2505 10318 0350

448 พ.ต.ต.

สุรเดช เพียรสร้ำงสรร

สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

0403 12202 0412 สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

449 ร.ต.อ.

สุรเดช มะรีเป็น

รอง สวป.สภ.แว้ง

450 พ.ต.ต.

สุรบดินทร์ วงศ์รินทอง

สว.วิเครำะห์ข่ำวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 10204 0021 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4

สอบ.532
สสต.127

สนธ.183

สวป.สน.บำงชัน

1111 12202 0239
1407 09318 0227

สว.(สอบสวน) สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10203 0326

สว.สส.สภ.ยะรม จว.ยะลำ

0106 12204 0202

1306 10203 0266

สขก.476
2006 10204 0104
1402 10204 0056

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

451 ร.ต.อ.

สุรพงศ์ ตั้วเจริญ

รอง สว.สส. สน.ท่ำข้ำม

สน.3-427

สว.(สอบสวน) สน.ท่ำข้ำม

452 ร.ต.อ.

สุรพงศ์ ปะรินรัมย์

รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

สบร.305

สว.สส.สภ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0239

453 พ.ต.ท.

สุรพงษ์ ใจยอด

สว.สส.สภ.ทรำยทองวัฒนำ จว.กำแพงเพชร 0602 12204 0215 รอง ผกก.ป.สภ.สระยำยโสม จว.สุพรรณบุรี 1711 09202 0049

454 พ.ต.ต.

สุรพงษ์ ตั้งใจธรรมโชติ

สว.กก.2 บก.ส.1

2302 10204 0073 สว.กก.2 บก.ส.2

2303 10204 0046

455 พ.ต.ท.

สุรพงษ์ เผ่ำภูธร

สวป.สน.ท่ำข้ำม

1116 12202 0252 สว.ฝอ.บก.อคฝ.

1014 10202 0012

456 พ.ต.ท.

สุรพงษ์ พุฒขำว

รอง ผกก.สส.สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0101 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อ่ำงทอง

1112 09318 0125

457 พ.ต.ท.

สุรพงษ์ เสลำฤทธิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กงไกรลำศ จว.สุโขทัย 0608 24203 0057 รอง ผกก.สส.สภ.สำกเหล็ก จว.พิจิตร

1607 09204 0066

458 พ.ต.ท.

สุรพรรณ แฉ่งละมัย

สว.สส.สภ.เหล่ำเสือโก้ก จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0348 สว.(สอบสวน) สภ.นำเยีย จว.อุบลรำชธำนี

459 ร.ต.อ.

สุรพรรณ ไวกล้ำ

รอง สวป.สภ.สหัสขันธ์ จว.กำฬสินธุ์

460 พ.ต.ท.

สุรพล ใจเดช

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่

สพร.126

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สอง จว.แพร่

1508 09203 0248

461 พ.ต.ต.

สุรพล ใจห้ำว

สว.(สอบสวน) สน.นำงเลิ้ง

สน.1-964

สว.(สอบสวน) สน.ดินแดง

1003 10203 0183

462 พ.ต.ท.

สุรพล ต้อยจัตุรัส

รอง ผกก.สส.สภ.หำงน้ำสำคร จว.ชัยนำท 1104 09204 0080 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง

463 พ.ต.ท.

สุรพล ทรัพย์วงศ์ปัญญำ

สว.สส.สน.พลับพลำไชย 2

สน.2-451

รอง ผกก.สส.สภ.นิคมพัฒนำ จว.ระยอง 1210 09204 0084

464 พ.ต.ท.

สุรพล ภักดี

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

สนศ.611

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

465 พ.ต.ท.

สุรพล ศรีนวกะตระกูล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์

สนว.436

รอง ผกก.สส.สภ.ตำกฟ้ำ จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0083

0402 13202 0357 สว.ฝอ.ภ.จว.กำฬสินธุ์

1011 10203 0155

สอบ.789
1404 10318 0012

1112 09204 0120
1806 09203 0334

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

466 พ.ต.ท.

สุรพล ศรีสมำน

รอง ผกก.สส.สภ.หนองฉำง จว.อุทัยธำนี 1612 09204 0065 รอง ผกก.ป.สภ.หนองขำหย่ำง จว.อุทัยธำนี 0610 10202 0052

467 พ.ต.ต.

สุรพล สุรำษฎร์

สว.(สอบสวน) สภ.นำโพธิ์ อ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี

468 พ.ต.ต.

สุรพล เห็มไธสง

สวป.สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม

0703 12202 0252 สว.สส.สภ.ปรำณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0124

469 พ.ต.ท.

สุรพศ สุทธิเกิด

สว.อก.สภ.ปำกน้ำหลังสวน จว.ชุมพร

1805 10318 0045 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชุมพร

470 ร.ต.อ.

สุรพันธ์ ตอโคกสูง

รอง สวป.สภ.ขำมทะเลสอ จว.นครรำชสีมำ

471 ร.ต.อ.

สุรพิชญ์ คงไข่

ผบ.มว.กก.ตชด.31

472 พ.ต.ท.

สุรยุทธ เมฆมังกร

รอง ผกก.สส.สภ.เสิงสำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0136 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองกำญจนบุรี

473 พ.ต.ท.

สุรวัจน์ สุรวัฒน์มนตรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรหมพิรำม จว.พิษณุโลก 0606 24203 0055

474 ร.ต.อ.

สุรวัจน์ อนันตพันธ์

รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลำ

0907 13202 0530 สว.สส.สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลำ

0907 12204 0224

475 ร.ต.อ.

สุรวิชย์ ดำวกระจำย

รอง สวป.สภ.ท่ำธง จว.ยะลำ

0906 13202 0061 สว.สส.สภ.ยะหำ จว.ยะลำ

0906 12204 0211

476 พ.ต.ต.

สุรวุฒิ เกษมสุข

สว.กก.ปพ.ภ.จว.ยะลำ

1910 10202 0003 สว.สส.สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี

477 ร.ต.อ.

สุรศรี รังกำ

ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

2508 11202 0187 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0172

478 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ กนกวิลำศ

รอง ผกก.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี

1206 09204 0097 รอง ผกก.ป.สน.โชคชัย

1111 10202 0062

479 ร.ต.อ.

สุรศักดิ์ แก้วชะนะ

รอง สว. สภ.เขำหลัก จว.พง.

1807 11204 0071 สว.สส.สภ.ตลำดใหญ่ จว.พังงำ

0805 12204 0123

480 พ.ต.ต.

สุรศักดิ์ คชภักดี

สว.สส.สภ.จะแนะ จว.นรำธิวำส

0903 12204 0320 สว.กก.สส.ภ.จว.นรำธิวำส

1908 10204 0074

สอบ.261

สนม.796

สว.(สอบสวน) สภ.วำรินชำรำบ จว.อุบลรำชธำนี 1311 10203 0397

1805 09201 0029

สว.สส.สภ.ขำมทะเลสอ จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0284

2504 11202 0095 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.32 บก.ตชด.ภำค 3 2504 10202 0157
0702 10205 0010

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ 1609 09203 0214

สรบ.279

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

481 พ.ต.ต.

สุรศักดิ์ จินตนำ

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระนอง

สรน.116

สว.(สอบสวน) สภ.รำชกรูด จว.ระนอง

482 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ นำมประเสริฐ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลำสนธิ จว.ลพบุรี

สลบ.354

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 1108 09203 0181

483 พ.ต.ต.

สุรศักดิ์ นิลยำภรณ์

สวป.สภ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี

สพบ.219

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองรำชบุรี

484 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ บุญไทย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แวง จว.สกลนคร

สสน.136

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขมรำฐ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09203 0430

485 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ ปำนอ้น

รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง

486 ร.ต.อ.

สุรศักดิ์ เพ็งแจ่ม

รอง สว.จร. สน.ทุ่งครุ

487 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ มีไมตรีจิตต์

488 พ.ต.ท.

1112 09201 0028 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี

สน.3-997

1809 10203 0113
1708 10203 0203

สนบ.197

สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

1509 10318 0154

สว.ฝอ.ภ.จว.ตำก

1605 10326 0014 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตำก

1605 09318 0176

สุรศักดิ์ มีเสำเรือน

สวป.สภ.เมืองน่ำน

0504 12202 0262 สว.(สอบสวน) สภ.เวียงสำ จว.น่ำน

1506 10203 0164

489 ร.ต.อ.

สุรศักดิ์ ยิ่งประเสริฐสุข

รอง สว.สส.สภ.สระบัว

0207 13204 0144 สว.สส.สภ.ประจันตคำม จว.ปรำจีนบุรี

0207 12204 0106

490 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ รอดไกร

รอง ผกก.ป.สภ.คุระบุรี จว.พังงำ

0805 10202 0024 รอง ผกก.สส.สภ.ท้ำยเหมือง จว.พังงำ

1807 09204 0052

491 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ ลำวัณย์วิสุทธิ์

รอง ผกก.ป.สภ.หินดำด จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0237 รอง ผกก.ป.สน.บำงกอกน้อย

492 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ ศักดิ์สมบูรณ์

สวป.สภ.บ่อพลอย จว.กำญจนบุรี

493 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ สลีสองสม

ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครอง 1 บก.ปค. 3002 10306 0022 รอง ผกก.ฝ่ำยปกครอง 1 บก.ปค.

494 พ.ต.ต.

สุรสิทธิ์ คำดี

สวป.สภ.สำรภี จว.เชียงใหม่

495 พ.ต.ท.

สุรสิทธิ์ แช่มสนิท

รอง ผกก.สส.สภ.จันเสน จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0087 รอง ผกก.สส.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0075

สกจ.248
สชม.521

1104 10202 0071

รอง ผกก.ป.สภ.ลำดหญ้ำ จว.กำญจนบุรี 1704 09202 0045
สวป.สภ.สันป่ำตอง จว.เชียงใหม่

3002 09306 0018

สชม.470

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่
สขก.332

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

496 พ.ต.ท.

สุรสิทธิ์ นำสินสร้อย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น

497 พ.ต.ท.

สุรสิทธิ์ บุญเนตร

สว.อก.สภ.โพนพิสัย จว.หนองคำย

498 พ.ต.ท.

สุรสิทธิ์ สุวรรณโคตร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนบัวขำว จว.ร้อยเอ็ด 1409 29203 0082

499 พ.ต.ต.

สุระ บุญโยธำ

สว.(สอบสวน) สภ.นำโดน จว.นครพนม 0404 23203 0240 สว.(สอบสวน) สภ.เรณูนคร จว.นครพนม 1406 10203 0173

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีวิไล จว.บึงกำฬ 1415 09203 0125

0410 12304 0160 สว.สส.สภ.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกงำม จว.เลย

0407 12204 0243

สลย.139

