บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

1 ร.ต.อ.

วรการ รัตนกันทา

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5

2 ร.ต.อ.

วรชัย ศรีชัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

1501 11304 0047 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5

สสห.100

สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

1501 10318 0074

สนบ.318

3 ร.ต.อ. หญิง วรณัน สุทธิรักษ์

รอง สว. ฝอ.ศทก.

4 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) สภ.งาว จว.ลําปาง 0508 29203 0079 สว.(สอบสวน) สภ.งาว จว.ลําปาง

0508 23203 0020

5 ร.ต.อ. หญิง วรรณฤดี รัตนศรี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

2005 10326 0016

6 ร.ต.อ.

วรรณะ นาคพงษ์

รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร

7 ร.ต.อ.

วรวัช ป้อมนิล

รอง สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

1108 11202 0085 สว.อก.สภ.บางจัก ภ.จว.อ่างทอง

1112 10318 0094

8 ร.ต.อ.

วรวิทย์ ธรรมสุจริต

รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น

0403 13202 0443 สวป.สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์

0304 12202 0102

9 ร.ต.อ.

วรวุฒิ นุริตมนต์

รอง สว.สส.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 0103 13204 0251 สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

0103 12202 0285

10 ร.ต.อ.

วรวุฒิ เห่งประถม

รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2

2705 10336 0182

วรพิมพ์ อ่อนกัน

1801 11304 0042 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8

ตําแหน่งเลขที่

2005 11304 0104 สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี

สชพ.145

สวป.สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร

1202 11204 0035 สว.พฐ.จว.ตราด ศพฐ.2

สชบ.485

สว.อก.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี

1801 10318 0039

0803 12202 0209

11 ร.ต.อ. หญิง วราลักษณ์ มูลสาร

รอง สว.อก.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

12 ร.ต.อ.

วราวุธ หนูชู

รอง สว.สส.สภ.เชียงคาน จว.เลย

13 ร.ต.อ.

วริศ ศิริพงษ์

รอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

14 ร.ต.อ.

วศิน พันปี

รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส.

2200 11204 0014 สว.ฝอ.บก.สกส.บช.ปส.

2207 10318 0009

15 ร.ต.อ.

วสันต์ ขาวสบาย

รอง สว. กก.6 บก.ทท.

2105 11202 0223 สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี

1311 10204 0166

1410 11204 0100 สว.อก.สภ.ร่องคํา จว.กาฬสินธุ์

สรอ.275

สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม

1206 10318 0071
0402 12304 0157
1407 10204 0124

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่
สสร.331

ตําแหน่งใหม่

16 ร.ต.อ.

วสันต์ บูรณ์เจริญ

รอง สวป.สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์

สว.อก.สภ.สวาย ภ.จว.สุรินทร์

17 ร.ต.อ.

วัชรพงศ์ พวงบุตร

รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4

18 ร.ต.อ.

วัชรพล ตรีกุล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หัวโทน จว.ร้อยเอ็ด 1409 29203 0077 สวป.สน.ประเวศ

19 ร.ต.อ.

วัชรพล ไวยสุศรี

รอง สว.จร.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

20 ร.ต.อ.

วัชรพล สําราญจิตร์

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.กําแพงเพชร

2405 11204 0288 ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

สชบ.273

สว.กลุ่มงานตรวจสอบสํานวน 3 คด.

1604 11204 0032 สวป.สภ.คลองลาน จว.กําแพงเพชร

ตําแหน่งเลขที่
1309 10318 0222
0000 10323 0132

สน.2-356
0602 10375 0043
0602 12202 0277

21 ร.ต.อ. หญิง วัชราภรณ์ ชํานาญพูด

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0314 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

0400 10380 0112

22 ร.ต.อ.

วัชรายุธ์ แก้วบุญ

รอง สว.สส.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์

สนว.393

สว.สส.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์

0604 12204 0181

23 ร.ต.อ.

วัชรินทร์ ราชวงค์

รอง สวป.สภ.พรานกระต่าย จว.กําแพงเพชร

สกพ.157

สภ.อก.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร 0602 12304 0184

24 ร.ต.อ.

วัฒนชัย ศรีทอง

รอง สว.จร.สน.จรเข้น้อย

สน.2-839

สวป.สน.มีนบุรี

1110 12202 0214

25 ร.ต.อ.

วัฒนะ สอนดี

รอง สว.สส.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

สสป.231

สวป.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

0107 12202 0332

26 ร.ต.อ.

วันชนะ กางกร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์

สนว.381

สว.(สอบสวน) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์

27 ร.ต.อ.

วันชัย ศรีชัยปลูก

รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0211 สว.ฝ่ายตํารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 ตท. 0102 10314 0078

28 ร.ต.อ.

วันชาติ นุ่นงาม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ทอง จว.อ่างทอง 0110 24203 0044 สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

29 ร.ต.อ.

วันสว่าง วงศ์สวรรค์

รอง สว.กก.สส.สภ.เมืองนครปฐม

1705 11204 0034 สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม

1705 10318 0010

รอง สว.ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ ตท.

0102 11320 0111 สว.กลุ่มงานแปลและล่าม ตท.

0102 10320 0134

30 ร.ต.อ. หญิง วัลภา กิจเจา

สนว.382
สสบ.197

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

2508 11207 0337 สวป.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น

ตําแหน่งเลขที่

31 ร.ต.อ.

วาริน สุขพร

ผบ.มว.กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

32 ร.ต.อ.

วิชชุกร ภูตา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยเม็ก จว.กาฬสินธุ์

สกส.249

สว.สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสินธุ์

สกส.125

33 ร.ต.อ.

วิชอบ ชูน้อย

รอง สว.สส.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.488

สว.สส.สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.472

34 ร.ต.อ.

วิชัช คงคาไหว

รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต

35 ร.ต.อ.

วิชัยเดช น้อยมณี

รอง สวป.สน.บุปผาราม

สน.3-512

สวป.สน.เตาปูน

36 ร.ต.อ.

วิชาญ ธัญญพืช

รอง สว.สส.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.214

สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

37 ร.ต.อ.

วิชิต สุดปราง

รอง สว.กก.1 บก.ส.2

2303 11204 0032 สว.ธร.กพ.บก.อก.บช.ส.

2301 10318 0011

38 ร.ต.อ.

วิเชียร ตู้ทอง

รอง สว. กก.6 บก.ปคม.

2108 11202 0159 สวป.สภ.เมืองชลบุรี

0204 12202 0365

39 ร.ต.อ.

วิเชียร เที่ยงผดุง

รอง สวป.สน.บุปผาราม

40 ร.ต.อ.

วิเชียร ปานบุตร

รอง สว.สส.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย 0608 13204 0123 สว.สส.สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน

41 ร.ต.อ.

วิเชียร อิ่มน้อย

รอง สวป.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี

42 ร.ต.อ.

วิญญู พันธุ

รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

43 ร.ต.อ.

วิฑูรย์ วงศ์ใหญ่

รอง สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0058

สว.สส.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี 0207 12204 0106

44 ร.ต.อ.

วิทยะ วระลักษ์

รอง สว.จร.สน.คันนายาว

สวป.สภ.เมืองพิจิตร

45 ร.ต.อ.

วิทยา จงไกรจักร

รอง สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช

0806 13202 0178 สวป.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต

สน.3-510
สอน.204

สว.กก.สส.บก.น.8
สว.อก.สภ.เมืองอุทัยธานี

0403 12202 0419

1808 10202 0061

สน.1-787
0804 12202 0410

1010 10204 0039
0507 12204 0101
0610 12304 0009

2403 11363 0257 สวป.สภ.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 0303 12202 0162

สน.1-1208
สนศ.224

สว.สส.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

0605 12202 0225

สนศ.339

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

0802 13204 0115 สว.สส.สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่

ตําแหน่งเลขที่

46 ร.ต.อ.

วิทยา ทองคง

รอง สว.สส.สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่

47 ร.ต.อ.

วินัย แก้วจีน

รอง สว.สส.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์

48 ร.ต.อ.

วินัย สนิทพันธ์

รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

0204 13202 0416 สว.อก.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว

0209 12304 0120

49 ร.ต.อ.

วิมลมาศ กันธิยะ

รอง สว.กก.2 บก.ปส.3

2204 11204 0057 ผู้ช่วย นว.(สบ ๒) ตร.

0000 10323 0134

50 ร.ต.อ.

วิรชา สนั่นศิลป์

นว.(สบ 1) ผบก.บก.สปพ.

1013 11323 0006 สวป.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา

0906 12202 0383

51 ร.ต.อ.

วิรัตน์ มุ่งกิจการดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0114 สว.(สอบสวน) สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ 0604 24203 0122

52 ร.ต.อ.

วิรัตน์ เรืองฤทธิ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา

1305-11202-0248 สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา

1305 10202 0244

53 ร.ต.อ.

วิรัตน์ วังตา

รอง สว. ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล.

2103 11202 0163 สว.ส.ทท.4 กก.4 บก.ทท.

2105 10202 0154

54 ร.ต.อ.

วิโรจน์ จริตรัมย์

รอง สว.จร.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

สชบ.501

สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

55 ร.ต.อ.

วิโรจน์ เจริญชัย

รอง สว.จร.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี

สปจ.342

สวป.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่

56 ร.ต.อ.

วิลาศ กุมไชย

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.น่าน

1506 11202 0100 สวป.สภ.เมืองน่าน

57 ร.ต.อ.

วิวัฒน์ พงษ์ปัญญาศรี

รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก

0603 13202 0260 สว.สส.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่

58 ร.ต.อ.

วิวัฒน์ เพชรี

รอง สว.สส.สน.มีนบุรี

1110 13204 0264 สว.(สอบสวน) สน.บึงกุ่ม

59 ร.ต.อ.

วิศวะ เสน่หา

รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6

2407 11204 0219 สว.จร.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

60 ร.ต.อ.

วิศรุต อ้นมี

ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร. 0001 13323 0241 สวป.สน.เทียนทะเล

สอต.196

สว.พฐ.จว.พะเยา ศพฐ.5

สกบ.153
2708 10336 0166

0204 12202 0387

สชม.470
0504 12202 0263

สชม.492
1111 24203 0170

สชบ.343
1116 12202 0251

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

61 ร.ต.อ.

วิษณุ ไชยสุวรรณ

รอง สวป.สภ.ปากน้ําประแสร์ จว.ระยอง 0208 13207 0171 สว.จร.สภ.เมืองลําพูน

สลพ.138

62 ร.ต.อ.

วิษณุ นิลสาคู

รอง สว.สส.สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น 0403 13204 0313 สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น

สขก.476

63 ร.ต.อ.

วิสุทธิ์ ขุนพิลึก

รอง สว.สส.สน.ยานนาวา

สน.3-467

64 ร.ต.อ.

วิสูตร์ จันทร์มีศรี

รอง สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0439 สวป.สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.516

65 ร.ต.อ.

วีรชัย เจริญไทย

รอง สว.จร.สน.ทุ่งมหาเมฆ

สรบ.200

66 ร.ต.อ.

วีรทัย ศรีหมั่น

รอง สว.สส.สภ.ฉลุง จว.สตูล

0908 13204 0039 สว.อก.สภ.เมืองสตูล

0908 12304 0009

67 ร.ต.อ.

วีรยุทธ อ่วมประเสริฐ

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร

0708 13204 0146 สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบุรี

1707 10204 0032

68 ร.ต.อ.

วีรศักดิ์ ดุลศิริภากรณ์

รอง สวป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส

0903 13202 0136 สว.อก.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส

0903 12304 0240

69 ร.ต.อ.

วีระ ไทยมะณี

รอง สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

สจบ.188

สว.กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ.ตร. 2700 10336 0015

70 ร.ต.อ.

วีระ ยันละหา

รอง สวป.สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์

สบร.446

สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี

71 ร.ต.อ.

วีระ วัฒนาณรงค์ชัย

รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง

0208 13202 0251 สว.ฝอ.พฐก.

2702 10318 0012

72 ร.ต.อ.

วีระ แสงจันทร์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.แพร่

1508 11202 0125 สว.อก.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงราย

0502 12304 0324

73 ร.ต.อ.

วีระชน ขนไทย

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี

1209 11204 0035 สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี

สปจ.300

74 ร.ต.อ.

วีระชนษ์ วงษ์นคร

รอง สว.สส.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0230 สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

0107 12202 0020

75 ร.ต.อ.

วีระศักดิ์ ประพันธ์วิทย์

รอง สวป.สภ.ด่านแม่คํามัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 13207 0140 สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ์

1611 10204 0118

สน.2-668
สน.2-651

สวป.สน.บางพลัด
สว.สส.สภ.เมืองราชบุรี

1209 10204 0031

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

ปนม.8572

ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.

1013 10207 0191

76 ร.ต.อ.

วุฒิชัย เกิดผล

รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

77 ร.ต.อ.

วุฒิชัย เยิมสูงเนิน

รอง สว. (สอบสวน) สภ.ห้วยยาง จว.ชัยภูมิ 0302-24203-0119 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเขว้า จว.ชัยภูมิ

สชย.293

78 ร.ต.อ.

วุฒิเดช พ่อค้า

รอง สว.สน.ปากคลองสาน

1010 11202 0082 สวป.สน.ปากคลองสาน

สน.3-773

79 ร.ต.อ.

วุฒินนท์ พุทธสิงห์

รอง สวป.สภ.หนองฮี จว.นครพนม

0404 13207 0202 สว.อก.สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์

0402 12304 0220

80 ร.ต.อ.

วุฒินันท์ รัตตานุกูล

รอง สว. กก.1 บก.ปคม.

2108 11202 0037 สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก.

2101 10318 0061

81 ร.ต.อ.

วุฒิพงศ์ ตระกูลวิรัตตันติ

รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

82 ร.ต.อ.

วุฒิพล มั่นเหมาะ

รอง สว.สส.สภ.ห้างฉัตร จว.ลําปาง

83 ร.ต.อ.

เวนิต อ่อนตา

รอง สว.จร.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

84 ร.ต.อ.

แวยีดิง อิสาเฮาะ

รอง สวป.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

85 ร.ต.อ.

ศตพร อินทรมณี

รอง สวป.สภ.เสิงสาง จว.นครราชสีมา 0303-13202-0806 สว.ฝ่ายการสื่อสาร 4 สส.

2802 10428 0085

86 ร.ต.อ.

ศตวรรษ คนชุม

รอง สว. กก.ปพ.บก.ป.

2102 11202 0342 สว.กก.ปพ.บก.ป.

2102 10202 0318

87 ร.ต.อ.

ศตวรรษ ศรีรัตนพงศ์

รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6

2407 11204 0203 สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3

2404 10363 0051

88 ร.ต.อ.

ศรวิทย์ พร้อมวงศ์

รอง สวป.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี

0904 13202 0108 สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส

2004 10318 0014

89 ร.ต.อ.

ศรัณย์พงศ์ โชคตระกูลก้อง

รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม

90 ร.ต.อ.

ศรัณย์วิทย์ ฐีระเวช

รอง สว.(ทนท.ทางน้ํา) ส.รน.2 กก.7 บก.รน. 2106 34206 0204 สว.ส.รน.2 กก.7 บก.รน.

สชบ.290

ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

0508 13204 0162 สวป.สภ.เมืองเชียงราย

สปท.161

สว.อก.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

0903 13202 0147 สว.อก.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

สนฐ.141

สว.สส.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี

0000 10323 0130

สชร.239
0110 12304 0073
0903 12304 0297

สรบ.279
2106 10206 0203

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่
สว.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่

ตําแหน่งเลขที่

91 ร.ต.อ.

ศรายุทธ บุญแจ่ม

รอง สว. งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0217

92 ร.ต.อ.

ศรายุทธ ศรีมัญจาบุรี

รอง สว. ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.

93 ร.ต.อ.

ศราวุฒิ เกิดแก้วทอง

รอง สวป.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร 0602 13207 0242 สวป.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร

0602 12202 0061

94 ร.ต.อ.

ศราวุธ บุญรอด

นักบิน(สบ๑) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

0105 10451 0016

95 ร.ต.อ.

ศราวุธ มาลัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทองผาภูมิ

96 ร.ต.อ.

ศราวุธ เรืองอุตมานันท์

รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี

97 ร.ต.อ.

ศรีธนน สําลี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

98 ร.ต.อ.

ศรีวิรัตน์ โพยนอก

รอง สว.กก.ตชด.22

2503 11442 0178 สว.กก.ตชด.22

2503 10318 0148

99 ร.ต.อ. หญิง ศศิกาญจน์ ศรีสุจันทร์

รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4

2405 11363 0202 สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4

2405 10363 0078

100 ร.ต.อ.

ศักดิ์ หมู่ธิมา

รอง สว.สส.สน.คลองตัน

1112 13204 0405 สวป.สภ.หินดาด จว.นครราชสีมา

1305 10202 0085

101 ร.ต.อ.

ศักดิ์ดํารง สังข์แก้ว

รอง สวป.สน.บางยี่ขัน

1114 13202 0240 สว.จร.สน.ท่าพระ

102 ร.ต.อ.

ศักดิ์ตระกูล ศักดิ์ศรี

รอง สว.สส.สน.ตลิ่งชัน

สน.3-458

สว.สส.สน.ธรรมศาลา

1114 12204 0068

103 ร.ต.อ.

ศักดิ์บัณฑิต สุขเกษม

รอง สวป.สน.ลําหิน

สน.1-1130

สว.กก.5 บก.ส.1

2302 10204 0199

104 ร.ต.อ.

ศักดิ์พนาชัย สาธุจรัญ

รอง สว.สส.สภ.วารินชําราบ จว.อุบลราชธานี

สว.ฝอ.ภ.จว.อํานาจเจริญ

1310 10318 0009

105 ร.ต.อ.

ศักดิ์สิทธิ์ แสนเกื้อ

นว.(สบ 1) ผบก.ปส.1

2103 11202 0212 สว.กก.5 บก.ปทส.
0105 31451 0225 สว.ฝ่ายอํานวยการ บ.ตร.

สกจ.355

สอบ.451

2107 10202 0116

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี 0705 24203 0058

0204 13207 0312 สว.ฝอ.ศูนย์ฝึกตํารวจ

สอท.155

สชม.581

สว.(สอบสวน) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

2202 11323 0005 สว.กก.ปพ.บช.ปส.

3003 10318 0006

สลบ.298

สน.3-926

2200 10204 0011

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

106 ร.ต.อ.

ศักย์ชัย เพชรรัตน์

รอง สว.จร.สน.ท่าข้าม

สน.3-936

สวป.สน.สมเด็จเจ้าพระยา

107 ร.ต.อ.

ศาสตรา คําขาว

รอง สวป.สภ.ขุขันธ์ จว.ศรีสะเกษ

สศก.357

สว.อก.สภ.ยางชุมน้อย จว.ศรีสะเกษ

108 ร.ต.อ.

ศิริ ศิริมี

รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง

0208 13202 0254 สว.อก.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี

1206 10318 0067

109 ร.ต.อ.

ศิริชัย นิ่มอนงค์

รอง สวป.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา

0906 13202 0119 สว.สส.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา

0906 12204 0243

110 ร.ต.อ. หญิง ศิรินทร์พร อัตโน

รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3

2404 11326 0090 สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3

2404 10363 0129

111 ร.ต.อ. หญิง ศิริพร ครุฑธรรมรพ

รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7

1701 11304 0045 สว.พฐ.จว.ราชบุรี ศพฐ.7

2710 10336 0198

112 ร.ต.อ.

รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8

1801 11304 0081 สว.ฝอ.สท.

0103 10326 0010

113 ร.ต.อ. หญิง ศิริเพ็ญ หนูพรหม

รอง สว.ฝอ.ศพฐ.9

2712 11325 0056 สว.ฝ่ายอํานวยการ ศพฐ.10

2713 10326 0066

114 ร.ต.อ. หญิง ศิริรักษ์ ชัยมัชฉิม

รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5

2406 11363 0108 สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 2404 10363 0415

115 ร.ต.อ. หญิง ศิริรัตน์ ภูมลี

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

1311-11304-0024 สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

116 ร.ต.อ.

ศิโรจน์ แนบเนียน

รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

18011

สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 24203 0115

117 ร.ต.อ.

ศิลป์ จันตาคํา

รอง สว.จร.สภ.สูงเม่น จว.แพร่

สพร.219

สว.อก.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่

118 ร.ต.อ.

ศิลปชัย เจริญนิธิโชติ

รอง สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0267 สว.อก.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี

119 ร.ต.อ.

ศิวกร ฉิมพาลี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ราชกรูด จว.ระนอง 1809 29203 0052 สว.(สอบสวน) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช

ศิริพร สัมพันธ์ศรี

120 ร.ต.อ. หญิง ศุทินี เชยปัญญา

รอง สว. กก.1 บก.รฟ.

สน.3-715
0306 12304 0252

1311 10318 0012
0506 12304 0109
0207 12304 0086

สนศ.601

2104 11304 0026 สว.ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10318 0036

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

2407 11204 0204 สวป.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่

ตําแหน่งเลขที่

121 ร.ต.อ.

ศุภชัย พูลแก้ว

รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6

122 ร.ต.อ.

ศุภรุจ ทูนไธสงค์

รอง สว.สส.สน.วัดพระยาไกร

123 ร.ต.อ.

ศุภฤกษ์ เกิดมี

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

124 ร.ต.อ.

ศุภิชัย กันหา

รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก

125 ร.ต.อ.

ศุภิญ หาระคุณ

รอง สว.สส.สภ.เดิมบางนางบวช

126 ร.ต.อ.

สกฤชญ สุขนิตย์

รอง สว.สส.สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร 0803 13204 0143 สว.สส.สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร

0803 12204 0109

127 ร.ต.อ.

สกล อุปัญญ์

รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

0410 12304 0230

สน.2-726

สว.สส.สน.วัดพระยาไกร

1606 12204 0039 สว.สส.สภ.บางระกํา จว.พิษณุโลก

สตก.197

สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก

0709 13204 0190 สว.อก.สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี

สอด.307

สว.อก.สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ

สชม.487
1112 12204 0304

สพล.238
สตก.247
0709 12304 0170

128 ร.ต.อ. หญิง สกาวเดือน สิงขรณ์

รอง สว. ฝอ.บก.รฟ.

2104 11325 0021 สว.ฝอ.บก.รฟ.

2104 10318 0011

129 ร.ต.อ. หญิง สงวนทรัพย์ ลาภสนอง

รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0266 สว.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป.

0701 10302 0040

130 ร.ต.อ.

สงัด เมืองใจ

รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย

สชร.249

สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

1509 10318 0010

131 ร.ต.อ.

สญชัย อินทร์ทอง

รอง สวป.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์

สพช.336

สวป.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์

0607 12202 0047

132 ร.ต.อ.

สถาพร สีนุ่น

รอง สว.จร.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต

133 ร.ต.อ.

สนิท นาระกันทา

รอง สวป.สภ.ร้องกวาง จว.แพร่

สพร.157

สวป.สภ.ห้วยม้า จว.แพร่

134 ร.ต.อ.

สนิท สุริยะ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม

สมค.362

สว.(สอบสวน) สภ.กู่ทอง จว.มหาสารคาม 0405 24203 0097

135 ร.ต.อ.

สมเกียรติ อภัยนอก

รอง สว. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร.

1808 11205 0079 สวป.สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี

1002 11205 0104 สวป.สน.ยานนาวา

สอบ.670
0506 12202 0048
1113 12202 0147

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

136 ร.ต.อ.

สมควร แตงพรม

รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 0103 13202 0290 สวป.สภ.เมืองนนทบุรี

0103 12202 0272

137 ร.ต.อ.

สมคิด เทพเพชร

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส

2004 11202 0069 สวป.สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

0903 12202 0474

138 ร.ต.อ.

สมชัย นุชอุดม

รอง สว.สส.สภ.ราชสาส์น จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0173 สว.สส.สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา

0203 12204 0197

139 ร.ต.อ.

สมชาย บุญเชิญ

รอง สวป.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี

2705 10336 0192

140 ร.ต.อ.

สมชาย พิมพ์เกาะ

ผบ.มว.กก.ตชด.12

141 ร.ต.อ.

สมชาย เมฆหมอก

รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครปฐม 1705 11305 0046 สว.(สอบสวน) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี

142 ร.ต.อ.

สมชาย รัตนวิชัย

รอง สว. (สอบสวน) สภ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ 0302-24203-0089 สว.(สอบสวน) สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา 0303 24203 0221

143 ร.ต.อ.

สมชาย วุฒาพาณิชย์

รอง สว.สส.สภ.ท่าม่วง

144 ร.ต.อ.

สมชาย สิงห์เสนา

รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม

145 ร.ต.อ.

สมชาย เสมรอด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช

146 ร.ต.อ.

สมชาย เสมอเหมือน

รอง สว.กก.3 บก.ปส.1

2202 11204 0088 สว.กก.3 บก.ปส.3

2204 10204 0064

147 ร.ต.อ.

สมชาย หลีวิจิตร

ผบ.มว.กก.ตชด.42

2505 11202 0193 สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

2506 10318 0111

148 ร.ต.อ.

สมดี ชาลีละหาน

รอง สวป.สน.ทองหล่อ

สน.2-322

สว.สส.สภ.จุน จว.พะเยา

149 ร.ต.อ.

สมนึก สุวรรณวงศ์

รอง สวป.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.196

สว.สส.สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช 0804 12204 0206

150 ร.ต.อ.

สมนึก แสงสุวรรณดีเลิศ

รอง สว.สส.สน.หนองค้างพลู บช.น.

สชบ.430

สว.พฐ.จว.ปราจีนบุรี ศพฐ.2

2502 11202 0187 สว.กก.ตชด.12 บก.ตชด.ภาค1

สกจ.310

2502 10318 0149
0705 24203 0065

สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี

0702 12202 0292

1406 11202 0107 สว.อก.สภ.กุดบาก จว.สกลนคร

0409 12304 0156

สสข.295

สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 0804 24203 0134

1104 13204 0240 สว.อก.สน.ศาลาแดง

0505 12204 0070
1104 12304 0138

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

151 ร.ต.อ.

สมบัติ ทองอุปการ

รอง สว. ฝอ.4 บก.อก.สทส.

2801 11306 0044 สว.กลุ่มงานวิจัยพัฒนาฯ บก.สสท.

152 ร.ต.อ.

สมบัติ สินชัย

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2

2403 11304 0015 สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี

153 ร.ต.อ.

สมบูรณ์ พิมพ์ภักดี

รอง สว.จร.สภ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา

1305-11205-0202 สว.อก.สภ.คง จว.นครราชสีมา

0303 12304 0296

154 ร.ต.อ.

สมประสงค์ รักษาแก้ว

รอง สว.สส.สน.ห้วยขวาง

1108 13204 0243 สวป.สน.บวรมงคล

1104 12202 0123

155 ร.ต.อ.

สมพงษ์ สามสี

รอง สวป.สภ.กันทระวิชัย จว.มหาสารคาม

สมค.234

สว.อก.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 0405 12304 0132

156 ร.ต.อ.

สมพร แดงมณี

รอง สว.จร.สภ.เมืองราชบุรี

สรบ.216

สว.จร.สภ.เมืองราชบุรี

สรบ.215

157 ร.ต.อ.

สมพร แสงเทพ

รอง สว.จร.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม

สมค.314

สวป.สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม

สมค.300

158 ร.ต.อ.

สมภพ เกษรังสรรค์

รอง สว. ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร. 2903 11306 0039 สว. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม บก.อก. 2901 10318 0067

159 ร.ต.อ.

สมภพ ขันแก้ว

รอง สว.ฝอ.ศพฐ.1

2704 11336 0086 สว.ฝ่ายอํานวยการ ศพฐ.1

2704 10318 0076

160 ร.ต.อ. หญิง สมมาตร์ พึ่งพวง

รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

2403 11363 0439 สว.ฝ่ายการเงิน 2 กง.

0502 10326 0039

161 ร.ต.อ.

สมยงค์ สุขจิต

รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0270 สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0328

162 ร.ต.อ.

สมยศ พรหมบุตร

รอง สวป.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์

0607 13202 0246 สวป.สภ.บ้านโคก จว.เพชรบูรณ์

1609 10202 0065

163 ร.ต.อ.

สมรัก วงศ์สวรรค์

รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม

0703 13202 0258 สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

0704 12202 0228

164 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ เทพจันทร์

รอง สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี 0808 13207 0278 สวป.สภ.ป่าแป๋ จว.เชียงใหม่

1505 10202 0129

165 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ บุตรแก้ว

รอง สว.ตม.จว.ลําพูน บก.ตม.5

0502 12202 0330

2406 11363 0196 สวป.สภ.เมืองเชียงราย

2803 10403 0015

สพบ.134

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

166 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ วงศ์กิติ

รอง สวป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่

0503 13207 0420 สวป.สภ.เมืองลําพูน

0509 12202 0164

167 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ แสงสุวรรณ

รอง สวป.สภ.ท่ามะกา

0702 13202 0320 สวป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี

0702 12202 0297

168 ร.ต.อ.

สมสิทธิ์ เตชะอุด

รอง สว. ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล.

2103 11202 0176 สวป.สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม่

0503 12202 0501

169 ร.ต.อ.

สมหวัง ด่านพัฒนานุรักษ์

รอง สวป.สภ.กาบเชิง จว.สุรินทร์

170 ร.ต.อ.

สมหวัง ปานคํา

รอง สวป.สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี 0610 13207 0115 สว.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย

171 ร.ต.อ.

สมหวัง ย้อยพลแสน

ผบ.มว.กก.ตชด.43

172 ร.ต.อ.

สมัชชา มหาพรหม

รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.2 0803 11204 0011 นว.(สบ 2) จตร.

0001 12323 0278

173 ร.ต.อ.

สมัชชา ไมตรี

รอง สว.สส.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี

0204 13203 0317 ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร.

0000 10323 0135

174 ร.ต.อ.

สมัชญ์ บํารุงชาติ

รอง สว. งานสืบสวน กก.1 บก.ทท.

2105 11204 0034 สว.สส.กก.1 บก.ทท.

2105 10204 0032

175 ร.ต.อ.

สมาน อุปถัมภ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร

สกพ.121

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกําแพงเพชร

176 ร.ต.อ.

สรจิตร สาดสาน

รอง สว.จร.สภ.เมือง จว.ระนอง

สรน.118

สวป.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี 0808 12202 0389

177 ร.ต.อ.

สรรชัย ใจหมั้น

รอง สวป.สภ.สบปราบ จว.ลําปาง

178 ร.ต.อ.

สรรเสริญ เตชบุญ

รอง สว.สส.สน.สมเด็จเจ้าพระยา

179 ร.ต.อ.

สรวิศ รู้หลัก

180 ร.ต.อ. หญิง สโรชา สุนทรพฤกษ์

สสร.280

สว.อก.สภ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด

0407 12304 0177
1610 10318 0012

2505 11202 0284 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0355

1510 11202 0111 สว.อก.สภ.งาว จว.ลําปาง

สน.3-723

0602 24203 0070
0508 12304 0106

สวป.สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์

0304 12202 0426

รอง สว. ฝอ.กส.

2905 11304 0011 สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป.

2902 10306 0053

รอง สว.ฝ่ายแพทย์ บก.อก.รร.นรต.

3001 11420 0078 สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 3009 10329 0007

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

181 ร.ต.อ.

สวัสดิวัต ชนะวงค์

รอง สว.จร.สน.ตลาดพลู

สน.3-550

สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.

1001 10318 0056

182 ร.ต.อ.

สวิช ปรึกษา

รอง สว.สส.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา

สฉช.244

สว.อก.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี

1209 10318 0046

183 ร.ต.อ.

สหภพ นราพันธ์

รอง สวป.สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ

สศก.345

สว.อก.สภ.ศิลาลาด จว.ศรีสะเกษ

0306 12318 0396

184 ร.ต.อ.

สอาด มิ่งไชย

รอง สว. ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 11202 0068

185 ร.ต.อ.

สังวร คงกะพัน

รอง สวป.สน.ลาดกระบัง

186 ร.ต.อ.

สังวาลย์ พันสีทา

รอง สวป.สภ.บ้านกร่ํา จว.ระยอง

187 ร.ต.อ.

สังเวียน คํารังษี

รอง สว.จร.สน.มักกะสัน

188 ร.ต.อ.

สัญชัย เมธีวิวัฒน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

189 ร.ต.อ.

สัญญบัตร ยอดดําเนิน

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0516 สว.สส.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี

0204 12203 0310

190 ร.ต.อ.

สัญญา จันทร์ดํา

รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่

สกบ.106

สวป.สภ.เมืองสงขลา

0907 12202 0441

191 ร.ต.อ.

สัญญา ธรรมรัตน์

รอง สว.สส.สภ.เมืองกระบี่

สกบ.112

สวป.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่

0802 12202 0135

192 ร.ต.อ.

สัณหวิชญ์ สนิทวงศ์

รอง สวป.สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต

สภก.112

สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต

0806 12202 0044

193 ร.ต.อ.

สันติภาพ สุคนธประดิษฐ

นว.(สบ 1) ผบก. บก.น.8

1010 11323 0007 สวป.สน.บึงกุ่ม

1111 12202 0253

194 ร.ต.อ.

สันติสุข คําแหง

รอง สว.สส.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต

0806 13204 0057 สวป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต

0806 12202 0176

195 ร.ต.อ.

สัพพัญญู สัมฤทธิ์รินทร์

รอง สว.กก.2 บก.ปส.1

2202 11204 0072 สว.กก.2 บก.ปส.2

2203 10204 0047

สว.สํานักงานคณบดี คณะตํารวจศาสตร์ 3004 10306 0005

1110 13202 0281 สว.อก.สน.จรเข้น้อย

สรย.93
สน.1-1073
สชน.188

สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี
สว.จร.สน.ทองหล่อ
สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธานี

1103 12304 0085
0204 12207 0354

สน.2-317
สปท.99

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

196 ร.ต.อ.

สัมพันธ์ มรกต

ผบ.มว.กก.ตชด.43

2505 11202 0306 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0354

197 ร.ต.อ.

สัมฤทธิ์ ทองมี

รอง สวป.สน.บางยี่ขัน

สน.3-597

สวป.สภ.เมืองตาก

0603 12202 0246

198 ร.ต.อ.

สาธิต ไชยแก้ว

รอง สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

สสท.191

สวป.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย

0608 12202 0191

199 ร.ต.อ.

สามารถ บุญฤทธิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี

สชบ.470

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกําแพงเพชร

200 ร.ต.อ.

สามารถ เปาจีน

รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

201 ร.ต.อ.

สามารถ สุคง

รอง สวป.สภ.เมืองอุทัยธานี

สอน.115

สวป.สภ.เมืองอุทัยธานี

202 ร.ต.อ.

สายใจ คําจุลลา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

สชบ.301

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

203 ร.ต.อ.

สายชล บัวเถื่อน

รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

สชน.193

สวป.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์

0103 13204 0311 สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

2404 11309 0016 สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม.

สกพ.147
0104 12204 0243

สอน.114
0604 12202 0327

204 ร.ต.อ. หญิง สายทิพย์ สุวรรณมณี

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3

205 ร.ต.อ.

สายัณห์ ฉันทานุสิทธิ์

รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

สสบ.212

สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา

206 ร.ต.อ.

สายันต์ จันทร์ภูงา

รอง สวป.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม

สมค.319

สว.สส.สภ.ราษฎร์เจริญ จว.มหาสารคาม 1407 10204 0055

207 ร.ต.อ.

สําราญ มาลาลักษมี

รอง สว.สส.สภ.บ้านแหลม

0705 13204 0133 สว.สส.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

0704 12204 0146

208 ร.ต.อ.

สําเร็จ เนื่องชมภู

รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู

0411 13202 0123 สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู

0411 12202 0115

209 ร.ต.อ.

สิทธิชัย เคียงสูงเนิน

รอง สว.สส.สน.ชนะสงคราม

1108 13204 0273 สวป.สภ.เมืองอุทัยธานี

0610 12202 0128

210 ร.ต.อ.

สิทธิชัย ใจมั่น

รอง สวป.สน.โชคชัย

1111 13202 0261 สว.สส.สน.ชนะสงคราม

1108 12204 0187

2401 10318 0009
0105 12202 0363

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

1906 11204 0046 สวป.สภ.เมืองยะลา

ตําแหน่งเลขที่

211 ร.ต.อ.

สิทธิชัย บริสุทธิ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา

212 ร.ต.อ.

สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ

รอง สว. งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0216

213 ร.ต.อ.

สิทธิชัย หลักดี

รอง สวป.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลราชธานี

214 ร.ต.อ.

สิทธินนท์ วิสุทธิ

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 11204 0037 สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์

0604 12202 0326

215 ร.ต.อ.

สิทธิประศาสตร์ ขึ้นขัน

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร

0708 13202 0144 สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร

0708 12202 0131

216 ร.ต.อ.

สิทธิพร มีอาษา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

1405 11202 0041 สว.อก.สน.ชนะสงคราม

สน.1-1013

217 ร.ต.อ.

สิทธิศักดิ์ คําหล่อ

รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

0407 13202 0427 สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

0407 12202 0414

218 ร.ต.อ.

สิทธิศักดิ์ บุบผามาลา

รอง สว.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

สอย.429

สว. พฐ.จว.ลพบุรี ศพฐ.1

2704 10336 0189

219 ร.ต.อ.

สินธุ์ อัมรี

รอง สวป.สน.พระโขนง

สน.2-540

สวป.สน.บางโพงพาง

1112 12202 0305

220 ร.ต.อ.

สิบทิศ วรรณสิทธิ์

รอง สว. กก.สส.บก.น.6

สอบ.288

สว.สส.สภ.ภูพิงค์ จว.เชียงใหม่
สวป.สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี

1008 11204 0048 สว.กก.สส.บก.น.6

สพท.147

สว.ฝอ.6 บก.อก.ศชต.

สยล.122
0503 12204 0234

สอบ.645

1008 10204 0041

221 ร.ต.อ. หญิง สิรตา เประนาม

รอง สว.อก.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง

222 ร.ต.อ.

สิรวิชญ์ เนตรน้อย

รอง สว.สส.สน.ศาลาแดง

1114 13204 0189 สว.ฝ่ายการจัดสวัสดิการ สก.

0403 10318 0029

223 ร.ต.อ.

สิรวิชญญ์ บุตรเพ็ชร

รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก

1608 11202 0100 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6

1601 10318 0063

2001 10325 0070

224 ร.ต.อ. หญิง สิริภา ศรีทรัพย์

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.5 1007 29203 0065 สว.(สอบสวน) สน.สุทธิสาร

1109 24203 0117

225 ร.ต.อ.

รอง สวป.สภ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม

1415 10318 0013

สีหนาท จันทร์เหลือง

สนพ.222

สว.ฝอ.ภ.จว.บึงกาฬ

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

226 ร.ต.อ. หญิง สุกฤตา ภภาชลทิพย์

อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32346 0079 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32346 0079

227 ร.ต.อ.

สุขุม สุปันนะเวช

รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0055 สวป.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร

0708 12202 0138

228 ร.ต.อ.

สุคนธ์ แสงโสดา

รอง สว.สส.สน.ดินแดง

1109 12204 0278

229 ร.ต.อ.

สุชาติ ขุนจิต

รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.9

230 ร.ต.อ.

สุชาติ ชินราช

รอง สวป.สน.บางกอกใหญ่

231 ร.ต.อ.

สุชาติ ชูกะชะบา

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา 1906 29203 0066

232 ร.ต.อ.

สุชาติ ซ้อนพุดซา

รอง สว. (สอบสวน) สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา

233 ร.ต.อ.

สุชาติ ศรีอุทัย

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

234 ร.ต.อ.

สุชาติ อุทโย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม

235 ร.ต.อ.

สุชีพ ชดคล้าย

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

236 ร.ต.อ.

สุทธิชัย อนันทบริพงศ์

รอง สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.8 0809 11204 0015 สว. กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. 0106 10305 0037

237 ร.ต.อ.

สุทธิโชค สระลอย

รอง สวป.สภ.ไทรโยค

0702 13202 0324 สวป.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี

0702 12202 0296

238 ร.ต.อ. หญิง สุทธิดา ผองขํา

รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3

1303-11420-0015 สว.ฝ่ายอํานวยการ ศพฐ.3

2706 10318 0091

239 ร.ต.อ.

สุทธิพงษ์ ห่มเมือง

รอง สวป.สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 0306-13202-0424 สว.พฐ.จว.มุกดาหาร ศพฐ.4

2707 10336 0243

240 ร.ต.อ.

สุทธิพจน์ บรรจทรัพย์

รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

1402 10204 0043

สน.1-526

สว.สส.สน.บางซื่อ

1902 11202 0065 สวป.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี

สน.3-806
สนม.268

สว.สส.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี

0412 12204 0182

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา

สสข.320

สว.(สอบสวน) สภ.ลําปลายมาศ จว.บุรีรัมย์

สบร.473

1806 11304 0022 สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

สนพ.264

0904 12202 0429

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี

1702 11204 0063 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

0403 13202 0433 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.4

1806 10318 0013

สอด.328
1702 10204 0055

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

สุทัน แก้วคีรี

รอง สวป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลา

242 ร.ต.อ.

สุทัศน์ ยศศรีใจ

รอง สว. ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล.

2103 11202 0111 สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่

243 ร.ต.อ.

สุทิน เนียมศรี

รอง สวป.สภ.โพธาราม

0706 13202 0296 สว.ฝ่ายตรวจสอบฯ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 3009 10309 0017

244 ร.ต.อ.

สุทิน ยุ่นสมาน

รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 1

245 ร.ต.อ.

สุทิวัส อุ่นเสียม

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.กระบี่

1804 11323 0006 สว.จร.สภ.เมืองกระบี่

0802 12205 0010

246 ร.ต.อ. หญิง สุทิสา สง่าแสง

รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

1102 11204 0024 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1

1102 10318 0009

247 ร.ต.อ.

สุเทพ ดุเหว่า

รอง สวป.สภ.เชียงคํา จว.พะเยา

0505 13202 0149 สว.อก.สภ.ภูซาง จว.พะเยา

0505 12318 0125

248 ร.ต.อ.

สุเทพ บุญศิริ

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี

1204 11326 0025 สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี

1204 10318 0011

249 ร.ต.อ.

สุเทพ รัตนพร

รอง สวป.สภ.บ้านแฮด จว.ขอนแก่น

0403 13202 0055 สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์

0402 12202 0321

250 ร.ต.อ.

สุเทพ หาดเจียง

รอง สว.สส.สน.บางขุนเทียน

1116 13204 0318 สวป.สน.บางขุนเทียน

1116 12202 0257

251 ร.ต.อ.

สุธน ทองแผน

รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8

1802 11204 0040 สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 10204 0060

252 ร.ต.อ.

สุนทร ประตูใหญ่

รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

0808 13202 0394 สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.ก.

253 ร.ต.อ.

สุนทร เผยโพธิ์

รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา 0303-13202-0737

254 ร.ต.อ.

สุนทร หาญณรงค์

ผบ.มว. ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4

2505 11202 0047 สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด.

2501 10318 0126

รอง สว. ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.

2103 11202 0052 สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.ก.

2101 10318 0117

สน.2-427

สว.อก.สภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา

ตําแหน่งเลขที่

241 ร.ต.อ.

255 ร.ต.อ. หญิง สุนทรี สุธาธร

สสข.522

ตําแหน่งใหม่

สวป.สน.จักรวรรดิ

สว.สส.สภ.โนนสูง จว.กาฬสินธุ์

1906 10318 0081
1505 10205 0054
1113 12202 0132

2101 10318 0118
1404 10204 0052

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ
256 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สุนันท์ คําป้อง

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

รอง สวป.สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี 0309-13207-0383 สว.อก.สภ.ศรีเมืองใหม่ จว.อุบลราชธานี 0309 12304 0291

257 ร.ต.อ. หญิง สุนันทา ไชยศรีทา

รอง สว.พฐ.จว.หนองบัวลําภู

2707 11336 0200 สว.พฐ.จว.อุดรธานี ศพฐ.4

2707 10336 0157

258 ร.ต.อ.

สุนิต เลบ้านแท่น

รอง สวป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย

0410 13207 0281 สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคาย

1412 10318 0011

259 ร.ต.อ.

สุบรรณ ทองแสน

รอง สวป.สภ.โป่งน้ําร้อน จว.จันทบุรี

0202 13202 0201 สว.สส.สภ.โป่งน้ําร้อน จว.จันทบุรี

0202 12204 0103

260 ร.ต.อ. หญิง สุปราณี แก่นพรม

รอง สว. กก.3 บก.ทท.

2105 11304 0108 สว.ฝอ.บก.ปคบ.

2111 10318 0009

261 ร.ต.อ.

สุพจน์ คํามาเร็ว

รอง สว.สส.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา

สนม.656

สวป.สภ.บ้านปรางค์ จว.นครราชสีมา

262 ร.ต.อ.

สุพจน์ ชูศรีทอง

รอง สวป.สภ.ปทุมรัตต์ จว.ร้อยเอ็ด

สรอ.458

สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

263 ร.ต.อ.

สุพจน์ เชยชิด

รอง สว.จร.สภ.เมืองราชบุรี

สรบ.217

สวป.สภ.เมืองราชบุรี

0706 12202 0257

264 ร.ต.อ.

สุพจน์ สุวรรณนวล

รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จว.สุราษฎร์ธานี

สสฎ.272

สวป.สภ.นาหวาย จว.เชียงใหม่

1505 10202 0121

265 ร.ต.อ.

สุพรรณ์ วิญญูพรหม

รอง สวป.สภ.แม่จริม จว.น่าน

สนน.179

สวป.สภ.เรือง จว.น่าน

0504 12202 0064

266 ร.ต.อ.

สุพล ใจแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย

สชร.316

สว.(สอบสวน) สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา

267 ร.ต.อ.

สุพล พรมภักดี

ผบ.มว.กก.ตชด.44

268 ร.ต.อ.

สุพล สิมมา

รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด

2505 11202 0399 สว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

สรอ.294

สว.พฐ.จว.หนองคาย ศพฐ.4

1305 10202 0093

สรอ.274

สพย.74
2508 10318 0170
2707 10336 0189

269 ร.ต.อ. หญิง สุพิชญา ทรัพย์แก้วยอด

รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7

1701 11304 0034 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7

1701 10318 0056

270 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี

0204 13204 0202 สว.พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา ศพฐ.2

2705 10336 0204

สุพิศ พรหมลา

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

271 ร.ต.อ.

สุภาพ เจริญ

รอง สวป.สน.วังทองหลาง

272 ร.ต.อ.

สุภาพ อาสา

รอง สว. (สอบสวน) สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

1102 13202 0198 สวป.สน.แสมดํา

สยส.137

สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อํานาจเจริญ

1904 11326 0025 สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

ตําแหน่งเลขที่
1116 12202 0062
1310 29203 0039

273 ร.ต.อ. หญิง สุภาวดี แก่นอินทร์

รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง

274 ร.ต.อ.

สุเมธ สวัสดี

รอง สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี

275 ร.ต.อ.

สุเมธ สาลี

รอง สว. กก.สส.บก.น.5

276 ร.ต.อ.

สุรชัย อ่อนจันทร์

รอง สวป.สน.ลาดพร้าว

277 ร.ต.อ.

สุรชา โคตรวงษ์ทอง

รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 13202 0275

278 ร.ต.อ.

สุรเชษฐ์ ปั้นมณี

รอง สว.สส.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0188 สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ

0107 12204 0325

279 ร.ต.อ.

สุรเชษฐ์ รอดรัตนาทูล

รอง สวป.สภ.พุทธมณฑล

0703 13202 0294 สว.อก.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร

0708 12304 0107

280 ร.ต.อ.

สุรดิษ แก่นลืม

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

1505 11202 0041 สว.กก.สส.ภ.จว.ลําพูน

1511 10204 0081

281 ร.ต.อ.

สุรเดช นาคหมวก

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

1205 11202 0032 สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

1205 10204 0115

282 ร.ต.อ.

สุรบดินทร์ วงศ์รินทอง

รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

0412 13202 0379 สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 10204 0021

283 ร.ต.อ.

สุรพล ภักดีมี

รอง สว.สส.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี

0204 13204 0213 สว.พฐ.จว.สระแก้ว ศพฐ.2

284 ร.ต.อ.

สุรพล สุราษฎร์

รอง สว. (สอบสวน) สภ.โคกจาน จว.อุบลราชธานี 0309-23203-0399 สว.(สอบสวน) สภ.นาโพธิ์ จว.อุบลราชธานี

สอบ.261

285 ร.ต.อ.

สุรศักดิ์ สกุลมั่น

รอง สว.จร.สน.ราษฎร์บูรณะ

สน.3-708

สสฎ.366

สวป.สภ.ฝาง จว.เชียงใหม่

1904 10326 0014
0503 12202 0489

1007 11204 0050 สว.กองกํากับการซักถาม 1 บก.สส.ศชต. 2002 10202 0063

สน.1-613

สน.3-930

สวป.สภ.เมืองอํานาจเจริญ

สอบ.532

สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

สปท.77

สว.จร.สน.บางยี่เรือ

2705 10336 0224

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

286 ร.ต.อ.

สุรสิงห์ สุขมาก

รอง สวป.สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง

0208 13202 0249 สว.สส.สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง

287 ร.ต.อ.

สุรสิทธิ์ คําดี

รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่

0503 13202 0578 สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่

สชม.521

288 ร.ต.อ.

สุระ ตั้งวัฒนกิตติกุล

รอง สว.สส.สน.บางซื่อ

1109 13204 0345 สว.สส.สน.บางซื่อ

สน.1-295

289 ร.ต.อ.

สุระ วราพร

รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

2403 11363 0077 สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ

สชย.229

290 ร.ต.อ.

สุระเดช โง้วศิริ

รอง สวป.สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น

1405 11202 0127 สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม

0405 12202 0316

291 ร.ต.อ.

สุระศักดิ์ ปัตตานัง

รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13202 0284 สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

1205 10204 0117

292 ร.ต.อ.

สุรินทร์ อุปมัยรัตน์

ผบ.มว.กก.ตชด.44

2505 11202 0385 สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค1

2502 10318 0010

293 ร.ต.อ.

สุริศักดิ์ หลีวิจิตร

รอง สว.สส.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต

0806 13204 0100 สวป.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต

0806 12202 0170

294 ร.ต.อ.

สุวพงษ์ ทองปะไพ

รอง สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

295 ร.ต.อ.

สุวรรณ์โชติ พันธุ์ศรี

รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา 0303-13202-0739

สลบ.228

สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.1
สวป.สภ.ลําปลายมาศ จว.บุรีรัมย์

0208 12204 0115

1101 10403 0118

สบร.464

296 ร.ต.อ. หญิง สุวรรณา กว้างนอก

รอง สว.กก.3 บก.ส.1

2302 11204 0147 สว.ฝอ.บก.ส.3

2304 10318 0011

297 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎร์ธานี

0808 24203 0127 นว.(สบ 2) ผบช.ประจํา สง.ผบ.ตร.

0001 12323 0076

298 ร.ต.อ. หญิง สุวิณา กาฬมูสิก

รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.

2002 11202 0101 สว.ฝอ.10 บก.อก.ศชต.

2001 10403 0114

299 ร.ต.อ.

สุวิทย์ สาธิตธรรมชาติ

รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

สขก.309

สวป.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น

300 ร.ต.อ.

สุวิทย์ อยู่จงดี

รอง สวป.สภ.จักราช จว.นครราชสีมา

สนม.637

สว.อก.สภ.พระทองคํา จว.นครราชสีมา 0303 12304 0437

สุวัตร์ เจริญแก้ว

สขก.597

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

301 ร.ต.อ.

สุเอก ญาณวัฒนา

รอง สว.กก.2 บก.ส.๓

2304 11202 0091 สว.กก.2 บก.ส.3

302 ร.ต.อ.

เสกสรรค์ เสนพันธุ์ลํา

รอง สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ วน.

0106 11305 0047 สว. กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. 0106 10305 0044

303 ร.ต.อ.

เสกสิทธิ์ สาระวรรณ

รอง สว.สส.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ

304 ร.ต.อ.

เสถียร ใสบริสุทธิ์

รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี

305 ร.ต.อ.

เสน่ห์ คําเสมอ

รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. 2206 11204 0050 สว.กก.3 บก.ปส.1

2202 10204 0080

306 ร.ต.อ.

เสรี หยู่หนูสิงห์

รอง สวป.สภ.สวนผึ้ง

1708 10318 0053

307 ร.ต.อ.

เสวก ขําขาว

รอง สว. ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 2104 11202 0066 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.6

308 ร.ต.อ.

เสาร์ ชมชาติ

รอง สว.สส.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร

309 ร.ต.อ.

แสวง เปรมปรัชชา

รอง สวป.สภ.บ้านโคกยาง จว.ตรัง

310 ร.ต.อ.

หนิม พลชน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบึงกาฬ

0410 24203 0117 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี

311 ร.ต.อ.

หัตถพล ทองคํา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม

1705 11202 0112 สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี

312 ร.ต.อ.

หาญชัย สิทธิธนังกูร

รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1

1113 13202 0186 สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0320

313 ร.ต.อ.

อชิรเวชชย์ สุพรรณเภสัช

รอง สวป.สน.ทองหล่อ

สน.2-324

สว.จร.สน.ภาษีเจริญ

สน.3-631

314 ร.ต.อ.

อดิศักดิ์ แก้ววงษา

รอง สว.สส.สน.ทุ่งมหาเมฆ

สน.2-635

สว.สส.สน.ศาลาแดง

1114 12204 0188

315 ร.ต.อ.

อดุลย์ เส็งนา

รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4

สศก.414

สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ บก.ฝรก.บช.ศ. 2904 10355 0052

0904 13202 0158 สวป.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี

สรบ.222

2304 10202 0080

สว.อก.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี

0904 12202 0045

1602 10204 0050

สกพ.187

สว.สส.สภ.พะวอ จว.ตาก

0603 12204 0198

สตง.96

สวป.สภ.เมืองตรัง

0902 12202 0201

2405 11363 0139 สวป.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย

สอด.326
1708 10204 0111

สนค.285

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

316 ร.ต.อ.

อธิป ตรีประเสริฐสกุล

รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0094

สว. กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. 0106 10305 0041

317 ร.ต.อ.

อนนภณ กฤชธรรมนนท์

รอง สว.สส.สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา

สพง.223

สวป.สภ.เขาหลัก จว.พังงา

1807 10202 0061

318 ร.ต.อ.

อนันต์ สว่างอัมพร

รอง สว.สส.สน.บุปผาราม

สน.3-516

สวป.สน.บุปผาราม

1115 12202 0194

319 ร.ต.อ.

อนันทชัย ยอดนารี

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8

320 ร.ต.อ.

อนิรุทธ ทรวงโพธิ์

รอง สว.สส.สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ 0306-13204-0266 สว.อก.สภ.กันทรอม ภ.จว.ศรีสะเกษ

1308 10318 0188

321 ร.ต.อ.

อนิรุทธ์ ภัทรวิวัฒน์

รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6

2407 10363 0143

322 ร.ต.อ.

อนิรุทธิ์ พูลสวัสดิ์

รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

323 ร.ต.อ.

อนิรุทธิ์ สอรักษา

รอง สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น.

324 ร.ต.อ.

อนุชา กาญจนาภรณ์

รอง สว.จร.สน.สุทธิสาร

325 ร.ต.อ.

อนุชาติ สุวรรณเติมเต็ม

รอง สว. ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล.

2103 11202 0095 สว.ฝอ.ศทก.

2804 10318 0007

326 ร.ต.อ.

อนุพงศ์ ยะพิมสิน

รอง สวป.สน.บางรัก

1113 13202 0205 นว.(สบ 2) จตร.

0001 12323 0277

327 ร.ต.อ.

อนุพงษ์ อรุณคีรีโรจน์

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม

328 ร.ต.อ.

อนุรักษ์ บุญค้ําพงษ์

รอง สว. กก.5 บก.ป.

2102 11202 0256 สว.กก.5 บก.ป.

329 ร.ต.อ.

อนุวัฒน์ อนุสรณ์ประเสริฐ

รอง สวป.สภ.กรงปีนัง จว.ยะลา

0906 13202 0138 สว.กองกํากับการซักถาม 2 บก.สส.ศชต. 2002 10202 0081

330 ร.ต.อ.

อนุสร สีแก้วเขียว

รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

2006 11202 0060 สวป.สภ.ปะแต จว.ยะลา

1801 11304 0015 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8
2407 11204 0164 สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6

สปท.80

สว.สส.สน.ดินแดง

1012 11204 0097 สว.ส.รน.1 กก.7 บก.รน.

สน.1-757

สสส.68

สวป.สน.ตลิ่งชัน

สวป.สภ.สามพราน จว.นครปฐม

ตําแหน่งเลขที่

1801 10318 0025

สน.1-523
2106 10206 0196
1114 12202 0225

สนฐ.186
2102 10202 0243
2006 10202 0107

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

331 ร.ต.อ.

อนุสรณ์ จันทศร

รอง สว.สส.สภ.ภูเรือ จว.เลย

0408 13204 0154 สวป.สภ.เมืองสกลนคร

0409 12202 0380

332 ร.ต.อ.

อโนทัย ดียิ่ง

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์

1606 11204 0036 สว.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.บช.ส.

2306 10318 0014

333 ร.ต.อ.

อภิชา เมฆเลื่อม

รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5

2406 11202 0069 สวป.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา

334 ร.ต.อ.

อภิชาต ชูวิเศษ

รอง สวป.สภ.บางแพ

335 ร.ต.อ.

อภิชาติ เกื้อสุข

รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3

336 ร.ต.อ.

อภิชาติ วิทยาภรณ์พงศ์

รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร

สน.2-720

สว.สส.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี

337 ร.ต.อ.

อภิเชษฐ์ ห้วยทราย

รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองบัวลําภู

สอด.510

สว.(สอบสวน) สภ.แซงบาดาล จว.กาฬสินธุ์

338 ร.ต.อ.

อภิมัณฑ์ บานชื่น

รอง สว.จร.สภ.โนนสูง จว.นครราชสีมา 1305-11205-0191 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

1001 10318 0040

339 ร.ต.อ.

อภิวัฒน์ จุลวงศ์

รอง สวป.สภ.นครชุม จว.พิษณุโลก

0606 13207 0167 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

0400 10380 0065

340 ร.ต.อ.

อภิสิทธิ์ จิตรแจ้ง

นักบิน(สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

0105 31451 0218 สว.ฝ่ายอํานวยการ บ.ตร.

0105 10451 0017

341 ร.ต.อ.

อรรถพร บุรีคํา

รอง สว.สส.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย

0502 13204 0213 สว.สส.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย

0502 12204 0211

342 ร.ต.อ.

อรรถพล จินตาคม

นว.(สบ 1) ผบก.ตชด.ภาค 4

2505 11323 0006 สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

2507 10318 0091

343 ร.ต.อ.

อรรถพล พลยางนอก

รอง สวป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา

สนม.270

สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร์

344 ร.ต.อ.

อรรถพล มิ่งขํา

รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

สสป.171

สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

1109 10204 0135

345 ร.ต.อ.

อรรถพล ยี่เกาะ

รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี

สอด.315

สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี

0412 12204 0362

สรบ.320

สว.อก.สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี

2404 11202 0079 สวป.สภ.เมืองสระแก้ว

สนม.592
1708 10318 0057

สปจ.313
0204 12203 0355

สกส.127

สสร.257

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

346 ร.ต.อ.

อรรถพล วรลักษณ์ภักดี

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

347 ร.ต.อ.

อรรถวิท เรืองโภควิทย์

รอง สวป.สน.นางเลิ้ง

348 ร.ต.อ.

อรรถวิทย์ สุขทัศน์

นว.(สบ 1) ผบก. ภ.จว.ตาก

1605 11323 0006 สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก

0606 12202 0197

349 ร.ต.อ.

อรรถสิทธิ์ เจนจิตร์

รอง สว.กก.5 บก.ส.2

2303 11204 0103 สว.ฝ่ายจัดการฝึกอบรม ศพข.บช.ส.

2306 10318 0013

350 ร.ต.อ.

อรุณ สังข์เทพ

รอง สวป.สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี

0808 13207 0285 สวป.สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี

สกจ.349

351 ร.ต.อ.

อรุณศักดิ์ ทารักษ์

รอง สวป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่

1407 11323 0005 สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ บก.ฝรก.บช.ศ. 2904 10355 0067

สน.1-953

สชม.538

สว.(สอบสวน) สน.นางเลิ้ง

สวป.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่

2103 11304 0188 สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.

สน.1-1325

สชม.535

352 ร.ต.อ. หญิง ออมใจ คําพะทา

รอง สว. กก.6 บก.ทล.

353 ร.ต.อ.

อัคคะเมศฐ์ สิงห์สังข์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี

สพบ.152

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี

354 ร.ต.อ.

อัครเดช พงศ์พรหม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต

สภก.102

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต

355 ร.ต.อ.

อัครพล ธนธรรม

รอง สวป.สน.ทองหล่อ

356 ร.ต.อ.

อัครวิชญ์ ขวัญใจ

รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0082 สว.กก.1 บก.ส.3

2304 10202 0031

357 ร.ต.อ.

อังกูร เอี่ยมโพธิ์

รอง สว.สส.สน.สุทธิสาร

1006 10204 0038

1112 13202 0393 สว.อก.สน.สุทธิสาร

สน.1-744

สว.กก.สส.บก.น.4

2101 10326 0091
0702 24203 0107

สนศ.463
1102 12304 0123

358 ร.ต.อ. หญิง อัญญารัตน์ แท่งทอง

รอง สว.ฝ่ายส่งกําลังบํารุง บก.อก.จต. 0801 11326 0031 สว.ฝอ.สงป.

0500 10304 0008

359 ร.ต.อ. หญิง อัมรินทร์ อุดคํา

รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5

2406 11326 0059 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

1505 10318 0013

360 ร.ต.อ.

รอง สว.ธร.กพ.บก.อก.จต.

0801 11305 0015 สว.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.6 0807 10204 0010

อัศวิน จิตรสวัสดิ์

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

361 ร.ต.อ.

อัศวิน สุขทอง

รอง สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต

0806 13202 0208 สวป.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

362 ร.ต.อ.

อาคม การบรรจง

ผบ.มว.กก.ตชด.12

2502 11202 0215 สว.กก.ตชด.12 บก.ตชด.ภาค1

363 ร.ต.อ.

อาคม คงสงค์

รอง สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0387 สว.อก.สภ.เมืองนครสวรรค์

364 ร.ต.อ.

อาจินต์ วังวรรธนะ

รอง สว.สส.สน.ทองหล่อ

365 ร.ต.อ.

อาณัติ ศรีสดใส

รอง สว.จร.สภ.หัวหิน

366 ร.ต.อ.

อาดัม รอเหมมัน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา

367 ร.ต.อ.

อาทรณ์ อินท่าม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

สนศ.362

สว.จร.สภ.เมืองนครศรีธรราช

368 ร.ต.อ.

อาทิตย์ ธรรมสุนา

รอง สว.จร.สภ.เมืองปราจีนบุรี จว.ปราจีนบุรี

สปจ.261

สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี

369 ร.ต.อ.

อานนท์ คงประเสริฐ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 1806 11202 0142 สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี

1414 10202 0110

370 ร.ต.อ.

อานนท์ ด้วงปัญญา

รอง สว.จร.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 11205 0187 สว.พฐ.จว.เชียงราย ศพฐ.5

2708 10336 0200

371 ร.ต.อ.

อานนท์ แพรงาม

รอง สว.จร.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 1109 11205 0114 สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0087

372 ร.ต.อ.

อานนท์ อุดมประชารักษ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่

1804 11202 0101 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8

373 ร.ต.อ.

อาภากร มหาเกษมศรี

รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

2403 11363 0224 สว.ฝ่ายตรวจฯขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0041

374 ร.ต.อ.

อารีย์ โคตรอินทร์

รอง สว.สส.สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น

สขก.375

สว.อก.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 0405 12304 0141

375 ร.ต.อ.

อํานวย สารนอก

รอง สวป.สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา

สนม.654

สว.อก.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร์

1112 13204 0396 สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

สปข.171

สชม.676
2502 10204 0152

สนว.279
0107 12202 0345

สว.สส.สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0203

0906 24203 0308 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สตูล 1907 23203 0039

สนศ.369
1209 10318 0008

1802 10204 0047

0307 12304 0179

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

376 ร.ต.อ.

อํานวยชัย เอี่ยมสะอาด

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา

377 ร.ต.อ.

อํานาจ ตรงต่อการ

รอง สวป.สภ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช 0804 13202 0434 สว.อก.สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี

378 ร.ต.อ.

อํานาจ มณฑา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตาก

1605 11202 0041 สว.สส.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์

379 ร.ต.อ.

อํานาจ สุขจิต

รอง สว.สส.สน.หนองจอก

1110 13204 0177 สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.

380 ร.ต.อ.

อําพล ชูเมือง

รอง สวป.สภ.เกาะทวด จว.นครศรีธรรมราช

1906 11204 0047 สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

สนศ.218

สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

ตําแหน่งเลขที่
2006 10204 0035
0808 12304 0142

สนว.322
2206 10204 0026
1806 10202 0138

381 ร.ต.อ. หญิง อําไพ ศรีทัต

รอง สว.ฝ่ายห้องสมุด กม.

0601 11317 0072 สว.ฝอ.สก.

0403 10318 0010

382 ร.ต.อ.

อิทธิรัฐ นิยมทรัพย์

นว.(สบ 1) ผบก.กต.5

0806 11323 0004 สวป.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม

0703 12202 0245

383 ร.ต.อ.

อิทธิฤทธิ์ สิงห์เบี้ย

รอง สว.สส.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา

384 ร.ต.อ.

อิสรา เจตนานัง

ผบ.มว.กก.ตชด.41

2505 11202 0101 สว.กก.ตชด.41 บก.ตชด.ภาค4

2505 10318 0059

385 ร.ต.อ.

อิสเรศวร์ ลักษมีพิเชษฐ์

รอง สว. ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.

2103 11202 0076 สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี

0309 12202 0466

386 ร.ต.อ.

อุกฤษฎ์ ไชยคุณ

รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3

2404 11363 0066 สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3

2404 10363 0177

387 ร.ต.อ.

อุดม ตันเจริญ

รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3 2404 11204 0026 สว.สส.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม

388 ร.ต.อ.

อุดม เพชรยอดศรี

รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี

0904 13202 0125 สวป.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี

0904 12202 0432

389 ร.ต.อ.

อุทัย ชุดชนบท

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี

1414 11204 0039 สว.อก.สภ.ทุ่งฝน จว.อุดรธานี

0412 12304 0239

รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

1501 11304 0014 สว.กลุ่มงานประเมินผลยุทธศาสตร์ ยศ. 0201 10309 0045

390 ร.ต.อ. หญิง อุทัยวรรณ จันแสง

สฉช.180

สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

1205 10318 0010

สนศ.290

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

391 ร.ต.อ.

อุเทน หงษ์ทอง

รอง สว.จร.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

392 ร.ต.อ.

อุปคุต บุญมี

รอง สวป.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่

ตําแหน่งเลขที่

ตําแหน่งใหม่

1106 11205 0079 สว.อก.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

สสข.275

สว.อก.สภ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่

ตําแหน่งเลขที่
1105 10318 0046
0503 12304 0370

393 ร.ต.อ. หญิง อุรัจฉัท แสนโรจน์

รอง สว.ฝอ.บก.ปอศ.

2109 11304 0021 สว.กก.2 บก.ตม.1 สตม.

2402 10363 0106

394 ร.ต.อ. หญิง อุไรรัตน์ เฉลิมแสน

รอง สว.พฐ.จว.กาฬสินธุ์

2707 11336 0256 สว.พฐ.จว.กาฬสินธุ์ ศพฐ.4

2707 10336 0255

395 ร.ต.อ. หญิง อุไรลักษณ์ ศิลป์ศร

รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0560 สว.ฝ่ายงบประมาณ 3 งป.

0501 10325 0044

396 ร.ต.อ.

เอกคณิต ขจีจิตร์

รอง สวป.สภ.ช้างเผือก จว.เชียงใหม่

สชม.437

สว.พฐ.จว.แพร่ ศพฐ.5

2708 10336 0156

397 ร.ต.อ.

เอกชัย พลเกษตร

รอง สว.จร.สภ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช

สนศ.373

สวป.สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

398 ร.ต.อ.

เอกชัย ศิริ

รอง สว. ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท.

399 ร.ต.อ.

เอกพล ดีผลิผล

รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี

400 ร.ต.อ.

เอกพล ปัญจมานนท์

รอง สว. กก.1 บก.ป.

401 ร.ต.อ.

เอกพล ยาสิทธิ์

รอง สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย

402 ร.ต.อ.

เอกพล รุณทอง

ผบ.มว.กก.ตชด.34

2504 11202 0415 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภาค4 2505 10318 0248

403 ร.ต.อ.

เอกมันต์ ลือเรือง

รอง สว. ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล.

2103 11202 0169 สว.ส.ทท.3 กก.4 บก.ทท.

2105 10202 0151

404 ร.ต.อ.

เอกรัฐ จิตรโสภาภรณ์

รอง สว. กก.5 บก.ป.

2102 11202 0260 สวป.สภ.เนินสง่า จว.ชัยภูมิ

0302 12202 0032

405 ร.ต.อ.

เอกราช จิตรอักษร

รอง สวป.สภ.เขาพนม

0802 13202 0150 สว.กก.2 บก.ปส.4

2205 10204 0045

2105 11202 0182 สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท.

สชบ.373

สวป.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี

2102 11202 0081 สว.กก.2 บก.ป.

สชร.298

สวป.สภ.แม่ลาว จว.เชียงราย

สนศ.467
2105 10202 0179

สอด.564
2102 10202 0115

สชร.467

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 250/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ลําดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่
สนธ.314

ตําแหน่งใหม่

ตําแหน่งเลขที่

406 ร.ต.อ.

เอกราช ศะศินิล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส

407 ร.ต.อ.

เอกวิทย์ วงษ์ท้าว

นว.(สบ 1) ผบก.ยศ.

0201 11323 0005 สว.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ผอ. 0202 10309 0041

408 ร.ต.อ.

เอกสิทธิ์ คงคนึง

รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ.

0402 11302 0085 สว.กก.4 บก.ปคม.

409 ร.ต.อ.

เอกสิทธิ์ อยู่กําเหนิด

รอง สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางการเมือง บก.ส.4

2305 11204 0032 สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0047

410 ร.ต.อ.

เอนก บุญตา

รอง สว. กก.2 บก.ป.

2102 11202 0128 สว.กก.3 บก.ป.

411 ร.ต.อ.

ฮากีม หมัดอาด้ํา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

สสข.354

สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

412 ร.ต.อ.

ฮาซัน ไกรทอง

รอง สวป.สภ.สิเกา จว.ตรัง

สตง.184

สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง

สว.(สอบสวน) สภ.ปากน้ําระนอง จว.ระนอง 0807 24203 0042

2108 10202 0110
2102 10202 0162

สสข.357
0902 24203 0060

