
ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 พ.ต.ท. วินัย ม่ังค่ัง รอง ผกก.ปป.สภ.บรบือ จว.มหำสำรคำม 0405 10202 0030 รอง ผกก.สส.สภ.อำจสำมำรถ จว.รอ. 1409 09204 0113
2 ร.ต.อ. วินัย รวิเดช รอง สว.(สอบสวน)สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0190 สว.อก.สภ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0386
3 พ.ต.ต. วินัย รัตนำ สวป.สภ.ปรำณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0235 สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0040
4 พ.ต.ท. วินัย โห้เหรียญ สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 27203 0115 สว.(สอบสวน) สภ.นำหินลำด จว.นครนำยก 0206 23203 0084
5 พ.ต.ท. วินิจ มีสวัสด์ิ สว.สส.สภ.ทับปุด จว.พังงำ 0805 12204 0082 สว.สส.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง 0807 12204 0096
6 พ.ต.ท. วินิจฉัย ชมประคต รอง ผกก.ป.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0078 รอง ผกก.สส.สภ.ล ำทับ จว.กระบ่ี 1804 09204 0066
7 พ.ต.ท. วิบูลย์ ทำวุธ รอง ผกก.สส.สภ.คลองลำน จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0063 รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.300
8 พ.ต.ต. วิบูลย์ นนทะแสง สว.สส.สภ.ปำกชม จว.เลย 0408 12204 0168 สว.สส.สภ.ยำงสีสุรำช จว.มหำสำรคำม 0405 12204 0184
9 ร.ต.อ. วิบูลย์ พูนผล รอง สวป.สภ.พลกรัง 0303 13207 0619 สว.อก.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0209

10 ว่ำท่ี พ.ต.ต. วิบูลย์ วิวิธคุณำกร สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.3 1303 10318 0019 อำจำรย์(สบ 2) กลุ่มงำนอำจำรย์ 1303 32345 0070
11 พ.ต.ท. หญิง วิมล เถลิงพงษ์ สว.ฝ่ำยพลำธิกำร 1 พธ. 0302 10365 0020 รอง ผกก.ฝ่ำยพลำธิกำร 1 พธ. 0302 09365 0019
12 พ.ต.ท. วิมล บุญมำนันท์ สวป.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0728 รอง ผกก.ป.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0051
13 พ.ต.ท. หญิง วิมล ปฎิภำณเฉียบ สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0143 รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0029
14 ว่ำท่ี พ.ต.ต. หญิง วิมลพรรณ นวลศรี สว.ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม วตร.บช.ศ. 2903 10310 0022 สว.อก.สภ.บำงกล่ ำ จว.สงขลำ 0907 12304 0250
15 พ.ต.ท. วิรศักด์ิ ศิริโภคพัฒน์ รอง ผกก.ปป.สภ.กำญจนดิษฐ์ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0031 รอง ผกก.ป.สภ.บำงมะเด่ือ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0334

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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16 ร.ต.อ. วิรัช เมฆพัฒน์ รอง สวป.สภ.ตำกฟ้ำ จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0380 สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สนว.361
17 ร.ต.อ. วิรัช อินทร์ศักด์ิ รอง สว.สส. สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.290 สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 12202 0322
18 พ.ต.ต. วิรัตน์ เขจรรักษ์ สวป.สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12202 0322 สวป.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ 0402 12202 0320
19 ร.ต.อ. วิรัตน์ จันทร์อินทร์ สว.อก.สภ.แก้งคร้อ จว.ชัยภูมิ 0302 12304 0144 สวป.สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ สนม.772
20 พ.ต.ท. วิรัตน์ เตชนันท์ สว.สส.สภ.เมืองระยอง สรย.202 สวป.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี สลบ.302
21 ร.ต.อ. วิรัตน์ รำงน้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สนว.369 สว.(สอบสวน)สภ.สว่ำงอำรมณ์ จว.อุทัยธำนี สอน.208
22 พ.ต.ท. วิริทธ์ิพล เสง่ียมพงษ์ สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0030 สว.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 10204 0072
23 พ.ต.ท. วิริยะ โชติกวี สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0041 สว.กก.ปพ.บช.ปส. 2200 10204 0012
24 พ.ต.ท. วิริยะ สุจริต รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปำน จว.ล ำปำง สลป.387 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงของ จว.เชียงรำย สชร.352
25 พ.ต.ท. วิริยะ อ่ ำเมือง สว.สส.สภ.โชคชัย จว.นม. สนม.523 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนเด่ือ จว.หนองคำย 1412 09202 0097
26 พ.ต.ต. วิรุณ ประทะทอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0078 สว.กก.3 บก.ปทส. 2107 10202 0075
27 ร.ต.อ. วิโรจน์ กำรเรียน รอง สวป.สภ.เมืองนครรำชสีมำ จว.นครรำชสีมำ สนม.469 สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0698
28 พ.ต.ท. วิโรจน์ แก้วอนันต์ สวป. สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0322 สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0167
29 พ.ต.ท. วิโรจน์ บุญสนิท สว.กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค4 2505 10204 0158 รอง ผกก.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09318 0348
30 พ.ต.ท. วิโรจน์ พะลังเดช รอง ผกก.สส.สน.บวรมงคล 1009 09204 0081 รอง ผกก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. 1014 09202 0149
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31 พ.ต.ต. วิโรจน์ สะเหรียม สว.(สอบสวน) สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ 0907 24203 0101 สว.อก.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.154
32 พ.ต.ท. วิโรจน์ สำขำกร สว.จร.สน.นำงเล้ิง สน.1-979 สว.สส.สน.ดุสิต สน.1-502
33 ร.ต.อ. วิโรจน์ หม่ันดี รอง สว.สส.สภ.เมืองนครรำชสีมำ 0303 13204 0740 สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10204 0033
34 พ.ต.ท. วิโรจน์ หอมเย็น สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.223 สว.สส.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.228
35 พ.ต.ท. วิโรตม์ ผลบุญ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.บช.น 1012 29203 0104 รอง ผกก.สส.สน.บำงนำ 1007 09204 0074
36 พ.ต.ท. วิลำศ ศรชัย สวป.สภ.พุนพิน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0376 รอง ผกก.ปป.สภ.พุนพิน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 10202 0019
37 พ.ต.ท. วิเลิศ รุ่งโรจน์ รอง ผกก.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.6 1602 09204 0047 สวญ.สภ.วังน้ ำคู้ จว.พิษณุโลก 0606 10201 0040
38 พ.ต.ท. วิวัฒน์ สอบก่ิง สว.สภ.หนองสังข์ จว.ชัยภูมิ 0302 12201 0374 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สีดำ จว.นม. 0303 23203 0079
39 พ.ต.ท. วิวัฒนชัย บุญญำนุพงศ์ รอง ผกก.ปป.สน.บุคคโล 1104 10202 0050 รอง ผกก.ศฝร.บช.น. 1000 09318 0072
40 พ.ต.ท. วิศรุต แดงงำม สวป.สภ.กุมภวำปี จว.อุดรธำนี 0412 12202 0364 สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี 0412 12202 0360
41 ร.ต.อ. วิศรุต รัตนบ ำรุง รอง สวป.สภ.นำจะหลวย 0309 13202 0531 สวป.สภ.นำจะหลวย จว.อบ. สอบ.710
42 พ.ต.ต. วิศรุต สุขแท้ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภำค 4 2505 10202 0536 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.13 บก.ตชด.ภำค1 2502 10202 0251
43 พ.ต.ท. วิศรุตม์ โสมทัต สว.จร.สน.บำงพลัด สน.3-481 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำล่ี จว.เลย สลย.285
44 พ.ต.ต. วิศำล ใจศิริ สว.(สอบสวน) สน.บำงรัก บก.น.6 บช.น. สน.2-700 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสกลนคร จว.สกลนคร สสน.245
45 พ.ต.ต. วิศิษฎ์ ศรียำภัย สว.กก.สส.บก.น.4 1006 10204 0042 สว.กก.5 บก.ป. 2102 10202 0238
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46 พ.ต.ต. วิศิษฎ์ ศรีโสภำ สว.(สอบสวน)สภ.สว่ำงอำรมณ์ จว.อุทัยธำนี สอน.208 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี สลบ.232
47 ร.ต.อ. วิศิษฐ์ จตุรำวิยสัจ รอง สว.สส.สภ.กระตีบ สนฐ.250 สว.สส.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม 0703 12204 0230
48 พ.ต.ต. วิเศษ ลำนอุ่น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองหนองคำย 1412 09204 0068 รอง ผกก.สส.สภ.สังคม จว.หนองคำย 1412 09204 0073
49 พ.ต.ต. วิเศษพงศ์ วงศ์วัฒนำกร สวป.สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี สชบ.443 สว.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.สส.ภ.2 1202 10204 0051
50 พ.ต.ต. วิษณุ ค ำโนนม่วง สว.ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 10201 0194 สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 10201 0189
51 พ.ต.ท. วิษณุ ชนะอักษร ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.13 บก.ตชด.ภำค1 2502 10202 0251 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.12 บก.ตชด.ภำค1 2502 10202 0155
52 พ.ต.ท. วิษณุ ทองน่วม สว.จร.สน.พหลโยธิน สน.1-780 สว.อก.ศฝร.บช.น. 1000 10318 0074
53 พ.ต.ท. วิษณุ ศรีสุธอ สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล อ.ค่ำยบำงระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.52 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่ำงทอง สอท.127
54 ร.ต.อ. วิษณุ ศิริสุขชัยวุฒิ สว.กก.สส.บก.น.7 1009 10204 0040 สว.สส.สน.หนองค้ำงพลู 1104 12204 0238
55 พ.ต.ท. วิษณุ อำภรณ์พงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนด่ำน จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0412 รอง ผกก.ป.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 10202 0062
56 พ.ต.ท. วิษณุเทพ สังข์กำจ สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน บก.น.6 บช.น. สน.2-397 นว.(สบ 2) จตร. 0001 12323 0234
57 พ.ต.ท. วิษณุวัฒน์ ภู่ระหงษ์ สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 10305 0100 สว.กก.สส.บก.น.7 1009 10204 0042
58 พ.ต.ท. วิสก้ี พระอำศัย สวป.สภ.เมืองนครพนม 0404 12202 0254 รอง ผกก.สส.สภ.วังสะพุง จว.เลย 1410 09204 0071
59 พ.ต.ต. วิสัญ เรืองฤทธ์ิ สว.สส.สภ.บ้ำนแยง จว.พิษณุโลก 1608 10204 0065 สว.สส.สภ.พรหมพิรำม จว.พิษณุโลก สพล.267
60 พ.ต.ท. วิสันต์ ด ำสีแก้ว สว.สส.สภ.ธำรโต จว.ยะลำ 0906 12204 0227 สวป.สภ.รำมัน จว.ยะลำ สยล.148
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61 พ.ต.ต. วิสันต์ ฟักข ำ สวป. สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0333 สว.อก.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 12304 0223
62 พ.ต.ท. วิสันต์ รักมำก รอง ผกก.ปป.สภ.อ่ำวลึก จว.กระบ่ี 0802 10202 0016 สวญ.สภ.บำงสวรรค์ ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09201 0160
63 พ.ต.ท. วิสำขะ เพ็ชรเกษม รอง ผกก.สส.สภ.โชคชัย จว.นม. 1305 09204 0132 รอง ผกก.ป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 1206 09202 0061
64 พ.ต.ต. วิสิฏฐ จงอ้อมกลำง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นม. สนม.336 สวป.สภ.แก้งสนำมนำง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0719
65 พ.ต.ต. วิสิทธ์ิ สุวรรณศีลศักด์ิ สวป.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม 0703 12202 0253 สวป.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.137
66 พ.ต.ท. วิสุทธ์ิ พัทมุข รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครนำยก 1208 09318 0064 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 09318 0225
67 พ.ต.ท. วิสูตร วงศ์ใหญ่ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่กำ อ.ดอยเต่ำ จว.เชียงใหม่ 1505 29203 0140 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13203 0026
68 พ.ต.ท. วีณวัฒน์ ศรีแย้ม รอง ผกก.สส.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0097 รอง ผกก.1 บก.ทท.3 3204 09202 0017
69 พ.ต.ท. วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย รอง ผกก.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.2 0803 09204 0013 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0311
70 ร.ต.อ. วีรชัย หนูชู รอง สวป.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง สตง.160 สว.สส.สภ.เมืองตรัง สตง.164
71 พ.ต.ท. วีรชำติ สงวนเกียรติ รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนแพ้ว จว.สมุทรสำคร 1710 09204 0057 รอง ผกก.ป.สภ.คลองวำฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09202 0045
72 ร.ต.อ. วีรเดช พันธรักษ์ รอง สว.สส.สภ.ท่ำศำลำ จว.นศ. สนศ.523 สว.สส.สภ.ท่ำศำลำ จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.521
73 พ.ต.ท. วีรธร เนตรบุตร รอง ผกก.ป.สภ.พำน จว.เชียงรำย 0502 10202 0043 รอง ผกก.ป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงรำย 0502 10202 0059
74 ร.ต.อ. วีรธัช ตังคะพิภพ รอง สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0324 สว.สส.สภ.บำงน้ ำเปร้ียว จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12204 0130
75 พ.ต.ท. วีรพงศ์กฤชณ์ สอนนุชำติ สว.สส.สภ.บำงจัก อ.วิเศษชัยชำญ จว.อ่ำงทอง 1112 10204 0045 สว.(หน.)สภ.นำงลือ อ.เมือง จว.ชัยนำท 0102 12201 0173



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

76 พ.ต.ท. วีรพงษ์ พ่ึงเดชะ รอง ผกก.สส.สภ.แม่ต่ืน ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0314 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0173
77 ร.ต.อ. วีรพล เซ่งสีแดง รอง สว.กก.6 บก.ปคม. 2108 11202 0159 สว.ฝอ.บก.ปคม. 2108 10318 0011
78 ร.ต.อ. วีรภัทร ค ำลำพิช รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 3202 11202 0037 สว.กก.1 บก.ทท.1 3202 10318 0020
79 ร.ต.อ. วีรภัทร ภู่สุภำนุสรณ์ รอง สว.กก.2 บก.ทท.1 3202 11204 0054 สว.ตม.จว.สมุทรสำคร บก.ตม.3 2404 10204 0110
80 พ.ต.ท. วีรยุทธ กุระนำม รอง ผกก.ป.สภ.สว่ำงวีระวงศ์ จว.อบ. 0309 10202 0103 รอง ผกก.ป.สภ.เขมรำฐ จว.อบ. 0309 10202 0060
81 พ.ต.ท. วีรยุทธ มำศแจ้ง สว.สส.สภ.บึงสำมัคคี จว.ก ำแพงเพชร 0602 12204 0231 สว.อก.สภ.ปำงมะค่ำ จว.ก ำแพงเพชร 1604 10318 0123
82 พ.ต.ท. วีรยุทธ สิทธิรัตนกุล รอง ผกก.สส.ภ.จว.พังงำ 1807 09201 0029 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 09201 0069
83 พ.ต.ท. วีรฤทธ์ิ พิพัฒนำศักด์ิ รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 09201 0029 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0077
84 พ.ต.ท. วีรวรรธ รักธรรม รอง ผกก.สส.สภ.กระบุรี จว.ระนอง 1809 09204 0064 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองระนอง 1809 09204 0059
85 พ.ต.ต. วีรวัฒน์ กิตติสุบรรณ สวป. สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 12202 0278 สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนำท 1104 10318 0011
86 พ.ต.ต. วีรวัฒน์ สีพันธ์โคตร์ สวป.สน.บำงขุนนนท์ 1114 12202 0208 ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. 1014 10202 0160
87 พ.ต.ท. วีระ คมสัน รอง ผกก.สส.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยำ 1507 09204 0052 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนเสด็จ จว.ล ำปำง 1510 09202 0043
88 พ.ต.ท. วีระ นุชศิลป์ สวป.สภ.หนองหญ้ำไซ จว.สุพรรณบุรี สสพ.324 สวป.สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 0702 12202 0098
89 ร.ต.อ. วีระ พุ่มพวง รอง สวป.สภ.บ้ำนกวำง จว.แพร่ สพร.258 สว.ฝอ.ภ.จว.แพร่ 1508 10318 0012
90 พ.ต.ท. วีระจักร์ จรรยำกรณ์ สว.สส.สภ.ไทยเจริญ จว.ยโสธร 0305 12204 0097 รอง ผกก.สส.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0117



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

91 พ.ต.ท. วีระชัย พรำนอังกูร สวป.สภ.เมืองนครนำยก 0206 12202 0088 สวป.สภ.แสนภูดำษ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0051
92 พ.ต.ท. วีระพงศ์ มีควำมดี รอง ผกก.ป.สภ.มะขำม จว.จันทบุรี 0202 10202 0046 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0046
93 พ.ต.ต. วีระพงษ์ สุวรรณเกษำวงศ์ สว.อก.สภ.เต่ำงอย จว.สกลนคร 0409 12304 0172 สวป.สภ.ศรีธำตุ จว.อุดรธำนี สอด.357
94 พ.ต.ต. วีระพล กันธวงศ์ สว.สส.สภ.พรหมพิรำม จว.พิษณุโลก สพล.267 สว.สส.สภ.ท่ำสองยำง จว.ตำก 0603 12204 0157
95 พ.ต.ท. วีระพล ดอกจันทร์ สวป.สภ.บ้ำนแซว จว.เชียงรำย 1504 10202 0063 สวป.สภ.ช้ำงเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0493
96 พ.ต.ต. วีระพล ล้ิมวัฒนำนิมิตกุล สว.ฝอ.มน. 0702 10318 0007 สว.กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 มน. 0702 10305 0017
97 พ.ต.ท. วีระพล วงษ์สำตรสำย รอง ผกก.สส.สภ.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 1105 09204 0068 รอง ผกก.สส.สภ.ล ำปลำยมำศ จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0101
98 พ.ต.ท. วีระพัฒน์ เกตุษำ สว.สส.สภ.โพรงมะเด่ือ จว.นครปฐม 0703 12204 0215 รอง ผกก.สส.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม 1705 09204 0075
99 พ.ต.ท. วีระยุทธ นำคเสน รอง ผกก.ป.สภ.สิรินทร จว.อบ. 0309 10202 0068 รอง ผกก.ป.สภ.พรเจริญ จว.บึงกำฬ 0410 10202 0088

100 พ.ต.ต. วีระยุทธ มูนี สวป.สภ.รำมัน จว.ยะลำ สยล.148 สว.สส.สภ.บันนังสตำ จว.ยะลำ 0906 12204 0219
101 พ.ต.ท. หญิง วีระวรรณ สวัสดิเกียรติ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0177 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0159
102 พ.ต.ท. วีระวุฒิ บ ำรุงสวัสด์ิ สว.กก.4 บก.ปปป. 2110 10202 0081 รอง ผกก.1 บก.ปทส. 2107 09201 0026
103 ร.ต.อ. วีระศักด์ิ คร้ำมสมอ รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0144 สว.กก.3.บก.ส.1 2302 10204 0123
104 พ.ต.ท. วีระศักด์ิ บุตรสอน สวป.สภ.เกำะกูด จว.ตรำด 0205 12202 0054 สว.สส.สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.199
105 พ.ต.ท. วีระศักด์ิ เพอแสละ สวป.สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ 0907 12202 0443 สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลำ 1906 10204 0035



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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106 พ.ต.ท. วีระศักด์ิ เมืองสุวรรณ สว.อก.สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 1109 10318 0060 รอง ผกก.คฝ. สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09202 0059
107 พ.ต.ท. วีระศักด์ิ วงศ์ป้อม รอง ผกก.ฝ่ำยพิธีกำรเข้ำเมือง ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0232 รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรปรำกำร บก.ตม.3 2404 09363 0279
108 พ.ต.ท. วุฒิ เทียมผล สว.พฐ.จว.อ่ำงทอง ศพฐ.1 2704 10336 0221 รอง ผกก.ป.สภ.สำมโก้ จว.อ่ำงทอง 0110 10202 0059
109 พ.ต.ท. วุฒิกฤตย์ สอนแก้ว สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น 1001 10318 0238 สวป.สน.อุดมสุข 1103 12202 0124
110 พ.ต.ท. วุฒิชัย จิตไพบูลย์ สวป.สภ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง 0208 12202 0229 สว.สภ.หนองแหน จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12201 0221
111 พ.ต.ต. วุฒิชัย ทวีกำญจนวัฒน์ สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสำคร 1710 10202 0073 สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสำคร 0708 12205 0010
112 ร.ต.อ. วุฒิชัย ทับทวี รอง สว.กก.3 บก.ปอศ. 2109 11202 0106 สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. 2112 29203 0063
113 พ.ต.ท. วุฒิชัย เปียแดง ผบ.ร้อย(สบ 2) อก.และสนับสนุน ศฝร.บช.น. 1000 10306 0111 ผบ.ร้อย(สบ 2) อก.และสนับสนุน ศฝร.บช.น. 1000 10306 0111
114 พ.ต.ท. วุฒิชัย วังทะพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.จอหอ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0130 รอง ผกก.ป.สภ.โนนแดง จว.นม. 0303 10202 0151
115 พ.ต.ต. วุฒิชัย ศรีตะลหฤทัย สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0013 สวป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0048
116 ร.ต.อ. วุฒินันท์ วงหำญ รอง สว.สส.สภ.รัตนวำปี จว.หนองคำย 0410 13204 0279 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0211
117 พ.ต.ต. วุฒิพงศ์ หอมดี สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 10318 0012 สว.กก.สืบสวนปรำบปรำม บก.ตม.2 2403 10363 0274
118 พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ จีนอ่ิม สว.กลุ่มงำนวิชำกำร 1 สบส. 0604 10305 0052 สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.2 3203 10202 0073
119 พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ ฐิติสโรช สวญ.สภ.กำระเกด จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10201 0116 รอง ผกก.สส.สภ.ตะก่ัวทุ่ง จว.พังงำ 1807 09204 0050
120 พ.ต.ต. วุฒิพงษ์ ต้ังมหำกิจศิริ สว.ฝอ.บก.น.5 1007 10318 0012 สว.ฝ่ำยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ สก. 0403 10318 0065



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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121 พ.ต.ต. วุฒิพงษ์ ปำนำลำด สว.(สอบสวน) สภ.ทะเมนชัย อ.ล ำปลำยมำศ จว.บร. 0304 24203 0139 สว.อก.สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0263
122 พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ ภำดี สวป.สภ.ไชยวำน จว.อด. สอด.443 รอง ผกก.ปป.สภ.นำหว้ำ จว.นครพนม 0404 10202 0050
123 ร.ต.อ. วุฒิพันธ์ ผะอบทอง รอง สวป. สน.สุทธิสำร สน.1-848 สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0043
124 พ.ต.ท. วุฒิภัทร เปรมปรี รอง ผกก.จร.สน.มีนบุรี 1102 10205 0111 รอง ผกก.ปป.สน.มีนบุรี 1102 10202 0109
125 พ.ต.ท. วุฒิศักด์ิ ตระกูลพัว รอง ผกก.ฝ่ำยส่ือวิทยุโทรทัศน์และสำรสนเทศ สท. 0103 09318 0047 รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 5 บก.อก.ภ.1 1101 09318 0217
126 ร.ต.อ. วุฒิศักด์ิ นำครินทร์ นว.(สบ 1) ผบก.สพ. 0304 11323 0004 สว.จร.สน.พลับพลำไชย 1 สน.2-439
127 พ.ต.ท. วุฒิศักด์ิ พันยุทธพงศ์ สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตำก 0603 12204 0244 รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.พรำนกระต่ำย จว.ก ำแพงเพชร สกพ.162
128 พ.ต.ต. วุทธยำ สิงห์ก้ิง สวป.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 0403 12202 0425 รอง ผกก.ป.สภ.พล จว.ขอนแก่น 0403 10202 0072
129 พ.ต.ท. เวชกร ชวลิต สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สลบ.206 สวป.สภ.ศรีส ำโรง จว.สุโขทัย สสท.239
130 พ.ต.ท. เวทิศ ปำนชำตรี สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0033 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 09201 0056
131 พ.ต.ท. เวนิด ตอสกุล สว.สส.สน.ประเวศ สน.2-361 สว.จร.สน.ปำกคลองสำน 1010 10205 0081
132 พ.ต.ต. ศฐำ สัตยวำที สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0331 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10318 0011
133 พ.ต.ท. ศตพล เอ่ียมโซ้ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10305 0164 รอง ผกก.ป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 10202 0019
134 พ.ต.ท. ศตยุ ไชยสุวรรณ์ รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0051 รอง ผกก.4 บก.รฟ. 2104 09202 0084
135 พ.ต.ต. ศตวรรษ ใจสุข สว.ฝ่ำยส่ือส่ิงพิมพ์ สท. 0103 10301 0067 สว.สส.สภ.ทรงธรรม จว.ก ำแพงเพชร 0602 12204 0246



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

136 พ.ต.ท. ศยำม อินทร์สุวรรณโณ รอง ผกก.ปป.สน.ภำษีเจริญ 1104 10202 0096 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 09203 0056
137 พ.ต.ต. ศรเพชร ตันติอมรชัยกุล สว.(สอบสวน) สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ สสข.355 สว.(สอบสวน) สภ.สะเดำ จว.สงขลำ สสข.395
138 พ.ต.ต. ศรภพ นำคเอก สว.อก.สน.รำษฎร์บูรณะ สน.3-363 สวป.สน.รำษฎร์บูรณะ 1115 12202 0180
139 พ.ต.ท. ศรวัสย์ ลมูลปล่ัง สว.ฝอ.บก.น.1 1003 10318 0012 สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10325 0077
140 พ.ต.ท. ศรศักด์ิ ทองมี รอง ผกก.สส.สน.เพชรเกษม 1011 09204 0074 รอง ผกก.สส.สน.รำษฎร์บูรณะ 1010 09204 0074
141 พ.ต.ต. ศรัณย์ ทองห่วง สวป.สน.บำงซ่ือ 1109 12202 0266 รอง ผกก.ฝอ.สท. 0103 09318 0007
142 พ.ต.ท. ศรัณย์ภัทร สุทธินุ่น สว.สส.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 0905 12204 0097 รอง ผกก.สส.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง 1905 09204 0058
143 พ.ต.ต. ศรำนุวัฒน์ จันดี สว.(สอบสวน) สภ.ยำงชุมน้อย จว.ศก. สศก.293 สว.อก.สภ.มหำชนะชัย จว.ยโสธร 0305 12304 0109
144 พ.ต.ต. ศรำยุ ดีม่ัน สว.อก.สภ.หล่มเก่ำ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12304 0103 สวป.สภ.แม่สอด จว.ตำก 0603 12202 0243
145 พ.ต.ท. ศรำยุทธ บุญธรรม รอง ผกก.ป.สน.ปทุมวัน 1103 10202 0039 รอง ผกก.ป.สน.ท่ำเรือ 1112 10202 0100
146 ร.ต.อ. ศรำยุทธ พฤทธ์ิภคเศรษฐ์ รอง สว.กก.สส. ภ.จว.ล ำปำง 1510 11202 0035 สว.กก.สส.ภ.จว.ล ำปำง 1510 10204 0119
147 พ.ต.ท. ศรำยุทธ ม่ังเรือน สว.จร.สน.มีนบุรี สน.1-1211 รอง ผกก.จร.สน.มีนบุรี 1102 10205 0111
148 พ.ต.ท. ศรำยุทธ อรุณฉำย สว.งำนแผน/ฝึกอบรม กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. 1014 10318 0155 รอง ผกก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. 1014 09202 0148
149 ร.ต.อ. ศรำวุฒิ ทองใย รอง สว.ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0121 สว.ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 10201 0118
150 พ.ต.ท. ศรำวุฒิ ทัศน์เจริญ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0143 สวป.สภ.ปักธงชัย จว.นม. สนม.500



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

151 พ.ต.ท. ศรำวุธ เคล่ือนจันทร์ สว.อก.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 1905 10318 0045 สว.อก.สภ.บ้ำนคลองเต็ง จว.ตรัง 1904 10318 0046
152 พ.ต.ท. ศรำวุธ จันต๊ะวงค์ สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0050 รอง ผกก.1 บก.ป. 2102 09201 0044
153 ร.ต.อ. ศรำวุธ ทองน้อย รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคำย 1412 11204 0091 สว.สส.สน.นิมิตรใหม่ 1102 12204 0303
154 พ.ต.ต. ศรำวุธ เพียงตำ สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12202 0405 สว.สส.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0209
155 ร.ต.อ. ศรำวุธ สังข์คง รอง สว.สส.สภ.สำมบ่อ จว.สงขลำ ปสต.790 สวป.สภ.สำมบ่อ จว.สงขลำ 0907 12202 0084
156 พ.ต.ต. ศรำวุธ อุ่นจัน สว.อก.สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0321 สว.สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0289
157 พ.ต.ท. หญิง ศรินทิพย์ มำนะปรีชำ รอง ผกก.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 09363 0483 รอง ผกก.ฝอ.ศทส.ตม. 2409 09318 0003
158 พ.ต.ต. หญิง ศรีรัตน์ แก้วแดง สว.กลุ่มงำนอนุศำสนำจำรย์ สก. 0403 10318 0116 สว.ฝอ.รท. 0704 10318 0007
159 พ.ต.ท หญิง ศรีรุ้ง สุขสวัสด์ิ สว.อก.สภ.เกำะช้ำง จว.เชียงรำย 1504 10318 0145 สว.ธร.สภ.แม่จัน จว.เชียงรำย 0502 12304 0193
160 พ.ต.ท. ศรีสยำม ว่องไว สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดำหำร 1408 10202 0100 สวป.สภ.ดงหลวง จว.มุกดำหำร สมห.170
161 พ.ต.ต. หญิง ศรีสุมำลย์ ชุมรุม สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10318 0012 สว.อก.สภ.อำจสำมำรถ จว.ร้อยเอ็ด 0407 12304 0185
162 พ.ต.ท. ศรีสุวรรณ ดีมีวงษ์ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0074 รอง ผกก.กลุ่มงำนวิชำกำรและงำนสำรบรรณ สลก.ตร. 0101 09306 0064
163 พ.ต.ท. ศรุต จันทร์เกษ รอง ผกก.จร.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 1109 09205 0091 รอง ผกก. กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0154
164 พ.ต.ท. ศศพล บัวหนอง สว.อก.สน.บำงโพ 1104 12304 0122 สว.สส.สน.ส ำเหร่ สน.3-745
165 พ.ต.ต. หญิง ศศิกำญจน์ ศรีสุจันทร์ สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 10363 0078 สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 10318 0046



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

166 พ.ต.ท. ศษณรรฐ รัตนเศวตรวงศ์ สว.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. 2103 10201 0244 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0029
167 พ.ต.ท. ศักดำ จ ำปำทอง สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0010 สว.สส.สภ.สำมร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0162
168 ร.ต.อ. ศักดำ ปำนแดง ผบ.มว.กก.ตชด.22 2503 11202 0207 สว.กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค2 2503 10204 0151
169 พ.ต.ท. ศักดำวุธ อภิรติวณิชย์ สวป.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม สนฐ.218 สว.สส.สภ.หนองหญ้ำไซ จว.สุพรรณบุรี 0709 12204 0218
170 พ.ต.ท. ศักด์ิกันยำ มหำวัน สว.สส.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ 0506 12204 0114 สว.อก.สภ.แม่โจ้ ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0321
171 พ.ต.ท. ศักด์ิชัย ไกรวีระเดชำชัย สวป.สน.ปทุมวัน 1113 12202 0142 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองจันทบุรี 0202 10202 0007
172 พ.ต.ท. ศักด์ิชัย จ่ันกรด สว.สส.สภ.เดชอุดม จว.อบ. สอบ.675 สวป.สภ.โนนคูณ จว.ศก. สศก.423
173 พ.ต.ต. ศักด์ิชัย บุญภิโย ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.24 บก.ตชด.ภำค2 2503 10202 0338 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค2 2503 10202 0157
174 ร.ต.อ. ศักด์ิชัย ว่องมหำชัยกุล สว.ฝอ.บก.น.4 1006 10318 0014 สวป.สน.บำงขุนนนท์ สน.3-859
175 ร.ต.อ. ศักด์ิชัย อยู่รักษ์ รอง สว. ศฝร. 1000 11302 0076 สว.จร.สน.บำงคอแหลม 1010 10205 0088
176 ร.ต.อ. ศักด์ิชำย เกษสุภะ รอง สว.จร. สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.314 สว.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.310
177 พ.ต.ต. ศักด์ิชำย สิทธิชมภู สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0510 สวป.สภ.บ้ำนธิ จว.ล ำพูน สลพ.96
178 พ.ต.ท. ศักด์ิโชติ ประสำนเกษม รอง ผกก.ป.สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธ์ุ 0402 10202 0046 รอง ผกก.ป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0056
179 พ.ต.ท. ศักด์ิณรงค์ แสงพิทูร สว.อก.สภ.วังประจบ จว.ตำก 1605 10318 0134 รอง ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 09201 0032
180 พ.ต.ท. ศักด์ิธนำ ธนเสฏฐ์โภค์ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0210 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 09204 0185



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

181 พ.ต.ท. ศักด์ินที ก้ำนทอง สว.สส.สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี 0204 12204 0272 สว.อก.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี 0204 12304 0207
182 ร.ต.อ. ศักด์ินรินท์ รัตนพันธ์ รอง สว.สส.สภ.คูคต อ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี ปนม.8573 สวป. สภ.ปำกคลองรังสิต อ.เมือง จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0255
183 ร.ต.อ. ศักดิพัฒน์ ไชยสำร รอง สว. กก.สส.บก.น.7 1009 11204 0052 สวป.สน.บำงพลัด 1114 12202 0212
184 ร.ต.อ. ศักดิพัฒน์ บัวตุม รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0106 สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0025
185 พ.ต.ท. ศักด์ิวุฒิ วิบูลสมัย สว.กก.1 บก.ปคบ. 2111 10202 0027 รอง ผกก.ป.สภ.บำงซ้ำย จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0062
186 พ.ต.ท. ศักด์ิศรี ไกรรำช สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.216 รอง ผกก.ป.สภ.เสิงสำง จว.นม. 0303 10202 0125
187 พ.ต.ท. ศักด์ิศิริ เข็มขำว รอง ผกก.ตชด.12 บก.ตชด.ภำค1 2502 09318 0147 รอง ผกก.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09318 0028
188 ร.ต.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ จันทะคร รอง สวป. สน.หัวหมำก สน.1-1259 สว.ฝอ.บก.น.4 1006 10318 0014
189 ร.ต.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ ชูบุญเรือง รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสำคร 0708 13202 0144 สวป.สภ.โคกขำม จว.สมุทรสำคร 0708 12202 0043
190 พ.ต.ต. ศักด์ิอนันต์ ค ำไสย สวป.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0371 สวป.สภ.เมืองกระบ่ี สกบ.103
191 พ.ต.ท. ศักรินทร์ ไม้น้อย รอง ผกก.3 บก.รฟ. 2104 09202 0069 รอง ผกก.ด่ำน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 09363 0152
192 พ.ต.ท. ศักรินทร์ ศิริมำนะ สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.474 สว.(สอบสวน) สภ.เขำคิชฌกูฎ จว.จันทบุรี สจบ.293
193 พ.ต.ท. ศันสนะ พิริยะจิตตะ สว.กก.5 บก.ป. 2102 10202 0241 สว.กก.4.บก.ส.1 2302 10204 0170
194 พ.ต.ท. ศำนติ กรเกษม รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.สส.ภ.2 1202 09201 0048 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 09204 0016
195 พ.ต.ท. ศำนุวงษ์ คงคำอินทร์ รอง ผกก.3 บก.ปคบ. 2111 09201 0072 รอง ผกก.2 บก.รฟ. 2104 09202 0053



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

196 ร.ต.อ. ศิรชัช หนูเทศ รอง สว.สส.สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี สชบ.334 สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10204 0186
197 พ.ต.ท. ศิรชัช อรุณเกล้ำ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0137 สว.อก.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี 1711 10318 0047
198 พ.ต.ท. ศิรณวิชญ์ อินทร สว.งำนสำยตรวจ 2 บก.จร. 1002 10205 0049 รอง ผกก.งำนศูนย์ควบคุมจรำจร ด่วน 1 บก.จร. 1002 09201 0087
199 พ.ต.ท. ศิรพงศ์ โพธ์ิพัฒน์ รอง ผกก.ป.สภ.ลำนสกำ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0108 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวป่ำ จว.พังงำ สพง.226
200 พ.ต.ท. ศิรพงษ์ เกิดคุณำกร รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จว.สุโขทัย 1610 09204 0076 สวญ.สภ.ท่ำฉนวน จว.สุโขทัย 1610 09201 0053
201 พ.ต.ท. ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ รอง ผกก.1 บก.ปคม. 2108 09201 0029 รอง ผกก.2 บก.ปทส. 2107 09201 0054
202 พ.ต.ต. ศิรศำนต์ มูลประเสริฐ สว.กก.3 บก.ทท.3 3204 10204 0066 สวป.สภ.เมืองยะลำ 0906 12202 0376
203 พ.ต.ท. ศิริ รำชรักษำ รอง ผกก.จร.สน.พระโขนง 1103 10205 0070 รอง ผกก.จร.สน.ส ำรำญรำษฎร์ 1102 10205 0044
204 พ.ต.ท. ศิริชัย ธำรำธำร รอง ผกก.สส.สภ.เขำชะเมำ จว.ระยอง 1210 09204 0083 รอง ผกก.ป.สภ.เพ จว.ระยอง 0208 10202 0053
205 พ.ต.ต. ศิริชัย สุขสำรัญ สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตำนี 2005 10204 0035 รอง ผกก.สส.สภ.ยะรัง จว.ปัตตำนี 2005 09204 0088
206 พ.ต.ท. ศิริชำติ จันทร์พรมมำ สว.สส.สน.ท่ำข้ำม สน.3-424 รอง ผกก.ปป.สน.เทียนทะเล 1116 10202 0116
207 พ.ต.ท. ศิริชุณุพงษ์ จิตรจักร์ สว.ตม.จว.ก ำแพงเพชร บก.ตม.5 2406 10363 0221 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0043
208 พ.ต.ต. ศิริฌ์ศักด์ิ จิตรหำญญ์ สว.สส.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ สชม.552 สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ สชม.392
209 พ.ต.ต. หญิง ศิริทิพย์ นำคศรีสุข สว.ฝอ.วจ. 0204 10326 0008 สว.ฝตส. 1 ตส.1 0901 10328 0012
210 พ.ต.ท. ศิริพงษ์ จะรำ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จว.สฎ 0808 24203 0071 สว.(สอบสวน) สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง สรน.139
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211 พ.ต.ต. ศิริพงษ์ รังสูงเนิน สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0045 สว.(สอบสวน) สภ.ศีขรภูมิ จว.สร. สสร.417
212 ร.ต.อ. หญิง ศิริพร ช่ืนดี รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11304 0261 สว.อก.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 12304 0187
213 พ.ต.ท. ศิริมงคล บุญหนุน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สระใคร จว.นค. 0410 13203 0018 รอง ผกก.สส.สภ.กุดจับ จว.อด. 1414 09204 0060
214 พ.ต.ท. หญิง ศิริลักษณ์ คงแก้ว รอง ผกก.ศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติกำรควบคุมส่ังกำร บก.ทท.๑ 3202 09201 0107 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 09318 0007
215 พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ กุมสันเทียะ รอง ผกก.ป.สภ.สำกเหล็ก จว.พิจิตร 0605 10202 0208 รอง ผกก.สส.สภ.อุ้มผำง จว.ตำก 1605 09204 0071
216 ร.ต.อ. ศิริศักด์ิ พรมศรี รอง สว.สส.สภ.เมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์ สสร.248 สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10318 0010
217 พ.ต.ท. ศิริศักด์ิ วงษ์วิวัฒน์ สวป.สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี 0204 12202 0375 สว.สส.สภ.พลูตำหลวง จว.ชลบุรี 0204 12204 0287
218 พ.ต.ต. ศิริศักด์ิ อรัญศรี สว.อก.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี 0204 12304 0207 สว.สส.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.416
219 พ.ต.ท. ศิลป์ ไกยรำช รอง ผกก.ป.สภ.โนนแดง จว.นม. 0303 10202 0151 รอง ผกก.ป.สภ.พระทองค ำ จว.นม. 0303 10202 0149
220 พ.ต.ต. ศิลป์ชัย ถวัลย์ภิยโย สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 10202 0094 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0022
221 พ.ต.ต. ศิวกริช ดิษย์บุญรัตน์ สว.ฝ่ำยพิธีกำรและกำรรับรอง ตท. 0102 10320 0126 สว.กลุ่มงำนถวำยควำมปลอดภัย บก.ทล. 2103 10202 0279
222 พ.ต.ท. ศิวณำฏค์ เสโส รอง ผกก.2 บก.ทท.1 3202 09202 0047 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสระแก้ว 1211 09204 0090
223 ร.ต.อ. ศิวัช พุ่มนุ่ม สวป.สน.แสมด ำ 1116 12202 0249 สวป.สน.ประชำส ำรำญ 1110 12202 0211
224 ร.ต.อ. ศิวัช โพธิสิงห์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 11202 0037 สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10204 0114
225 พ.ต.ท. ศุทรำ หล่ำสกุล สวป.สน.ส ำเหร่ 1115 12202 0198 สวป.สน.สำมเสน 1108 12202 0165
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226 ร.ต.อ. ศุภกร จันทรมณี รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11204 0032 สว.กก.1 บก.ส.2 2303 10204 0030
227 พ.ต.ท. ศุภกร ไชยทิพย์ รอง ผกก.ปป.สภ.หนองพอก จว.รอ. 0407 10202 0067 รอง ผกก.ปป.สภ.ดงหลวง จว.มุกดำหำร 0406 10202 0061
228 พ.ต.ท. ศุภกร ปะนิทำนัง สว.อก.สภ.ม่วงเฒ่ำ ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10318 0189 รอง ผกก.สส.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0116
229 ร.ต.อ. ศุภกร พรหมทอง นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 11323 0006 สวป.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0424
230 พ.ต.ท. ศุภกร มำตย์สมบัติ สวป.สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0714 รอง ผกก.สส.สภ.ครบุรี จว.นม. 1305 09204 0131
231 พ.ต.ท. ศุภกิจ ค ำโท สว.อก.สภ.ล ำดวน จว.สุรินทร์ 0307 12304 0189 สวป.สภ.โนนกุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 10202 0070
232 พ.ต.ต. ศุภกิจ มหำโชคธรณี สว.สส.สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0267 สว.กก.สส.ภ.จว.กำญจนบุรี 1704 10204 0128
233 พ.ต.ต. ศุภกิจ ศรีไพร สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10204 0140 สว.สส.สภ.น้ ำปำด จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0114
234 พ.ต.ท. ศุภชัช ยีหวังกอง รอง ผกก.ป.สภ.บูเก๊ะตำ จว.นรำธิวำส 2004 09202 0151 รอง ผกก.ป.สภ.เทพำ จว.สงขลำ 0907 10202 0063
235 พ.ต.ท. ศุภชัย งำมปลอด สว.สส.สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.417 สวป.สภ.บ้ำนนำเดิม จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.442
236 พ.ต.ท. ศุภชัย ชัยสุวรรณ รอง ผกก.จร.สน.สำมเสน 1102 10205 0052 รอง ผกก.สส.สน.หนองจอก 1005 09204 0069
237 พ.ต.ท. ศุภชัย บุญแย้มวงศ์ สว.(หน.)สภ.บ้ำนเบิก อ.ท่ำวุ้ง จว.ลพบุรี สลบ.147 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 10205 0009
238 พ.ต.ท. ศุภชัย พละเดช รอง ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 09363 0267 รอง ผกก.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 09363 0091
239 พ.ต.ท. ศุภชัย ศิริพงษ์ปรีชำหำญ สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.นนทบุรี 1105 10305 0015 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 4 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0197
240 พ.ต.ท. ศุภชัย ศุภกิจจำรักษ์ สว.(สอบสวน) สภ.ยะรม จว.ยะลำ 2006 29203 0115 สว.สภ.ปะลุกำสำเมำะ จว.นรำธิวำส 0903 12201 0373
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241 พ.ต.ท. ศุภชัย หำญค ำหล้ำ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ห้วยขวำง บก.น.1 บช.น. 1108 24203 0091 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงรัก บก.น.6 บช.น. 1113 24203 0086
242 พ.ต.ท. ศุภชัย อ่วมประเสริฐ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี สชบ.390 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 1104 13203 0213
243 พ.ต.ท. ศุภโชค พณิชยพงศ์ สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 10204 0187 สว.ตม.จว.เพชรบุรี 2404 10363 0305
244 พ.ต.ท. ศุภณัฏฐ์ พูลแก้วธนพงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 10202 0076 รอง ผกก.ป.สภ.ดงละคร จว.นครนำยก 1208 09202 0044
245 พ.ต.ท. ศุภนัย โกษำกุล สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0155 รอง ผกก.สส.สภ.ลำนกระบือ จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0065
246 พ.ต.ท. ศุภพล ทองทวี สว.อก.สภ.สุคิริน จว.นรำธิวำส 0903 12304 0278 สวป.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตำนี สนค.203
247 พ.ต.ท. ศุภภัทร สวัสดี สว.จร.สน.คันนำยำว สน.1-1207 รอง ผกก.จร.สน.บุปผำรำม 1115 10205 0076
248 พ.ต.ท. ศุภรฐโชติ จ ำหงษ์ สว.กลุ่มงำนสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 10204 0109 รอง ผกก.2 บก.ทล. 2103 09202 0068
249 พ.ต.ท. หญิง ศุภรัสม์ิ ขวัญเก้ือเกียรติ รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0335 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.6 1008 09318 0010
250 พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ จงรักษ์ สว.สส.สภ.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 12204 0231 สว.สส.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0062
251 ร.ต.อ. ศุภฤกษ์ จันทร์มี รอง สว.(สอบสวน) สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 24203 0059 สว.(สอบสวน)สภ.อุ้มผำง จว.ตำก สตก.268
252 พ.ต.ต. ศุภฤกษ์ ตรีเจตน์ สวป.สภ.เมืองสมุทรสำคร 0708 12202 0128 สวป.สภ.ปรำณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0235
253 พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ ทองอินทร์ สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0038 สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0022
254 พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ เพ็ชรสงฆ์ สวป.สภ.คลองวำฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0074 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0046
255 พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ สุวรรณรำษฎร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขำสวนกวำง จว.ขก. สขก.405 รอง ผกก.สส.สภ.น้ ำพอง จว.ขอนแก่น 1405 09204 0050
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256 พ.ต.ต. ศุภฤกษ์ อ่ิมเอิบ สวป.สภ.เมืองตำก 0603 12202 0247 สวป.สภ.กงไกรลำศ จว.สุโขทัย สสท.279
257 ร.ต.อ. ศุภฤทธ์ิ ยมตะโก รอง สว. งำนสำยตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0061 สว.(สอบสวน) งำนสำยตรวจ 3 กก.1 บก.จร.บช.น. 1002 30203 0081
258 พ.ต.ท. หญิง ศุภลักษณ์ คงขำว รอง ผกก.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 1 คด. 0602 09375 0018 รอง ผกก.กลุ่มงำนพิจำรณำ 2 รท. 0704 09305 0033
259 พ.ต.ท. หญิง ศุภวรรณ ศรีจันทร์ สว.ฝ่ำยธุรกำรและก ำลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0009 รอง ผกก.ฝ่ำยฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส. 2201 09318 0094
260 พ.ต.ต. ศุภวัฒน์ ลัทธปรีชำ สว.สส.สภ.บ้ำนนำ จว.นครนำยก สนย.118 สวป.สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี 0204 12202 0087
261 พ.ต.ท. ศุภสรร วัชรเชำวภำส สวญ.สภ.มะนำวหวำน อ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 1108 09201 0051 สวญ.สภ.ย่ีสำร จว.สมุทรสงครำม 1709 09201 0042
262 พ.ต.ท. ศุภสำร อำยุยืน รอง ผกก.สส.สภ.โพหัก จว.รำชบุรี 1708 09204 0106 รอง ผกก.ป.สภ.เขำย้อย จว.เพชรบุรี 0705 10202 0039
263 พ.ต.ท. ศุภสิทธ์ิ ค ำบำล รอง ผกก.สส.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงรำย 1504 09204 0103 รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่ำน 1506 09204 0068
264 พ.ต.ท. ศุภสิทธ์ิ มำกผ่อง ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยท่ี2 บก.อคฝ. 1014 10202 0043 สวป.สน.ธรรมศำลำ 1114 12202 0207
265 ร.ต.อ. หญิง ศุภัสสรำ จันทร์เมือง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10 2713 11326 0074 สว.ฝ่ำยงบประมำณและกำรเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10326 0048
266 พ.ต.ต. หญิง ศุภำนัน อินทะนำ สว.ฝ่ำยวิเครำะห์ฯ บก.อก.สกบ. 0301 10325 0021 สว.ฝ่ำยควำมชอบ ทพ. 0402 10302 0094
267 พ.ต.ท. เศกสันต์ ฤำเวทย์ สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10204 0034 สว.สส.สภ.ตำดโตน จว.สกลนคร 0409 12204 0281
268 พ.ต.ท. เศรษฐชัย ธรรมน้อย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สันทรำย จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0171 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สันป่ำตอง จว.เชียงใหม่ สชม.481
269 พ.ต.ท. เศรษฐพันธ์ ศรีสำคร รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองมุกดำหำร 0406 10202 0007 รอง ผกก.ปป.สน.บึงกุ่ม 1111 10202 0068
270 พ.ต.ท. เศรษฐภัทร เรืองวำนิช สว.กก.3 บก.ส.2 2303 10204 0061 รอง ผกก.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0073



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

271 พ.ต.ท. เศรษฐศักด์ิ ศรีดี สว.สส.สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10204 0173 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09202 0193
272 พ.ต.ท. สกนธ์ ด ำสำคร รอง ผกก.ฝ่ำยควบคุมอัตรำก ำลัง อต. 0401 09302 0070 รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์และพัฒนำระบบงำน อต. 0401 09319 0097
273 ร.ต.อ. สกฤชญ สุขนิตย์ สว.สส.สภ.ท่ำแซะ จว.ชุมพร 0803 12204 0109 สว.ธร.สภ.ละแม จว.ชุมพร 0803 12304 0112
274 พ.ต.ท. สกล บัณฑิตศักด์ิ รอง ผกก.ปป.สภ.กระบุรี จว.ระนอง 0807 10202 0020 รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองพังงำ 0805 10202 0016
275 พ.ต.ท. สกลรัตน์ เขมสวัสด์ิ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0041 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 10318 0009
276 พ.ต.ต. หญิง สกุณำ ละกะเต็บ สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลำ 2006 10318 0013 สว.อก.สภ.เมืองยะลำ สยล.119
277 พ.ต.ต. หญิง สกุลณีย์ เนียมศรี สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 3 บก.อก.ภ.1 1101 10325 0179 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0202
278 พ.ต.ท. สกุลรัชช์ คงทอง รอง ผกก.กลุ่มงำนจรำจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09205 0240 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ใจ จว.พะเยำ 0505 10202 0042
279 พ.ต.ท. สงกรำนต์ ดวงทอง สว.สส.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย 0608 12204 0088 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จว.สุโขทัย 1610 09204 0076
280 พ.ต.ต. สงกรำนต์ นำมอำษำ สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10204 0114 สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10318 0014
281 พ.ต.ท. สงกรำนต์ ป้องปก สว.สส.สภ.แม่ระมำด จว.ตำก 0603 12204 0150 สว.สส.สภ.วชิรบำรมี จว.พิจิตร 0605 12204 0151
282 พ.ต.ท. สงกรำนต์ ปัญญำนำค รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0670 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยำง จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0163
283 พ.ต.ท. สงกรำนต์ ปำนมณี สว.อก.สภ.เมืองพิจิตร 0605 12304 0009 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 09318 0109
284 ร.ต.อ. สงค์ ธรรมสำ รอง สวป. สน.ศำลำแดง 1114 13202 0307 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0030
285 พ.ต.ต. สงค์ สุขแม่ทวี สวป.สภ.กมลำไสย จว.กส. สกส.214 สวป.สภ.ท่ำพระ ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10202 0140
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286 ร.ต.อ. สงครำม แก้วยะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.หำงดง จว.เชียงใหม่ สชม.500 สว.(สอบสวน) สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่ สชม.464
287 ร.ต.อ. สงครำม ทะตัน รอง สว.จร.สภ.เมืองล ำปำง สลป.250 สวป.สภ.เมืองปำน จว.ล ำปำง สลป.411
288 ร.ต.อ. สงครำม ม้ำเมือง รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 11204 0032 สว.สส.สภ.เมืองแพร่ สพร.138
289 พ.ต.ต. สงครำม เสนเจริญ สว.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10305 0015 สว.ฝอ.ภ.จว.ล ำพูน 1511 10318 0010
290 พ.ต.ต. สงบ เภรีภำส สว.กก.3 บก.ทท.2 3203 10204 0081 สว.สส.สภ.ธำรโต จว.ยะลำ 0906 12204 0227
291 พ.ต.ท. สงวน เรืองฝำง สวป.สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ 1115 12202 0185 สวป.สน.บำงย่ีเรือ สน.3-691
292 พ.ต.ท. สงัด เบ้ำแบบดี สวป.สภ.เมืองสมุทรสงครำม สสส.65 รอง ผกก.ป.สภ.บำงคณฑี จว.สมุทรสงครำม 0707 10202 0022
293 พ.ต.ท. สง่ำ วงค์นิคม สวป.สน.โคกครำม 1102 12202 0326 สว.ฝอ.บก.น.1 1003 10318 0014
294 พ.ต.ท. สญชัย เอมประดิษฐ์ สว.สส.สภ.หน้ำพระลำน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 12204 0217 สว.อก.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 0106 12304 0137
295 พ.ต.ท สดำยุ ณ นคร สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0151 สว.กก.1 บก.ปส.4 2205 10204 0034
296 พ.ต.ท. สดุุดี ชินบุตร รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำปลำ จว.อุตรดิตถ์ 0609 10202 0027 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนแยง จว.พิษณุโลก 1608 09202 0150
297 พ.ต.ท. สถำปนำ จุณณวัตต์ รอง ผกก.จร.สน.วังทองหลำง 1111 10205 0086 รอง ผกก.สส.สน.ลำดพร้ำว 1006 09204 0069
298 พ.ต.ท. สถำพร พำหำ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 0702 24203 0129 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงเลน จว.นครปฐม 0703 24203 0130
299 พ.ต.ท. หญิง สถำพร พิมพำ สว.อก.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 12304 0187 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0208
300 พ.ต.ท. สถำพร สงวนสุข สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 3 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0177 สว.สส.สภ.เทนมีย์ จว.สุรินทร์ 1309 10204 0081



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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301 พ.ต.ต. สถำพร สุขสว่ำง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย บก.น.4 บช.น. 1111 24203 0141 สว.(สอบสวน) สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ 0907 24203 0101
302 พ.ต.ท. สถิต พินิจสอน รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนเอ้ือม ภ.จว.ล ำปำง 1510 09204 0148 รอง ผกก.สส.สภ.ทำกำศ จว.ล ำพูน 1511 09204 0056
303 พ.ต.ต. สถิต ห้ำวสำย สวป.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0221 สว.อก.สภ.ลำนสัก จว.อุทัยธำนี 0610 12304 0077
304 พ.ต.ท. สถิตพงศ์ พำลี รอง ผกก.สส.สภ.น้ ำขุ่น จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0115 รอง ผกก.ป.สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธ์ุ 0402 10202 0046
305 ร.ต.อ. สถิตย์ ขุนทอง รอง สวป.สภ.เมืองปัตตำนี 0904 13202 0091 สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตำนี 2005 10318 0013
306 ร.ต.อ. สทร ดวงจันทร์ รอง สวป.สภ.ปะนำเระ จว.ปัตตำนี 0904 13202 0101 สว.อก.สภ.ปะนำเระ จว.ปัตตำนี 0904 12304 0281
307 พ.ต.ท. สนชัย พูนผล ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยท่ี5 บก.อคฝ. 1014 10202 0058 สวป.สน.ศำลำแดง 1104 12202 0136
308 พ.ต.ท. สนธยำ เช้ือเจริญ สวป.สภ.โนนกุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 10202 0070 สวป.สภ.ปะค ำ จว.บร. สบร.504
309 พ.ต.ท. สนธยำ ปำนแป้น รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0078 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 09204 0032
310 ร.ต.อ. สนอง จันทร์มำก รอง สวป.สภ.วังจันทร์ 0208 13202 0273 สวป.สภ.เมืองปรำจีนบุรี 0207 12202 0159
311 พ.ต.ท. สนอง แสงมณี รอง ผกก.ป.สน.สำมเสน 1102 10202 0049 รอง ผกก.ปป.สน.นิมิตรใหม่ 1110 10202 0099
312 ร.ต.อ. สน่ัน ไชยวงศ์ รอง สวป.สภ.โกสัมพีนคร จว.ก ำแพงเพชร 0602 13207 0249 สว.ฝอ.ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 10318 0012
313 พ.ต.ต. สน่ันภัค มำวงแหวน สวป.สภ.ท่ำพระ ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10202 0140 สวป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคำย 0410 12202 0096
314 พ.ต.ท. สนิจ ฤทธิร่วม สว.สส.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศก. สศก.260 สว.อก.สภ.หว้ำนใหญ่ จว.มุกดำหำร 0406 12304 0101
315 ร.ต.อ. สนุก พัฒนำ รอง สว.สส. สน.ท่ำเรือ 1112 13204 0430 สวป.สน.ปทุมวัน 1113 12202 0128
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316 พ.ต.ท. สพัศ ปรำกำรพิทักษ์ สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0177 สว.(สอบสวน) สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี สปท.170
317 พ.ต.ต. สมเกียรติ แก้วตำ สว.(สอบสวน) สภ.พระทองค ำ จว.นม. 0303 12203 0049 สว.(สอบสวน) สภ.โนนเหม่ำ จว.ชัยภูมิ 1304 29203 0088
318 พ.ต.ต. สมเกียรติ ขุนวิเศษ สว.สส.สภ.ชำติตระกำร จว.พิษณุโลก 0606 12204 0134 สว.อก.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 12304 0123
319 พ.ต.ท. สมเกียรติ ดวงมำลย์ สวป.สน.โคกครำม 1109 12202 0271 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0092
320 พ.ต.ท. สมเกียรติ ทรัพย์สมบูรณ์ สว.สส.สภ.โนนเหม่ำ จว.ชัยภูมิ 1304 10204 0077 รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงเฒ่ำ ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0187
321 พ.ต.ท. สมเกียรติ พลอยทับทิม รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. สน.2-487 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปทส. 2107 29203 0127
322 พ.ต.ต. สมเกียรติ สุพัฒน์ทรงฤทธ์ิ สว.อก.สภ.เชียงคำน จว.เลย 0408 12304 0133 สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0011
323 พ.ต.ท. สมเกียรติ แสงวิเศษ สวป.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ สพช.318 สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 10318 0013
324 พ.ต.ท. สมเกียรติ อนันตรัตน์ สว.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 3 คด. 0602 10375 0044 สวป.สน.เตำปูน 1109 12202 0285
325 พ.ต.ท. สมคเน ศรีนำรำง สวญ.สภ.มำรวิชัย อ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09201 0055 สวญ.สภ.ร ำมะสัก อ.โพธ์ิทอง จว.อ่ำงทอง 1112 09201 0040
326 พ.ต.ต. สมควร กร่ิมกรำย ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.2 1203 10306 0030 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0230
327 ร.ต.อ. สมควร ว่ำเร็วดี รอง สวป.สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์ สบร.398 สว.อก.สภ.ล ำดวน จว.บุรีรัมย์ 1306 10318 0059
328 พ.ต.ท. สมคิด กิตติกำจ สวป.สภ.จุน จว.พะเยำ สพย.151 สว.สส.สภ.แม่พริก จว.ล ำปำง 0508 12204 0176
329 พ.ต.ท. สมคิด เจตนำ สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0076 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10202 0037
330 ร.ต.อ. สมคิด พลม่ัน รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ สฉช.174 สวป.สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0252



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

331 ร.ต.อ. สมคิด พิมพ์เงิน รอง สว. งำนตรวจพิสูจน์ผู้ขับข่ี กก.5 บก.จร. 1002 11205 0206 สวป.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี สชบ.462
332 พ.ต.ท. สมคิด สุนทรชัย รอง ผกก.ป.สภ.โนนกุง ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0179 รอง ผกก.สส.สภ.ชุมพลบุรี จว.สร. 1309 09204 0149
333 พ.ต.ท. สมคิด สุวรรณธำนี สวป.สภ.ท่ำใหม่ จว.จันทบุรี สจบ.193 สว.อก.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 12304 0215
334 พ.ต.ต. สมคิด แสงผำบ สวป สภ.นิคมอุตสำหกรรม ภ.จว.ล ำพูน 1511 10202 0091 สว.อก.สภ.ล้ี จว.ล ำพูน 0509 12304 0108
335 พ.ต.ต. สมคิด อ่อนจันทร์ สว.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวทุ่ง จว.พังงำ สพง.171 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต สชพ.226
336 พ.ต.ต. สมจิต กับรัมย์ สวป.สภ.นำงรอง จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0425 สวป.สภ.สังขะ จว.สร. สสร.291
337 พ.ต.ท. หญิง สมจิต วะระทุม รอง ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6 2407 09363 0139 รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.6 2407 09318 0006
338 พ.ต.ต. สมจิต ห้ินเพ็ชร สว.อก.สภ.บูเก๊ะตำ จว.นรำธิวำส 2004 10318 0153 สวป.สภ.บันนังสตำ จว.ยะลำ สยล.173
339 พ.ต.ท. สมจิตต์ มะทะ สว.(สอบสวน) สภ.ร่องเคำะ อ.วังเหนือ จว.ล ำปำง 0508 23203 0229 สว.สภ.ร่องเคำะ จว.ล ำปำง 0508 12201 0244
340 พ.ต.ท. สมจิตร หมูรอด รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09201 0030 รอง ผกก.สส.สภ.พนมสำรคำม จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0079
341 ร.ต.อ. สมจิตร อินต๊ะค ำ รอง สวป. สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ 0203 13202 0259 สว.ฝอ.ภ.จว.นครนำยก 1208 10318 0010
342 พ.ต.ท. สมใจ เมืองหม้ิน รอง ผกก.ป.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 0905 10202 0062 รอง ผกก.ป.สภ.เขำบำงแกรก จว.อุทัยธำนี 1612 09202 0044
343 พ.ต.ท. สมชนก ฟักไพโรจน์ รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 4 บก.อก.บช.ศ. 2901 09305 0042 รอง ผกก.ป.สภ.เกำะสีชัง จว.ชลบุรี 0204 10202 0069
344 ร.ต.อ. สมชัย ขม้ินทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.จตุรพักตรพิมำน จว.ร้อยเอ็ด 0407 24203 0122 สว.อก.สภ.สหัสขันธ์ จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12304 0180
345 ร.ต.อ. สมชัย บริบูรณ์ รอง สวป.สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่ 0503 13202 0543 สวป.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ สชม.504



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

346 พ.ต.ท. สมชำย ข ำสัจจำ รอง ผกก.สส.สภ.บำงศรีเมือง อ.เมือง จว.นนทบุรี 1105 09204 0069 รอง ผกก.สส.สภ.โคกตูม อ.เมือง จว.ลพบุรี 1108 09204 0075
347 พ.ต.ท. สมชำย โค้วถำวร รอง ผกก.ป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 10202 0025 รอง ผกก.ป.สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี 0204 10202 0080
348 พ.ต.ท. สมชำย จิตสงบ รอง ผกก.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6 2407 09363 0291 สวญ.ตม.จว.ปรำจีนบุรี บก.ตม.3 2404 09363 0333
349 พ.ต.ท. สมชำย ชูแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 1411 09204 0121 รอง ผกก.จร.สน.ปทุมวัน 1103 10205 0042
350 ร.ต.อ. สมชำย ดีคล้ำย รอง สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.224 สว.สส.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี 0709 12204 0227
351 พ.ต.ต. สมชำย เตมีศักด์ิ สว.อก.สน.ประเวศ 1103 12304 0082 สวป.สภ.บำงน้ ำเปร้ียว จว.ฉช สฉช.212
352 พ.ต.ท. สมชำย ทิวงษำ รอง ผกก.ป.สภ.สำขลำ อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09202 0048 รอง ผกก.ป. สภ.โรงช้ำง อ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09202 0151
353 ร.ต.อ. สมชำย ธนะเจริญขวัญ รอง สวป. สน.บำงรัก 1113 13202 0204 สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 12202 0136
354 พ.ต.ท. สมชำย บุญพูล รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 09318 0009 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุรินทร์ 1309 09204 0139
355 พ.ต.ต. สมชำย ปัดภัย สวป.สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี 0204 12202 0376 สว.อก.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว 0209 12304 0137
356 ร.ต.อ. สมชำย ปำละ รอง สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0183 สว.สส.สภ.ปัว จว.น่ำน 0504 12204 0139
357 พ.ต.ท. สมชำย ผ่องเมืองปัก รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อบ. สอบ.742 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำจะหลวย จว.อบ. สอบ.717
358 พ.ต.ท. สมชำย ผ่องใส รอง ผกก.ป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 1206 09202 0061 รอง ผกก.ป.สภ.สนำมชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0025
359 พ.ต.ท. สมชำย ภัทรกุลดิลก สวป.สน.ลำดพร้ำว สน.1-610 รอง ผกก.ปป.สน.หัวหมำก 1102 10202 0100
360 พ.ต.ต. สมชำย มำกอ ำไพ สวป.สภ.เมืองชุมพร 0803 12202 0205 สว.สส.สภ.บ้ำนวิสัยเหนือ จว.ชุมพร 0803 12204 0151
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361 พ.ต.ท. สมชำย ยอดแก้ว สว.สส.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 0108 12204 0154 รอง ผกก.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 1110 09204 0049
362 พ.ต.ท. สมชำย แย้มย้ิม รอง ผกก.1 บก.ปทส. 2107 09201 0026 รอง ผกก.6 บก.ปปป. 2110 09201 0114
363 พ.ต.ท. สมชำย วงศ์พูนสุข สวป.สน.บำงโพงพำง 1112 12202 0306 สว.ฝอ.บก.น.5 1007 10304 0011
364 พ.ต.ท. สมชำย สำรชน รอง ผกก.ป.สภ.สนำมชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0025 รอง ผกก.ป.สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0021
365 พ.ต.ท. สมชำย สุขทรัพย์ รอง ผกก.ป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ 0506 10202 0018 รอง ผกก.ป.สภ.พระธำตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ 1508 09202 0150
366 พ.ต.ต. สมชำย สุดสวำท สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0180 สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลำ 0907 12202 0461
367 พ.ต.ท. สมชำย แสงดำว สว.อก.สภ.โนนกุง ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10318 0181 อำจำรย์(สบ 2) กลุ่มงำนอำจำรย์ 1303 32343 0085
368 พ.ต.ต. สมชำย หัดขะเจ สว.ตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สส.จชต. 1911 10442 0020 สว.บก.สส.จชต. 2002 10202 0131
369 พ.ต.ท. สมชำย อ่ ำทอง รอง ผกก.สส.สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี 1111 09204 0043 รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 1110 09204 0054
370 พ.ต.ท. สมดุลย์ ไวรักษ์ สว.สส.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0359 สว.อก.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0106
371 พ.ต.ท. สมเด็จ มโนนะที สวป.สภ.โนนเหม่ำ จว.ชัยภูมิ 1304 10202 0076 สว.สส.สภ.คอนสวรรค์ จว.ชัยภูมิ 0302 12204 0167
372 ร.ต.อ. สมถวิล แสนโคตร รอง สวป. สน.ตลำดพลู สน.3-535 สว.อก.สภ.ไพร ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10318 0184
373 พ.ต.ต. สมทบ คูพันดุง สว.อก.สภ.พลกรัง ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10318 0258 สว.อก.สภ.ห้วยแถลง จว.นครรำชสีมำ 0303 12304 0430
374 พ.ต.ท. สมทบ บุญหิรัญ สวป.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0052 รอง ผกก.ป.สภ.รัตนวำปี จว.หนองคำย 0410 10202 0078
375 พ.ต.ต. สมทรง โชคบัณฑิต สว.อก.สภ.ท่ำล่ี จว.เลย 0408 12304 0171 สว.สส.สภ.เวฬุวัน ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10204 0157
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376 ร.ต.อ. สมนึก ขันเครือ รอง สว.กลุ่มงำนส่งเสริมงำนสอบสวน 2 สบส. 0604 11306 0042 สว.กลุ่มงำนวิชำกำรและงำนสำรบรรณ สลก .ตร. 0101 10306 0065
377 พ.ต.ท. สมนึก นวลค ำ สวญ.สภ.ท่ำฉนวน จว.สุโขทัย 1610 09201 0053 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 10205 0015
378 ร.ต.อ. สมนึก ปัญญำรมย์ รอง สว.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 11202 0039 สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 10204 0159
379 พ.ต.ท. สมนึก ยอดมณี รอง ผกก.1 บก.ทท.3 3204 09202 0018 รอง ผกก.ป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลำ 0907 10202 0047
380 ร.ต.อ. สมนึก โรจนวิวรรธน์ รอง สว.จร. สน.ส ำเหร่ สน.3-762 สว.อก.สน.รำษฎร์บูรณะ สน.3-363
381 พ.ต.ท. สมนึก เสง่ียมงำม สวป. สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0368 สวป. สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0241
382 พ.ต.ท. สมนึก ห่ำนทองสุขศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม บก.น.9 บช.น. 1104 13203 0213 รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0028
383 ร.ต.อ. สมบัติ จักรพรรด์ิ รอง สว.สส.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ 0609 13204 0084 สว.สส.สภ.ด่ำนแม่ค ำมัน จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0145
384 พ.ต.ท. สมบัติ ชัยนันท์ สวป.สภ.ร้องกวำง จว.แพร่ สพร.156 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0210
385 พ.ต.ต. สมบัติ ชัยลำ สว.สส.สภ.โคกโพธ์ิชัย จว.ขอนแก่น 0403 12204 0379 สวป.สภ.นำวัง จว.หนองบัวล ำภู 0411 12202 0015
386 พ.ต.ต. สมบัติ โชติไพรัตน์ สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 5 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0220 สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0314
387 พ.ต.ท. สมบัติ ตรึกตรอง สว.สส.สภ.ปำกน้ ำประแสร์ จว.ระยอง 0208 12204 0175 สว.อก.สภ.บ้ำนกร่ ำ จว.ระยอง 1210 10318 0050
388 พ.ต.ท. สมบัติ ธนำวุฒิ สว.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 10204 0072 สว.สส.สภ.เขำหลัก จว.พังงำ 1807 10204 0062
389 พ.ต.ท. สมบัติ นำมสุวรรณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไพรบึง จว.ศก. สศก.390 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ จว.ศก. สศก.248
390 พ.ต.ต. สมบัติ ปีนะกำตำโพธ์ิ สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0202 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 1401 10318 0222



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

391 พ.ต.ท. สมบัติ พัฒนำ รอง ผกก.ฝอ.กต.4 0805 09318 0005 รอง ผกก.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 1 กต.10 0811 09204 0009
392 พ.ต.ท. สมบัติ โพธ์ิงำม รอง ผกก.ป.สภ.เมืองรำชบุรี 0706 10202 0007 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี 0706 24203 0086
393 พ.ต.ท. สมบัติ มีมงคล สว.กก.6 บก.ป. 2102 10202 0281 รอง ผกก.6 บก.ป. 2102 09201 0279
394 ร.ต.อ. สมบัติ รักขุมแก้ว รอง สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 13202 0395 สว.สส.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0246
395 พ.ต.ท. สมบัติ สมบัติโต รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เวียงต้ำ อ.ลอง จว.แพร่ 1508 29203 0079 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกวำง อ.สูงเม่น จว.แพร่ 1508 29203 0073
396 พ.ต.ท. สมบัติ แสวงสุข รอง ผกก.ปป.สภ.ปลำยพระยำ จว.กระบ่ี 0802 10202 0023 รอง ผกก.สส.สภ.สุขส ำรำญ จว.ระนอง 1809 09204 0062
397 พ.ต.ท. สมบัติ อ ำไพพร สวป.สน.สุทธิสำร 1109 12202 0280 สว.ฝอ.บก.น.1 1003 10318 0013
398 พ.ต.ท. สมบูรณ์ คะเรรัมย์ รอง ผกก.สส.สภ.ล ำปลำยมำศ จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0101 รอง ผกก.ป.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท 0102 10202 0065
399 พ.ต.ท. สมบูรณ์ ทองลอย รอง ผกก.ป.สภ.ปำงศิลำทอง จว.ก ำแพงเพชร 0602 10202 0102 รอง ผกก.สส.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0079
400 พ.ต.ท. สมบูรณ์ บุญโสภำพ สว.กก.3.บก.ส.1 2302 10204 0120 รอง ผกก.กก.1.บก.ส.1 2302 09204 0028
401 ร.ต.อ. สมบูรณ์ พุ่มขจร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร 1805 11203 0121 สว.สส.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร 0803 12204 0125
402 ร.ต.อ. สมบูรณ์ เมืองแก้ว สวป.สน.พระรำชวัง 1113 12202 0134 สว.(สอบสวน) สน.ท่ำพระ สน.3-672
403 พ.ต.ท. สมบูรณ์ รอดคง สว.สส.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ 0609 12204 0129 สว.อก.สภ.ฟำกท่ำ จว.อุตรดิตถ์ 0609 12304 0101
404 พ.ต.ท. สมบูรณ์ เวียงอินทร์ สว.กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 10204 0159 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองที อ.เมือง จว.สร. 1309 09204 0213
405 พ.ต.ต. สมบูรณ์ หิตจ ำนงค์ สวป.สภ.เพ จว.ระยอง 0208 12202 0231 สว.อก.สภ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง 0208 12304 0133



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

406 พ.ต.ท. หญิง สมปอง ช่ำงอำวุธ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 09318 0212 รอง ผกก. ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สระบุรี 1110 09318 0088
407 พ.ต.ต. สมปอง โพธ์ิงำม สว.อก.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลรำชธำนี 1311 10318 0053 สว.อก.สภ.บุณฑริก จว.อุบลรำชธำนี 0309 12304 0265
408 พ.ต.ท. หญิง สมปอง ศรีสงวน รอง ผกก.ฝอ.บก.ปส.1 2202 09318 0007 รอง ผกก. ฝ่ำยอ ำนวยกำร นต.รพ.ตร. 3103 09318 0006
409 พ.ต.ต. สมพงค์ อ่ ำกรด รอง ผกก.สส.ภ.จว.หนองคำย 1412 09201 0031 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09318 0008
410 พ.ต.ท. สมพงษ์ ครุฑสุวรรณ สวญ.สภ.บำงสวรรค์ ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09201 0160 รอง ผกก.สส.สภ.พนม จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0095
411 พ.ต.ท. สมพงษ์ เช้ือเชิง สว.(สอบสวน) สภ.นำหินลำด จว.นครนำยก 0206 23203 0084 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะกูด จว.ตรำด สตร.116
412 พ.ต.ต. สมพงษ์ ดอนอินทร์ สวป.สภ.นำแห้ว จว.เลย สลย.315 สวป.สภ.โคกงำม จว.เลย 0408 12202 0065
413 พ.ต.ท. สมพงษ์ ดิษฐำน สวป.สภ.บ้ำนกลำง จว.นครพนม 0404 12202 0057 สว.อก.สภ.โนนสูง ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10318 0126
414 พ.ต.ท. สมพงษ์ รัตนแมนสรวง รอง ผกก.ป.สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0233 รอง ผกก.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 1106 09204 0070
415 พ.ต.ท. สมพงษ์ ลึกจะบก สว.อก.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 1309 10318 0049 สวป.สภ.หัวทะเล จว.ชัยภูมิ 1304 10202 0078
416 พ.ต.ต. สมพงษ์ สิงห์เรือง สว.สส.สภ.น้ ำหนำว จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0122 สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0303
417 พ.ต.ท. สมพงษ์ สีช ำนิ รอง ผกก.ปป.สน.หนองค้ำงพลู 1116 10202 0108 รอง ผกก.ฝอ.บก.น.8 1010 09318 0009
418 พ.ต.ท. สมพงษ์ อัปมะโห สว.ฝอ.ภ.จว.ล ำพูน 1511 10318 0010 สว.สภ.ก้อ จว.ล ำพูน 0509 12201 0156
419 พ.ต.ต. สมพร งิมขุนทด สว.อก.สภ.กมลำไสย จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12304 0127 สว.อก.สภ.โนนสุวรรณ จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0217
420 ร.ต.อ. สมพร จันทร์ภูงำ รอง สว.สส.สภ.หนองกรับ 0208 13204 0206 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0289



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

421 พ.ต.ท. สมพร ด ำรำษฎร์ รอง ผกก.สส.สภ.กำบัง จว.ยะลำ 2006 09204 0085 รอง ผกก.สส.สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส 2004 09204 0088
422 พ.ต.ท. สมพร ทิพย์อำภำกุล รอง ผกก.กก.2.บก.ส.1 2302 09204 0067 รอง ผกก.ฝ่ำยปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 09318 0020
423 พ.ต.ต. สมพร ศรีโชติช่วง สว.อก.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 0905 12304 0107 สวป.สภ.เมืองปัตตำนี จว.ปัตตำนี 0904 12202 0430
424 ร.ต.อ. สมพร สุขสอำด รอง สว. กลุ่มงำนเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0136 สว.กลุ่มงำนเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 10442 0133
425 พ.ต.ท. สมพร สุพลสงครำม สว.สภ.นำหินลำด จว.นครนำยก 0206 12201 0077 สวป.สภ.ค ำเข่ือนแก้ว จว.ยโสธร สยส.155
426 พ.ต.ต. สมพร อุปพงศ์ สวป.สน.พหลโยธิน 1109 12202 0267 สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 10202 0012
427 ร.ต.อ. สมพล บุญทำ รอง สว.สส. สน.บำงมด สน.3-410 สว.(สอบสวน) สน.ท่ำข้ำม 1116 24203 0132
428 พ.ต.ท. สมพล บูรณเทศ สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ชุมพร 1805 29203 0039 รอง ผกก.สส.สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0084
429 พ.ต.ท. สมพล วำดรับ ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.7 1703 10306 0032 สว.ธร.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม 0703 12304 0196
430 พ.ต.ท. สมพล ศรีวงษ์ รอง ผกก.ปป.สภ.แวงใหญ่ จว.ขก. 0403 10202 0101 รอง ผกก.สส.สภ.ดอนจำน จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09204 0064
431 พ.ต.ท. สมพำน สุขส ำรำญ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี 1206 09204 0091 รอง ผกก.ป.สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 09202 0049
432 พ.ต.ท. สมภพ เชำว์เพชรไพโรจน์ สวป.สน.บำงรัก สน.2-687 สวป.สน.ปทุมวัน 1113 12202 0141
433 พ.ต.ท. สมภพ เช้ือทอง สว.สส.สภ.เมืองชุมพร สชพ.151 สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร 1805 10318 0012
434 พ.ต.ท. สมภพ นำมบัณฑิต สว.สส.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท สชน.128 สว.สส.สน.ดอนเมือง 1109 12204 0296
435 ร.ต.อ. สมภพ อภิชำชำญ รอง สวป. สน.โคกครำม 1102 13202 0330 สว.งำนฝึกอบรมม้ำ กก.สุนัขต ำรวจ บก.สปพ. 1013 10306 0213



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

436 ร.ต.อ. สมโภช ระวิโสด รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปัว จว.น่ำน สนน.211 สว.(สอบสวน) สภ.สอง จว.แพร่ 0506 23203 0030
437 พ.ต.ต. สมโภช แสวงแก้ว สว.สส.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.261 สว.สส.สภ.เมืองมหำสำรคำม สมค.212
438 พ.ต.ท. สมโภชน์ จูเจริญ รอง ผกก.ป.สภ.คลองวำฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09202 0045 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนแพ้ว จว.สมุทรสำคร 1710 09204 0057
439 พ.ต.ท. สมโภชน์ แดงปุ่น รอง ผกก.2 บก.ปปป. 2110 09201 0041 รอง ผกก.ฝอ.บก.ป. 2102 09318 0017
440 พ.ต.ท. สมโภชน์ ทิพยวัลย์ สว.สส.สภ.พลับพลำชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0260 สวป.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 0307 12202 0099
441 พ.ต.ท. สมโภชน์ เรืองหิรัญวนิช สว.สส.สภ.บำงศรีเมือง อ.เมือง จว.นนทบุรี 0103 12204 0243 สว.(สอบสวน) สภ.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 24203 0195
442 พ.ต.ท. สมมำตย์ ม่ังไธสง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พล จว.ขก. สขก.541 รอง ผกก.ป.สภ.ครบุรี จว.นม. 0303 10202 0123
443 ร.ต.อ. สมมำตร ณรังสี รอง สวป.สภ.เมืองปัตตำนี 0904 13202 0089 สว.อก.สภ.โคกโพธ์ิ จว.ปัตตำนี 0904 12304 0253
444 พ.ต.ต. สมมำตร ศรีสมยศ สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปรำจีนบุรี 0207 12202 0163 สว.สส.สภ.บ้ำนทับใหม่ จว.สระแก้ว 1211 10204 0071
445 ร.ต.อ. สมมำศ เกษแก้ว รอง สวป. สภ.ทุ่งตะโก จว.ชพ. 0803 13202 0243 สวป.สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร 0803 12202 0214
446 พ.ต.ท. สมยศ ฉิมพำลี รอง ผกก.สส.สภ.ชะอ ำ จว.เพชรบุรี 1707 09204 0062 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 24203 0085
447 พ.ต.ท. สมยศ เชียงกลำงกุล สวป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคำย 0410 12202 0096 สว.อก.สภ.กลำงใหญ่ ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10318 0120
448 พ.ต.ต. สมยำ เจริญรำษฎร์ สว.จร.สน.หนองจอก 1102 12205 0135 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10304 0307
449 ร.ต.อ. สมรภูมิ เหล็กมำ รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 11204 0161 สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 10363 0199
450 พ.ต.ท. สมรวย อินต๊ะนัย รอง ผกก.สส.สน.บำงกอกใหญ่ 1009 09204 0069 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มีนบุรี 1110 24203 0122



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

451 ร.ต.อ. สมฤทธ์ิ กรรณรัตน์ รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 2405 11204 0269 สว.(ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด. 2500 10318 0013
452 พ.ต.ท. สมฤทธ์ิ วุฒิ สว.ธร.สภ.เสริมงำม จว.ล ำปำง 0508 12304 0179 สวป.สภ.บ้ำนเสด็จ จว.ล ำปำง 0508 12202 0058
453 ร.ต.อ. สมศรี อุดมค ำ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองบัว จว.สุรินทร์ 1309 29203 0125 สว.(สอบสวน) สภ.ทมอ อ.ปรำสำท จว.สร. 1309 29203 0114
454 พ.ต.ท. สมศักด์ิ โกศล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองหิน จว.ลย. 0408 23203 0038 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำดินด ำ อ.เมือง จว.ลย. สลย.107
455 พ.ต.ท. สมศักด์ิ จันวงษำ สวป.สน.มีนบุรี 1110 12202 0202 รอง ผกก.สส.สน.นิมิตรใหม่ 1005 09204 0074
456 พ.ต.ท. สมศักด์ิ เจียมกรกต สวญ.ตม.จว.ปรำจีนบุรี บก.ตม.3 2404 09363 0333 รอง ผกก.สส.สภ.ดงคร่ังใหญ่ ภ.จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0170
457 พ.ต.ท. สมศักด์ิ ถนอมบุญ รอง ผกก.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0075 รอง ผกก.สส.สภ.ปำกน้ ำประแสร์ จว.ระยอง 1210 09204 0078
458 พ.ต.ท. สมศักด์ิ ทองเกล้ียง รอง ผกก.สส.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 1808 09204 0053 รอง ผกก.สส.สภ.อ่ำวนำง ภ.จว.กระบ่ี 1804 09204 0135
459 พ.ต.ต. สมศักด์ิ ทองค ำ สวป.สภ.นำหม่อม จว.สงขลำ 0907 12202 0448 สว.ฝอ.บก.รน. 2106 10325 0016
460 พ.ต.ท. สมศักด์ิ ธิค ำ รอง ผกก.สส.สภ.ปัว จว.น่ำน 1506 09204 0059 รอง ผกก.สส.สภ.ภูเพียง จว.น่ำน 1506 09204 0069
461 พ.ต.ท. สมศักด์ิ นำคชัยวัฒนำ รอง ผกก.ป.สภ.พนมสำรคำม จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 10202 0019 รอง ผกก.ป.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว 0209 10202 0220
462 พ.ต.ท. สมศักด์ิ โปปัญจมะกุล รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครนำยก 1208 09201 0030 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 09318 0206
463 พ.ต.ท. สมศักด์ิ ผิวสลิด รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนหลวง จว.น่ำน 1506 09204 0063 รอง ผกก.สส.สภ.สันติสุข จว.น่ำน 1506 09204 0065
464 พ.ต.ต. สมศักด์ิ ไฝภักดี ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค2 2503 10318 0152 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค4 2505 10318 0161
465 พ.ต.ท. สมศักด์ิ พรสง่ำกุล สว.สส.สน.ส ำรำญรำษฎร์ สน.1-881 สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0281



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

466 ร.ต.อ. สมศักด์ิ รัคสิกรณ์ รอง สวป.สภ.ท่ำสองยำง จว.ตำก สตก.236 สวป.สภ.คลองลำน จว.ก ำแพงเพชร สกพ.198
467 พ.ต.ท. สมศักด์ิ รัตนพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.สะบ้ำย้อย จว.สงขลำ 0907 24203 0112 สว.(สอบสวน) สภ.ขุนทะเล อ.เมือง จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 24203 0129
468 พ.ต.ท. สมศักด์ิ สำคร สว.(สอบสวน)สภ.บ้ำนกลำง จว.เพชรบูรณ์ 1609 29203 0079 สว.(สอบสวน) สภ.พนมดงรัก จว.สร. 0307 12203 0027
469 พ.ต.ท. สมศักด์ิ สำรแก้ว สว.สส.สภ.นำน้อย จว.น่ำน 0504 12204 0131 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนหลวง จว.น่ำน 1506 09204 0063
470 พ.ต.ต. สมศักด์ิ สุทธรัตน์ สวป.สภ.ประจักษ์ศิลปำคม จว.อุดรธำนี 0412 12202 0093 สว.อก.สภ.เฝ้ำไร่ จว.หนองคำย 0410 12304 0264
471 พ.ต.ต. สมศักด์ิ สุทธิชล สว.อก.สภ.เขำดิน จว.รำชบุรี 1708 10318 0049 สว.สส.สภ.ท่ำไม้รวก จว.เพชรบุรี 0705 12204 0165
472 ร.ต.อ. สมศักด์ิ สุพรรณโรจน์ รอง สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก. 2904 11355 0073 สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ำรวจ บก.ฝรก.บช.ศ. 2904 10355 0063
473 พ.ต.ท. สมศักด์ิ แสงสิน รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0061 รอง ผกก.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6 2407 09363 0084
474 พ.ต.ท. สมศักด์ิ อนันตผล รอง ผกก.ป.สภ.โพหัก จว.รำชบุรี 1708 09202 0105 รอง ผกก.ป.สภ.ด่ำนทับตะโก จว.รำชบุรี 1708 09202 0063
475 ร.ต.อ. สมศักด์ิ อ่ึงน้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี สสบ.179 สว.(สอบสวน) สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี สลบ.346
476 พ.ต.ท. สมศักด์ิ อุนำวงศ์ สว.สส.สภ.ปทุมรำชวงศำ จว.อ ำนำจเจริญ 0308 12204 0072 สวป.สภ.พนำ จว.อ ำนำจเจริญ สอบ.585
477 พ.ต.ท. สมสิน เกิดผล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี จว.สฎ สสฎ.283 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รำชกรูด อ.เมือง จว.ระนอง 1809 29203 0054
478 ร.ต.อ. สมหมำย ทองโสภำ รอง สวป.สภ.ช้ำงใหญ่ อ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.218 สวป.สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.436
479 พ.ต.ต. สมหมำย นุ่นขำว สวป.สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร 0803 12202 0214 สวป.สภ.เมืองตรัง 0902 12202 0200
480 ร.ต.อ. สมหมำย วัฒนำ รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร สพจ.148 สว.สส.สภ.โพธ์ิประทับช้ำง จว.พิจิตร 0605 12204 0127
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481 พ.ต.ท. สมหมำย โสภำเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.สำรภี จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0156 รอง ผกก.สส.สน.ปำกคลองสำน 1010 09204 0080
482 พ.ต.ต. สมัคร์ กองเกิด สวป.สภ.ปำกคำด จว.บึงกำฬ สนค.233 สว.สส.สภ.หอค ำ จว.บึงกำฬ 0410 12204 0318
483 พ.ต.ท. สมัคร ปัญญำวงค์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน บก.น.6 บช.น. สน.2-408 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลุมพินี บก.น.5 บช.น. สน.2-487
484 พ.ต.ต. สมัชชำ ไมตรี ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0135 สวป.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง สรย.184
485 พ.ต.ต. สมัชญ์ บ ำรุงชำติ สว.กก.1 บก.ทท.1 3202 10318 0020 สว.กก.1 บก.ทท.1 3202 10204 0021
486 พ.ต.ท. สมัย พรมพำกล รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 1801 09318 0191 รอง ผกก.ป.สภ.ฉวำง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0068
487 พ.ต.ท. สมำน เชำว์มะเริง สว.สส.สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.236 สว.สส.สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0514
488 พ.ต.ท. สมำน มหำวัน สวป.สภ.บ้ำนเอ้ือม จว.ล ำปำง 1510 10202 0056 สว.ธร.สภ.เสริมงำม จว.ล ำปำง 0508 12304 0179
489 พ.ต.ต. สมำน ศรีพูล สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10318 0014 สวป.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 12207 0339
490 ร.ต.อ. สมำร์ท จ ำรัสศรี รอง สวป. สน.บำงย่ีขัน 1114 13202 0268 สวป.สน.ตล่ิงชัน 1114 12202 0202
491 พ.ต.ท. สมิต นันท์นฤมิตร รอง ผกก.ม้ำต ำรวจ บก.สปพ. 1013 09202 0227 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มักกะสัน สน.1-1062
492 พ.ต.ต. สมิทธิกิจ อินทรหอม สวป.สน.ดอนเมือง 1109 12202 0295 สว.ฝอ.บก.น.2 1004 10318 0014
493 พ.ต.ต. สยมภู กุลจิตติสิโรดม สวป.สน.บำงซ่ือ สน.1-293 สว.อก.ศฝร.บช.น. 1000 10346 0084
494 พ.ต.ท. สยำม นรมำตย์ สวป.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.368 สว.อก.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 10318 0059
495 พ.ต.ท. สรกฤช พันธ์ศรี รอง ผกก.4 บก.ปคม. 2108 09201 0105 รอง ผกก.1 บก.ปคม. 2108 09201 0029
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496 พ.ต.ท. สรกฤช รำชภักดี รอง ผกก.ปป.สภ.บ้ำนฝำง จว.ขอนแก่น 0403 10202 0118 รอง ผกก.สส.สภ.แกด ำ จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0082
497 พ.ต.ท. สรชัย กำญจนรุจวิวัฒน์ สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี สสบ.241 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0075
498 พ.ต.ท. สรธรรศจ์ เอ่ียมละออ สว.จร.สน.วัดพระยำไกร สน.2-744 รอง ผกก.สส.บก.น.7 1009 09204 0037
499 พ.ต.ท. สรพงษ์ ชูแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.ตะก่ัวทุ่ง จว.พังงำ 1807 09204 0050 รอง ผกก.ป.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 09202 0082
500 ร.ต.อ. สรยุทธ แก้ววิเชียร รอง สวป. สน.ลำดพร้ำว สน.1-1271 สว.อก.สน.ลำดพร้ำว สน.1-608
501 พ.ต.ต. สรยุทธ จิโรภำส สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10204 0137 สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร สสป.170
502 พ.ต.ต. สรรณ์เพชร ทองซุ่นห่อ สว.ธร.สภ.เบตง จว.ยะลำ สขก.275 สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลำ 2006 10318 0013
503 พ.ต.ต. สรรเพชญ์ จิระอัครำกุล สวป.สน.พระโขนง 1112 12202 0297 สว.จร.สน.พระโขนง สน.2-553
504 พ.ต.ท. สรรเสริญ กล่อมเกษม รอง ผกก.ปป.สน.บำงขุนเทียน 1104 10202 0058 รอง ผกก.ม้ำต ำรวจ บก.สปพ. 1013 09202 0227
505 พ.ต.ต. สรรเสริญ เหมือนพรรณรำย สวป.สภ.บำเจำะ จว.นรำธิวำส 0903 12202 0485 สวป.สภ.โคกเคียน จว.นรำธิวำส 0903 12202 0492
506 พ.ต.ท. สรรัชฎก์ ศรีปุณยำภิคุปต์ สว.จร.สน.พญำไท สน.1-706 สว.จร.สน.ยำนนำวำ สน.2-680
507 พ.ต.ท. หญิง สรรัตน์ เผือกมงคล รอง ผกก.ฝอ.ทว. 2703 09318 0010 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 2401 09318 0008
508 พ.ต.ต. สรวิศ สินนำ สว.(สอบสวน) สภ.มัญจำคีรี จว.ขก. สขก.603 สว.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กำฬสินธ์ุ 0402 24203 0100
509 พ.ต.ท. สรัญรัฐ ชยนนท์ สว.สส.สภ.แม่จัน จว.เชียงรำย สชร.422 สว.สส.สภ.เกำะช้ำง จว.เชียงรำย 0502 12204 0271
510 พ.ต.ท. สรัล สุรเดชำนนท์ รอง ผกก.สส.สภ.สนม จว.สุรินทร์ 1309 09204 0153 รอง ผกก.ป.สภ.ด่ำนขุนทด จว.นม. 0303 10202 0067



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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511 พ.ต.ท. สรำยุทธ ก้ำนค ำ สว.สส.สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น 0403 12204 0351 สวป.สภ.ซ ำสูง จว.ขอนแก่น 0403 12202 0020
512 ร.ต.อ. สรำยุทธ์ จิตบุญ รอง สว.สส. สน.บำงชัน 1111 13204 0078 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0157
513 พ.ต.ต. สรำยุทธ ปัญญำศรีวิชัย สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10204 0034 สว.สส.สน.บำงเขน 1109 12204 0293
514 พ.ต.ต. สรำวุฒิ มำกหลำย สว.อก.สภ.บ้ำนกร่ ำ จว.ระยอง 1210 10318 0050 สว.สส.สภ.ปำกน้ ำประแสร์ จว.ระยอง 0208 12204 0175
515 พ.ต.ท. สรำวุธ จันมะโน รอง ผกก.ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.5 1503 09306 0028 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังเหนือ จว.ล ำปำง สลป.379
516 พ.ต.ท. สรำวุธ ศรีวิฑูรย์ศักด์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.511 รอง ผกก.สส.สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0080
517 พ.ต.ต. สรำวุธ สุกก่ ำ สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส. 2107 29203 0051 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.2 1203 10318 0021
518 พ.ต.ต. สฤษด์ิ จุลนำค สว.อก.สภ.โพนสวรรค์ จว.นครพนม 0404 12304 0163 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนไผ่ จว.ขก. สขก.380
519 พ.ต.ท. สวัสด์ิ สัตยำนันท์ สว.ปฏิบัติกำรพิเศษ ภ.จว.สงขลำ 1906 10442 0201 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีบรรพต จว.พัทลุง 0905 10202 0062
520 พ.ต.ท. สว่ำง ทองบุญเรือง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0240 สวป.สภ.นำหม่อม จว.สงขลำ ปขก.1742
521 ร.ต.อ. สวำด แท่งกระโทก รอง สวป. สน.บุคคโล สน.3-558 สวป.สน.พระรำชวัง 1113 12202 0134
522 ร.ต.อ. สวำท ค ำลุน รอง สว.กก.วิเครำะห์ฯ บก.สส.ภ.5 1502 11204 0024 สว.อก.สภ.กัลยำณิวัฒนำ ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10318 0307
523 พ.ต.ท. สวำศ ชัยช่วย รอง ผกก.สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ 1308 09204 0105 รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนโดนเอำว์ จว.ศรีสะเกษ 1308 09202 0167
524 ร.ต.อ. สวำสด์ิ สมมะลวน รอง สวป.สภ.แว้ง 0903 13202 0129 สว.ธร.สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส สนธ.158
525 พ.ต.ท. สวิตต์ วงศ์เสถียรชัย สว.สส.สภ.หนองบัวโคก จว.ชัยภูมิ 1304 10204 0075 รอง ผกก.สส.สภ.น้ ำปลีก จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09204 0056



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

526 พ.ต.ต. สวิสส์ เจริญผล สว.งำนตรวจพิสูจน์มลภำวะ บก.จร 1002 10205 0213 รอง ผกก.2 บก.จร. 1002 09201 0085
527 ร.ต.อ. สหชำติ บัวเท่ียง รอง สว.ตม.จว.ล ำพูน บก.ตม.5 2406 11363 0196 สว.ตม.จว.ล ำพูน บก.ตม.5 2406 10363 0193
528 พ.ต.ท. สหภพ อินใจค ำ สวป.สภ.แม่ลำน้อย สมส.152 สวป.สภ.บ้ำนโฮ่ง จว.ล ำพูน สลพ.184
529 พ.ต.ท. สองเมือง ดีส ำโรง สวป.สภ.เทพสถิต จว.ชย. สชย.322 สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.249
530 พ.ต.ท. สอำด ดัดธุยะวัตร์ สวป.สน.บำงย่ีขัน 1114 12202 0214 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี 1711 09204 0078
531 พ.ต.ท. สอำด นุชำ สวป.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปรำจีนบุรี สปจ.276 สวป.สภ.ท่ำตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.305
532 ร.ต.อ. สังคม สร้อยระย้ำ รอง สวป.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.209 สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.8 1803 10318 0023
533 พ.ต.ท. สังวร วันทะวี สว.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์ จว.ศก. สศก.420 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงบูรพ์ จว.ศก. สศก.331
534 พ.ต.ท. สังวำล ยังดี รอง ผกก.ป.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 09202 0104 รอง ผกก.ป.สภ.คลองน้ ำใส จว.สระแก้ว 1211 09202 0123
535 พ.ต.ท. สังเวียน ไชยเมืองช่ืน สว.สส.สภ.เกำะช้ำง จว.เชียงรำย 0502 12204 0271 สว.สส.สภ.สบปรำบ จว.ล ำปำง 0508 12204 0152
536 พ.ต.ท. สังเวียน สิทธิเมือง รอง ผกก.กลุ่มงำนพิเศษ นต.รพ.ตร. 3103 09318 0014 รอง ผกก. ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.รพ.ตร. 3101 09309 0049
537 พ.ต.ต. สัญชัย บัวชุลี สว.ฝอ.บก.น.1 1003 10318 0013 สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลำง บก.น.4 บช.น. 1102 13203 0210
538 พ.ต.ท. สัญชัย มำตรค ำจันทร์ รอง ผกก.สส.สน.ยำนนำวำ 1008 09204 0075 รอง ผกก.สส.สน.ประชำส ำรำญ 1005 09204 0075
539 พ.ต.ท. สัญญำ แก้วมำลำ รอง ผกก.สส.สภ.กันทรวิชัย จว.มค. 1407 09204 0078 รอง ผกก.สส.สภ.จังหำร จว.รอ. 1409 09204 0106
540 ร.ต.อ. สัญญำ จันทร์ด ำ สวป.สภ.เมืองสงขลำ 0907 12202 0441 สวป.สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 0902 12202 0205



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

541 พ.ต.ท. สัญญำ นิลนพคุณ สว.กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 รท. 0704 10305 0016 รอง ผกก.3 บก.ปอท. 2112 09201 0075
542 พ.ต.ท. สัญญำ หำญวณิชำนนท์ สว.ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5 2406 10363 0088 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0061
543 พ.ต.ท. สัญญำ อุทุมพร สว.สส.สภ.ล ำปลำยมำศ จว.บร. สบร.469 สว.สส.สภ.ปะค ำ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0252
544 พ.ต.ท. สัญญำ อุบลวิรัตนำ รอง ผกก.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 1110 09204 0045 รอง ผกก. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 09204 0089
545 พ.ต.ท. สัณฑิชัย ลองพิชัย ช่ำงไฟฟ้ำส่ือสำร(สบ 2) กลุ่มงำนพัฒนำเทคโนโลยีฯ สส. 2802 10428 0143 วิศวกรไฟฟ้ำส่ือสำร(สบ 3)กลุ่มงำนพัฒนำเทคโนโลยีฯสส. 2802 09445 0136
546 พ.ต.ท. สัณห์ ล้ำนมำ สว.สส.สภ.ปัว จว.น่ำน 0504 12204 0139 สวป.สภ.ปัว จว.น่ำน สนน.201
547 พ.ต.ท. สันชัย แก้วสุวรรณ์ สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 10204 0084 รอง ผกก.สส.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0073
548 พ.ต.ท. สันตพงศ์ พัฒน์สุพิชำติ สว.สส.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 0305 12204 0065 สว.สส.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1308 10204 0067
549 ร.ต.อ. สันต์ภพ พลเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.202 สว.(สอบสวน) สภ.โคกสลุง อ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 0106 23203 0043
550 พ.ต.ท. สันติ แก้วอินต๊ะ รอง ผกก.สส.สภ.แม่พริก จว.ล ำปำง 1510 09204 0080 รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งฝำย จว.ล ำปำง 1510 09204 0081
551 พ.ต.ต. สันติ ประกอบปรำณ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต สชพ.226 สว.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวทุ่ง จว.พังงำ สพง.171
552 พ.ต.ท. สันติ ปัญญำวงศ์ สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน บก.น.5 บช.น. สน.2-580 สว.(สอบสวน) สน.หนองค้ำงพลู 1104 13203 0246
553 พ.ต.ท. สันติ พิทักษ์สกุล รอง ผกก.สส.สน.ส ำรำญรำษฎร์ 1008 09204 0068 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0275
554 พ.ต.ท. สันติ มีศิริ รอง ผกก.สส.สภ.ศิลำลำด จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0128 รอง ผกก.ปป.สภ.ศิลำลำด จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0393
555 พ.ต.ท. สันติ ลำมะ สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ปัตตำนี 2005 29203 0079 รอง ผกก.สส.สภ.เจำะไอร้อง จว.นรำธิวำส 2004 09204 0094



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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556 พ.ต.ท. สันติ สุดมี สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0211 สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 12202 0019
557 พ.ต.ท. สันติชัย จันทดวง รอง ผกก.ปป.สน.หัวหมำก 1102 10202 0100 รอง ผกก.กก.4 บก.จร. 1002 09318 0168
558 พ.ต.ท. สันติชัย เล็กประเสริฐ สว.อก.สภ.วังทรำยพูน จว.พิจิตร 0605 12304 0138 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 09318 0007
559 พ.ต.ท. สันติชัย หนูทอง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 10202 0007 รอง ผกก.ปป.สน.บุคคโล 1104 10202 0050
560 พ.ต.ท. สันติพงษ์ วงษ์ชมภู สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0176 สว. กลุ่มงำนนิติกรด้ำนสอบสวนฯ วน. 0106 10305 0045
561 พ.ต.ท. สันติพล ภูวดลกนก สวป.สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 12202 0029 สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.409
562 พ.ต.ต. สันทัด ถำอำดนำ สว.(สอบสวน) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 0409 24203 0093 สว.(สอบสวน) สภ.โคกสี อ.สว่ำงแดนดิน จว.สกลนคร 0409 23203 0366
563 พ.ต.ท. สัมพันธ์ ทิมเจริญ สว.สส.สภ.คูคต อ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี สสข.254 รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0050
564 พ.ต.ท. สัมพันธ์ นำลัย สว.ธร.สภ.บ้ำนแหลม จว.เพชรบุรี 0705 12304 0127 สวป.สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี สรบ.272
565 พ.ต.ต. สัมมนำ แก้วมำก สว.สส.สภ.ภูผำม่ำน จว.ขอนแก่น 0403 12204 0303 รอง ผกก.ปป.สภ.ภูผำม่ำน จว.ขอนแก่น 0403 10202 0123
566 พ.ต.ท. สัมฤทธ์ิ เกษเจริญคุณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองไหม ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09203 0201 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น จว.ขก. สขก.329
567 พ.ต.ท. สัมฤทธ์ิ พรหมชัยนันท์ สวป.สภ.ศรีณรงค์ จว.สุรินทร์ 0307 12202 0100 สว.สส.สภ.เขมรำฐ จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0187
568 พ.ต.ท. สัมฤทธ์ิ ม่ันใจ สว.(สอบสวน) สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี สรบ.266 สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนแม่แฉลบ จว.กำญจนบุรี 1704 29203 0074
569 พ.ต.ท. สัมฤทธ์ิ สิงหำ สว.กก.1.บก.ส.1 2302 10204 0044 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10318 0010
570 พ.ต.ท. สำกล บ ำรุงพำนิชย์ สวป.สภ.บ้ำนแท่น จว.ชย. สชย.378 สว.สส.สภ.วังน้ ำเขียว จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0402



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

571 ร.ต.อ. สำกล หวำนชู รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0044 สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.9 1902 10204 0021
572 พ.ต.ต. สำคร บุญประเสริฐ สว.สส.สภ.ท่ำศำลำ จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.521 สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0063
573 พ.ต.ท. สำคร สุขภูมิพงศ์ รอง ผกก.กลุ่มงำนจรำจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 09205 0241 รอง ผกก.สส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0165
574 พ.ต.ท. สำธร พนำลิกุล สวป.สภ.นิคมพัฒนำ จว.ระยอง 0208 12202 0020 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0044
575 พ.ต.ท. สำธิต จัตตำนนท์ รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศพฐ.3 2706 09318 0089 รอง ผกก.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 09318 0024
576 พ.ต.ต. สำธิต ตรีเทพำ สว.(นปพ.) กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10202 0033 สว.(191) กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 10202 0134
577 พ.ต.ท. สำธิต สมำนภำพ สว.จร.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร สสป.246 รอง ผกก.จร.สน.ลุมพินี 1103 10205 0046
578 พ.ต.ท. สำธิต สุตันทวงษ์ สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.5 2406 10204 0022 สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 2406 10202 0051
579 พ.ต.ท สำธิต สุวรรณโชติ สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.251 สว.อก.สภ.เขำชะเมำ จว.ระยอง 0208 12318 0215
580 พ.ต.ท. สำนิช หนูคง สว.(สอบสวน) สภ.ถลำง จว.ภก. สภก.134 สว.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวทุ่ง จว.พังงำ สพง.169
581 พ.ต.ท. สำนิตย์ สุขแสน สว.สส.สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 0403 12204 0287 รอง ผกก.สส.สภ.หนองหิน จว.เลย 1410 09204 0074
582 ร.ต.อ. สำมำรถ กำษร รอง สวป.สน.บำงพลัด 1114 13202 0264 สวป.สน.บำงพลัด 1114 12202 0201
583 พ.ต.ท. สำมำรถ ไกรสิทธ์ิ สวป.สภ.โมถ่ำย จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10202 0069 รอง ผกก.ป.สภ.ควนมีด จว.สงขลำ 1906 09202 0083
584 ร.ต.อ. สำมำรถ ขำวเงิน ผบ.มว.กก.ตชด.14 2502 11202 0384 สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0030
585 พ.ต.ท. สำมำรถ จงประเสริฐ สว.สส.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม 0703 12204 0201 ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.7 1703 10306 0032



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

586 พ.ต.ท. สำมำรถ พันธ์ล้วน รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ส ำเหร่ บก.น.8 บช.น. สน.3-1014 รอง ผกก.สส.สน.บำงพลัด 1009 09204 0072
587 พ.ต.ต. สำมำรถ พิมพ์ดีด สว.อก.สภ.โนนสูง ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10318 0126 สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.532
588 ร.ต.อ. สำมำรถ พ่ึงไพศำล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีสัชนำลัย จว.สุโขทัย สสท.219 สว.(สอบสวน)สภ.บ้ำนด่ำนลำนหอย จว.สุโขทัย สสท.261
589 พ.ต.ท. สำมำรถ เพ็ชรคุ้ม สว.สส.สภ.ร ำมะสัก อ.โพธ์ิทอง จว.อ่ำงทอง 1112 10204 0043 สว.อก.สภ.สำมโก้ จว.อ่ำงทอง 0110 12304 0105
590 ร.ต.อ. สำมำรถ วงศ์ประทุมมำลย์ รอง สว.สส.สภ.ด่ำนขุนทด จว.นครรำชสีมำ สนม.762 สว.กก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10204 0241
591 พ.ต.ท สำมำรถ วงศ์ใหญ่ สว.สส.สภ.แม่อ้อ จว.เชียงรำย 1504 10204 0068 สว.สส.สภ.ฝำง จว.เชียงใหม่ สชม.665
592 พ.ต.ท. สำมำรถ สังข์สุวรรณ สว.สส.สภ.วังประจบ จว.ตำก 1605 10204 0058 สว.อก.สภ.เนินมะปรำง จว.พิษณุโลก 0606 12304 0107
593 พ.ต.ท. สำมิตร ไชยอ่ินค ำ สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม 1705 10204 0107 สว.สส.สภ.แก่งกระจำน จว.เพชรบุรี 0705 12204 0149
594 พ.ต.ต. สำยชล ตุงคะศิริ สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10325 0011 สวป.สภ.เมืองพิจิตร 0605 12202 0223
595 พ.ต.ท. สำยชล ทับทิมทอง สว.(สอบสวน)สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ สพช.129 สว.(สอบสวน) สภ.บึงนำรำง จว.พิจิตร 0605 13203 0043
596 ร.ต.อ. สำยชล สินทำ รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 13205 0055 สวป. สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0244
597 พ.ต.ท. สำยชล สุวรรณบุตร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0311 รอง ผกก.ป.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 0108 10202 0042
598 พ.ต.ท. สำยชล แสนสุข สวป.สภ.แม่สอด จว.ตำก 0603 12202 0241 รอง ผกก.ป.สภ.บำงหลวง จว.นครปฐม 1705 09202 0049
599 ร.ต.อ. สำยน้ ำผ้ึง จันทร์ชุ่ม รอง สว.ฝอ.สภ.ทุ่งยำงแดง จว.ปัตตำนี 0904 13304 0313 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0214
600 พ.ต.ท. หญิง สำยพรรณ ปัญญำ สว.ธร.สภ.ห้ำงฉัตร จว.ล ำปำง 0508 12304 0155 สว.ฝอ.ภ.จว.ล ำปำง 1510 10326 0013



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

601 พ.ต.ท. หญิง สำยรุ้ง มะเริงสิทธ์ิ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0187 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0139
602 ร.ต.อ. หญิง สำยสุนัน ทองน้อย รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 11304 0145 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 10318 0133
603 ร.ต.อ. หญิง สำยสุนีย์ เพ่ิมธนำนันท์ รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0220 สว.ฝอ.มน. 0702 10318 0007
604 ร.ต.อ. สำยัณห์ ภำณุศำนต์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2201 11326 0096 สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 10326 0011
605 ร.ต.อ. สำยัณห์ ส้มเขียวหวำน รอง สวป. สน.บำงเสำธง 1009 11202 0111 สว.อก.สภ.แม่ลำหลวง ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0110
606 พ.ต.ต. สำยันต์ หมอกฤทธ์ิ สว.สส.สภ.เถิน จว.ล ำปำง สลป.331 สว.สส.สภ.เขลำงค์นคร ภ.จว.ล ำปำง 1510 10204 0128
607 พ.ต.ต. สำรนำรถ บุญวรรณ สว.ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4 2405 10363 0238 สว.ฝอ.บก.ตม.3 2404 10318 0009
608 ร.ต.อ. สำริก ไชยวุฒิ รอง สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0684 สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.233
609 พ.ต.ท. หญิง สำริยำ น้อยษำ รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรปรำกำร บก.ตม.3 2404 09363 0279 รอง ผกก.ตม.จว.ตรำด บก.ตม.3 2404 09363 0365
610 พ.ต.ท. สำริษฐ์ อักษร สว.สส.สภ.บ่อพลอย จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0205 สวป.สน.ทุ่งครุ 1104 12202 0111
611 พ.ต.ท. สำโรจน์ เลิศประเสริฐ สว.(ทนท.ทำงน้ ำ) ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 2106 34206 0131 สว.ส.รน.4 กก.4 บก.รน. 2106 10206 0103
612 พ.ต.ต. ส ำเนียง โสธร สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง บก.น.5 บช.น. สน.2-618 สวป.สน.พระโขนง 1112 12202 0297
613 พ.ต.ท. ส ำรำญ ช่วยท้ำว สว.ฝ่ำยตรวจสอบงำนบุคคล 2 ตป. 0701 10302 0051 สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.283
614 ร.ต.อ. ส ำรำญ เดชบุญ รอง สว.กก.4 บก.ป. 2102 11202 0209 สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0134
615 พ.ต.ท. ส ำรำญ น้อยทุ่ง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 0106 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 0106 10202 0061



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

616 พ.ต.ต. ส ำรำญ ผลอุดม สว.อก.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 0104 12304 0185 สว.อก.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12304 0213
617 พ.ต.ท. ส ำรำญ วงศ์ชัย สวป.สภ.เมืองพะเยำ จว.พะเยำ 0505 12202 0133 สวป.สภ.จุน จว.พะเยำ สพย.151
618 พ.ต.ท. ส ำรำญ สมคะเณ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 1701 09305 0131 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 1701 09318 0195
619 พ.ต.ท. ส ำรำญ สุขโต สว.(สอบสวน)สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์ สนว.150 สว.(สอบสวน) สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.248
620 ร.ต.อ. ส ำเร็จ กว้ำงนอก รอง สวป.สภ.พระทองค ำ จว.นครรำชสีมำ สนม.283 สว.อก.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 12304 0010
621 พ.ต.ท. ส ำเร็จ จันทวี รอง ผกก.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 1108 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09204 0088
622 พ.ต.ท. ส ำเร็จ ใจเอ้ือ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 09201 0056 รอง ผกก.ป.สภ.ละงู จว.สตูล 0908 10202 0031
623 พ.ต.ท. ส ำเริง ทองค ำ สว.อก.สภ.บำงกล่ ำ จว.สงขลำ 0907 12304 0250 สว.อก.สภ.ระโนด จว.สงขลำ 0907 12304 0193
624 ร.ต.อ. ส ำเริง ฤกษ์ชัย รอง สว.ฝอ.บก.น.7 1009 11202 0031 สว.อก.สภ.ล ำดวน จว.สุรินทร์ 0307 12304 0189
625 พ.ต.ท. ส ำเริง แสงตรง สว.กก.สส.บก.น.7 1009 10204 0042 สว.ฝอ.บก.น.3 1005 10304 0011
626 พ.ต.ท. ส ำอำง ขำวสอำด สว.สส.สน.ทุ่งสองห้อง 1102 12204 0166 สวป.สน.หนองจอก 1110 12202 0207
627 พ.ต.ท. สิงห์ชัย ฐำนไชยสิทธ์ิ สว.กก.3 บก.ป. 2102 10202 0160 รอง ผกก.3 บก.ป. 2102 09201 0157
628 ร.ต.อ. สิงหรำช พิมพะกร รอง สวป.สภ.ปำกช่อง จว.นครรำชสีมำ สนม.777 สว.อก.สภ.กลำงดง จว.นครรำชสีมำ 1305 10318 0066
629 พ.ต.ท. สิงหำ ควรบ ำรุง สว.ส.รน.2 กก.6 บก.รน. 2106 10206 0170 สว.ส.รน.1 กก.4 บก.รน. 2106 10206 0087
630 พ.ต.ท. สิทธำ โสมำลีย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บึงบูรพ์ จว.ศก. สศก.331 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ค้อวัง จว.ยโสธร สยส.187



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

631 ร.ต.อ. สิทธำนต์ เกตุศรี รอง สว.กลุ่มงำนยุทธวิธีต ำรวจ ศฝต.รร.นรต. 3003 11355 0036 สว.กลุ่มงำนยุทธวิธีต ำรวจ ศูนย์ฝึกต ำรวจ รร.นรต. 3003 10355 0030
632 พ.ต.ท. สิทธิกร ค ำแสน สว.สส.สภ.พำน จว.เชียงรำย สชร.375 สว.ธร.สภ.พญำเม็งรำย จว.เชียงรำย 0502 12304 0180
633 พ.ต.ท. สิทธิกร วัชระทิพำกร สวป.สน.พลับพลำไชย 1 1113 12202 0137 รอง ผกก.สส.สน.ตล่ิงชัน 1009 09204 0074
634 พ.ต.ท. สิทธิชัย ไชยเหมวงศ์ สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0023 สว.ฝ่ำยกฎหมำยและวินัย บก.อก.บช.ปส. 2201 10305 0078
635 พ.ต.ต. สิทธิชัย บริสุทธ์ิ สวป.สภ.เมืองยะลำ สยล.122 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0031
636 พ.ต.ท. สิทธิชัย โสภำ สว.อก.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10318 0124 สว.(สอบสวน) สภ.คูคต อ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 24203 0096
637 พ.ต.ท. สิทธินันท์ สิทธิก ำจร สว.กก.4 บก.ปคม. 2108 10202 0108 รอง ผกก.4 บก.ปคม. 2108 09201 0106
638 พ.ต.ท. สิทธิพงศ์ เกิดเทพ สว.สส.สภ.ทรงธรรม จว.ก ำแพงเพชร 0602 12204 0246 สว.อก.สภ.วังเจ้ำ จว.ตำก 0603 12304 0176
639 พ.ต.ต. สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.21 บก.ตชด.ภำค2 2503 10202 0064 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค2 2503 10202 0158
640 พ.ต.ท. สิทธิพร ไชยสิทธ์ิ สว.ธร.สภ.ปำกท่อ จว.รำชบุรี 0706 12304 0164 สว.อก.สภ.เมืองเพชรบุรี สพบ.131
641 พ.ต.ท. สิทธิพล ทิมสูงเนิน รอง ผกก.ป.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 0307 10202 0051 รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 09201 0036
642 พ.ต.ต. สิทธ์ิวโรจน์ นวลเปียน สว.(สอบสวน) สภ.สะเดำ จว.สงขลำ สสข.395 สว.สภ.โคกชะงำย จว.พัทลุง 0905 12201 0189
643 ร.ต.อ. สิทธิศักด์ิ เตมียศิลปิน รอง สวป.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 0107 13207 0295 สว.ฝอ.วน. 0106 10309 0011
644 พ.ต.ท. สิทธิศักด์ิ นำคำมำตย์ รอง ผกก.สส.สน.โชคชัย 1006 09204 0073 รอง ผกก.สส.สน.ทองหล่อ 1007 09204 0075
645 พ.ต.ท. สิทธิศักด์ิ พรหมหม่ืนไวย รอง ผกก.สส.สภ.ครบุรี จว.นม. 1305 09204 0131 รอง ผกก.สส.สภ.ขำมสะแกแสง จว.นม. 1305 09204 0151



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

646 พ.ต.ต. สิทธิศักด์ิ เหล็กชูชำติ สว.สส.สภ.บ้ำนนำเดิม จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0216 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0033
647 พ.ต.ต. สิทธ์ิเสรี อินทร์รัตน์ สว.กก.3 บก.ปส.1 2202 10204 0082 สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0038
648 พ.ต.ท. สินทิช กรกฏก ำจร รอง ผกก.ป.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงรำย 0502 10207 0322 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เวียงต้ำ อ.ลอง จว.แพร่ 1508 29203 0079
649 พ.ต.ท. สินสวัสด์ิ วรภัทร์ รอง ผกก.5 บก.ส.3 2304 09202 0165 รอง ผกก.6 บก.ส.3 2304 09202 0184
650 พ.ต.ท. สิปปกรำณ ทิศธรรม สวป.สภ.บ้ำนเสด็จ จว.ล ำปำง 0508 12202 0058 สวป.สภ.แจ้ห่ม จว.ล ำปำง สลป.354
651 พ.ต.ต. สิปปนนท์ พ่วงขวัญ สว.กก.สส.บก.น.4 1006 10204 0041 สว.อก.กก.ดส.บช.น. 1000 10318 0021
652 พ.ต.ต. หญิง สิรตำ เประนำม สว.ฝอ.บก.ทท.1 3202 10318 0009 สว.อก.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง สพท.145
653 พ.ต.ท. สิรธัช แจ่มจ ำรัส สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0039 สว.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 10202 0059
654 ร.ต.อ. สิรธีร์ รอดเพชร รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 11202 0116 สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0013
655 พ.ต.ท. สิรภพ กำยพันธ์ สว.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 1 กต.10 0811 10204 0010 สว.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.9 จต. 0810 10204 0014
656 พ.ต.ท. สิรภพ อุยสกุล รอง ผกก.ปป.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร 0803 10202 0033 รอง ผกก.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 4 ทว. 2703 09336 0073
657 พ.ต.ท. สิรวิชญ์ หัตถปะนิตย์ สวป.สภ.วชิรบำรมี จว.พิจิตร สรอ.242 สว.อก.สภ.วังทรำยพูน จว.พิจิตร 0605 12304 0138
658 พ.ต.ท. สิระ สุวิกรม สว.กก.2.บก.ส.1 2302 10204 0078 รอง ผกก.5 บก.ส.3 2304 09202 0166
659 พ.ต.ท. สิรำวิชญ์ พุ่มพวง สวป.สภ.เมืองเชียงรำย 0502 12202 0332 รอง ผกก.สส.สภ.พำน จว.เชียงรำย 1504 09204 0098
660 พ.ต.ท. หญิง สิริกร เกตุแก้ว รอง ผกก.ฝอ.พฐก. 2702 09318 0010 รอง ผกก.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 09318 0035
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661 พ.ต.ท. สิริณรงค์ อินทะพุฒ สว.อก.สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0196 สวป.สภ.หนองบัวแดง จว.ชย. สชย.402
662 พ.ต.ท. สิริเดช กันทะมี สว.สส.สภ.สันติสุข จว.น่ำน 0504 12204 0211 สวป.สภ.บ้ำนแซว จว.เชียงรำย 1504 10202 0063
663 ร.ต.อ. หญิง สิริธร พุ่มมรดก ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ประจ ำ สง.ผบ.ตร. 0001 13323 0062 สว.ฝ่ำยสนับสนุน บ.ตร. 0105 10429 0053
664 พ.ต.ท. หญิง สิรินทร นกเทศ รอง ผกก.ฝอ.สฝจ. 2714 09318 0005 รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศพฐ.1 2704 09318 0074
665 พ.ต.ท. สิริพงษ์ วรผลึก รอง ผกก.สุนัขต ำรวจ บก.สปพ. 1013 09202 0211 รอง ผกก.สส.สน.สำมเสน 1003 09204 0070
666 พ.ต.ท. หญิง สิริพร ผลมำตย์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ก ำแพงเพชร 1604 09318 0109 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 09318 0108
667 พ.ต.ต. สิริฤกษ์ชัย เป้ำมณี สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 10318 0008 สว.ตม.จว.ตรำด บก.ตม.3 2404 10204 0185
668 พ.ต.ท. สิริวัฒน์ สิริพศุตม์ สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0498 สว. ฝ่ำยธุรกำรก ำลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 10304 0011
669 พ.ต.ต. สีห์วัฒณ์ ไกรวิริยะ สว.อก.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 12304 0123 สว.สภ.บำงประมุง จว.นครสวรรค์ 0604 12201 0280
670 พ.ต.ท. สีหศิษฎ์ รัตนพงศ์บวร สว.สส.สภ.ทุ่งฝำย จว.ล ำปำง 0508 12204 0194 สว.สส.สภ.เถิน จว.ล ำปำง สลป.331
671 พ.ต.ท. สืบ เงินค ำคง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สมส.173 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สชม.721
672 พ.ต.ท. สืบพงษ์ วิสูตรธนำวิทย์ สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 10202 0102 รอง ผกก.ตม.จว.นครรำชสีมำ บก.ตม.4 2405 09363 0276
673 พ.ต.ท. สืบศักด์ิ ผินแสง รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0107 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 09201 0028
674 พ.ต.ท. สืบศักด์ิ ยุทธภัณฑ์ศิริกุล รอง ผกก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. 1014 09202 0148 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 09318 0197
675 พ.ต.ท. สืบศักด์ิ แสนเตปิน สว.สภ.ชุมแสงสงครำม จว.พิษณุโลก 0606 12201 0196 สวป.สภ.บึงสำมพัน จว.เพชรบูรณ์ สพช.332
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676 พ.ต.ท. สืบสกุล ขุนเพ่ิม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองล ำปำง จว.ล ำปำง สลป.235 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองล ำปำง จว.ล ำปำง สลป.230
677 พ.ต.ท. สืบสกุล เข็มทอง สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0153 รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0041
678 พ.ต.ต. สืบสกุล สิมะวรธรรมกุล สว.สส.สภ.สีค้ิว จว.นม. สนม.742 สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. 2109 29203 0061
679 พ.ต.ท. สุกรี ปล่ังกลำง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองบุญมำก จว.นม. สนม.570 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระทองค ำ จว.นครรำชสีมำ สนม.285
680 พ.ต.ท. สุกฤษณ์ ค ำเวียงสำ รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยม้ำ จว.แพร่ 1508 09202 0116 รอง ผกก.ป.สภ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงรำย 0502 10207 0322
681 พ.ต.ท. สุกิจ กัลยำกำญจน์ สว.กลุ่มงำนสอบสวนบก.สส.ภ.๓ 1302 10305 0137 รอง ผกก.ฝ่ำยรับเร่ืองรำวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 0801 09305 0042
682 พ.ต.ท. สุกิจ นกแก้ว สวป.สภ.บ้ำนต้ิว จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0069 สวป.สภ.บ้ำนกลำง จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0067


