
ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 พ.ต.ต. สุกิจ ประกิจ สวป.สภ.บึงสำมพัน จว.เพชรบูรณ์ สพช.332 สวป.สภ.ทุ่งเสล่ียม จว.สุโขทัย สสท.178
2 พ.ต.ท. สุเกษม เส่ียงวงศ์ สวป.สภ.คลองลำน จว.ก ำแพงเพชร สกพ.198 รอง ผกก.สส.สภ.คลองลำน จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0063
3 พ.ต.ต. สุขณัฐพล โชติกิจไพบูลย์ สว.สส.สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี 0108 12204 0137 สว.สส.สภ.หน้ำพระลำน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 12204 0217
4 พ.ต.ต. สุขม เพำะไธสง สวป.สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 0708 12202 0136 สวป.สภ.เมืองสมุทรสำคร 0708 12202 0128
5 พ.ต.ท. สุขวัฒน์ เพ่งพินิจ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตำก 1605 09204 0064 รอง ผกก.สส.สภ.แม่ท้อ จว.ตำก 1605 09204 0065
6 พ.ต.ท. สุขสวัสด์ิ ไชยสำร สวป.สภ.ท่ำสองยำง จว.ตำก 0603 12202 0251 สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 10318 0012
7 พ.ต.ท. สุขสันต์ เกตุศรี สวป.สภ.ชะอ ำ จว.เพชรบุรี สพบ.235 สวป.สภ.บำงโทรัด จว.สมุทรสำคร 0708 12202 0136
8 พ.ต.ท. สุขสันต์ เปำอินทร์ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 09204 0029 รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 09201 0018
9 พ.ต.ท. สุขสันต์ิ อุปพระจันทร์ สวป.สน.บำงซ่ือ 1109 12202 0277 สว.ฝอ.บก.น.1 1003 10318 0012

10 ร.ต.อ. สุขุม โพธ์ิมี รอง สวป. สน.หนองแขม สน.3-492 สวป.สน.หนองค้ำงพลู 1116 12202 0247
11 พ.ต.ท. หญิง สุคนธ์ ช่วยชัย สว.อก.สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12304 0179 สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10318 0010
12 พ.ต.ต. สุคิด ขจรเพ็ชร สว.สส.สภ.ภูสิงห์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12204 0240 สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12202 0403
13 ร.ต.อ. สุจริต ช่อทับทิม รอง สว.ฝ่ำยสนับสนุน บ.ตร. 0105 11367 0070 สว.ฝ่ำยวิทยุกระจำยเสียง สท. 0103 10366 0035
14 ร.ต.อ. หญิง สุจิตรำ เวชกำมำ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 11326 0024 สว.ฝอ.ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 10326 0013
15 พ.ต.ต. สุจินต์ พรหมรักษำ สว.อก.สภ.กำบัง จว.ยะลำ 0906 12304 0230 สว.สส.สภ.นำประดู่ จว.ปัตตำนี 2005 10204 0088

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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16 พ.ต.ท. สุจินต์ รัตนพันธ์ สว.ธร.สภ.ท้ำยเหมือง จว.พังงำ 0805 12304 0068 รอง ผกก.สส.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0089
17 พ.ต.ท. หญิง สุจิรำภัทร์ รัตน์เศรษฐิกุล สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0189 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 10318 0007
18 ร.ต.อ. หญิง สุชญำ นันตะนะ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 1402 11204 0058 สว.อก.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.304
19 พ.ต.ท. สุชัยรัตน์ ธงทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09318 0009 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.4 1401 09318 0174
20 พ.ต.ต. หญิง สุชำดำ พำนแก้ว สว.กลุ่มงำนจรำจร ผก. 0203 10309 0042 สว.ฝอ.สตส. 0900 10304 0009
21 พ.ต.ต. สุชำติ ขวัญใจ สวป.สภ.บ้ำนเด่ือ จว.หนองคำย 0410 12202 0097 สวป.สภ.เมืองหนองคำย 0410 12202 0375
22 พ.ต.ท. สุชำติ จันทสิงห์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี สนบ.249 สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนขุนทด จว.นม. 0303 24203 0212
23 ร.ต.อ. สุชำติ ทองแกมแก้ว รอง สวป.สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ 0907 13202 0475 สวป.สภ.เมืองสงขลำ 0907 12202 0441
24 พ.ต.ท. สุชำติ ปิติปุณณโชติ สว.(สอบสวน) สภ.พญำเม็งรำย จว.เชียงรำย 0502 24203 0119 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองล ำปำง จว.ล ำปำง สลป.235
25 พ.ต.ท. สุชำติ ผิวอ่อน สว.ฝอ.บก.ทล. 2103 10318 0013 รอง ผกก.5 บก.ทล. 2103 09202 0157
26 พ.ต.ท. สุชำติ มงคลพิพัฒน์ สว.สส.สน.ลำดกระบัง 1103 12204 0084 รอง ผกก.สส.สน.ล ำผักชี 1005 09204 0070
27 ร.ต.อ. สุชำติ วิชำสวัสด์ิ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 11204 0041 สว.กก.สส.ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 10202 0034
28 พ.ต.ต. สุชำติ สุขใส สว.(สอบสวน) สภ.แม่วำง จว.เชียงใหม่ สชม.464 สว.(สอบสวน) สภ.สันป่ำตอง จว.เชียงใหม่ สชม.480
29 ร.ต.อ. สุชิน โฉมเชิด ผบ.มว.กก.ตชด.12 2502 11202 0204 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0156
30 พ.ต.ท. สุชีพ พรรณำ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 09201 0032 รอง ผกก.สส.สภ.จอหอ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0130
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31 พ.ต.ท. สุเชำว์ ขมสนิท รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนท่ำเล่ือน จว.ตรำด 1207 09204 0053 รอง ผกก.ป.สภ.เขำฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 0209 10202 0075
32 พ.ต.ต. สุดเขต พละเอ็น สวป.สภ.พระอินทร์รำชำ อ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0069 สว.อก.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.157
33 พ.ต.ท. สุดเขต สมัครเขตรกำร สว.สส.สภ.วังเจ้ำ จว.ตำก 0603 12204 0181 สว.อก.สภ.วังประจบ จว.ตำก 1605 10318 0134
34 พ.ต.ท. สุดเขต สิมำธรรม สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 12202 0378 สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10305 0015
35 พ.ต.ท. สุดจิตร์ สุขสมัย สว.ฝอ.บก.จร. 1002 10318 0017 รอง ผกก.ปป.สภ.โพนทอง จว.เลย 1410 09202 0048
36 พ.ต.ท. สุดใจ เหนือเกำะหวำย สวป. สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0344 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 5 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0218
37 พ.ต.ท. หญิง สุดำรัตน์ ดวงแก้ว สว.ฝอ.8 บก.อก.สตม. 2401 10318 0088 สว.กก.3 บก.ตม.1 สตม. 2402 10363 0109
38 พ.ต.ต. สุทธิเกียรติ โพธิสุทธ์ิ สว.สส.สภ.บำงคนที จว.สมุทรสงครำม 0707 12204 0054 สว.สส.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 12204 0186
39 พ.ต.ท. สุทธิชัย เทียนโพธ์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10318 0010 รอง ผกก.ป.สภ.กระแสสินธ์ุ จว.สงขลำ 0907 10202 0140
40 พ.ต.ท. สุทธินันท์ คงแช่มดี รอง ผกก.3 บก.ป. 2102 09201 0157 รอง ผกก.3 บก.ปทส. 2107 09201 0073
41 พ.ต.ท. สุทธินันท์ ช ำนำญ รอง ผกก.สภ.เขวำใหญ่ จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0120 รอง ผกก.สส.สภ.กู่ทอง จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0138
42 พ.ต.ต. สุทธินันท์ รอดค ำวงศ์ สว.อก.สภ.เมืองเลย 0408 12304 0009 สวป.สภ.หนองหญ้ำปล้อง จว.เลย 0408 12202 0067
43 พ.ต.ท. สุทธิพงศ์ จงวัฒนำ รอง ผกก.สส.สภ.เชียงกลำง จว.น่ำน 1506 09204 0060 รอง ผกก.สส.สภ.เทิง จว.เชียงรำย 1504 09204 0095
44 พ.ต.ท. สุทธิพงศ์ พลสังข์ สวป.สภ.ม่วงสำมสิบ จว.อบ. สอบ.572 สวป.สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0470
45 พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ คบบัณฑิต สว.พฐ.จว.มหำสำรคำม ศพฐ.4 2707 10336 0179 รอง ผกก.ป.สภ.บัวลำย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0676
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46 พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ ชัยบ ำรุง สวป. สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0259 สว.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี สปท.206
47 พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ ถำวรอ้ำย สวป.สภ.เก้ำเล้ียว จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0332 สวป.สภ.สำมเงำ จว.ตำก สตก.169
48 พ.ต.ต. สุทธิพงษ์ อินทสิทธ์ิ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สระแก้ว 1211 10202 0130 สว.กลุ่มงำนกำรข่ำว บก.ขส. 2206 10204 0029
49 พ.ต.ต. สุทธิพร กสุรพ สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.3 2404 10363 0020 สว.ตม.จว.ปรำจีนบุรี ตม.จว.3 2404 10363 0334
50 พ.ต.ท. สุทธิพร สุกก่ ำ สว.กก.สส.บก.น.3 1005 10204 0042 รอง ผกก.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 2 กต.2 0803 09204 0013
51 พ.ต.ท. สุทธิพันธ์ วันที รอง ผกก.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 1608 09204 0091 รอง ผกก.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ 1609 09204 0098
52 พ.ต.ท. สุทธิรักษ์ นำมวงษ์ สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม. 2401 10305 0080 สว.ตม.จว.ชัยภูมิ บก.ตม.4 2405 10363 0238
53 พ.ต.ท. สุทธิศักด์ิ ปล้ืมจิตต์ รอง ผกก.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 09363 0098 รอง ผกก.กก.3 บก.สส.สตม. 2408 09363 0042
54 ร.ต.อ. สุทธ์ิศักด์ิ พอดี รอง สว.จร. สน.พระรำชวัง สน.1-944 สว.จร.สน.แสมด ำ 1116 12205 0077
55 พ.ต.ท. สุทธิสุนทร ซ้ำยขวัญ รอง ผกก.ฝ่ำยตรวจฯขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0143 รอง ผกก.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 09363 0142
56 ร.ต.อ. สุทน อินทพัฒน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.299 สว.(สอบสวน)สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์ สนว.150
57 พ.ต.ท. สุทศ รุ่งโรจน์ สวป.สน.บำงมด 1115 12202 0204 สวป.สน.หนองแขม 1116 12202 0268
58 พ.ต.ท. สุทัศ พรหมอักษร สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 1802 10204 0021 สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง 1809 10204 0084
59 พ.ต.ท. สุทัศน์ ชัยมงคล รอง ผกก.ป.สภ.โนนสูง จว.นม. 0303 10202 0109 รอง ผกก.ป.สภ.แม่จัน จว.เชียงรำย 0502 10202 0039
60 พ.ต.ท. สุทัศน์ แดงประดับ สวป.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี สปท.164 สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.240
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61 ร.ต.อ. สุทัศน์ ทองกล่อม รอง สว.สส. สภ.บำงคล้ำ สฉช.245 สวป.สภ.เขำหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0053
62 พ.ต.ท. สุทัศน์ บัวทิม สว.สส.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ สนว.338 สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0328
63 พ.ต.ต. สุทัศน์ ประรัมย์ สว.อก.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12304 0009 สว.กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ 1308 10202 0174
64 พ.ต.ท. สุทัศน์ ศิลธรรม รอง ผกก.กก.1.บก.ส.1 2302 09204 0028 รอง ผกก.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 1 กต.3 0804 09204 0009
65 ร.ต.อ. สุทัศน์ อรุณรัตน์ รอง สว.สส. สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ สนว.465 สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0014
66 พ.ต.ท. สุทิน กรุงศรี สวป.สภ.บ้ำนกวำง จว.แพร่ 1508 10202 0059 สว.สส.สภ.น้ ำเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10204 0053
67 พ.ต.ท. สุทิน กล่ินหวล รอง ผกก.ป.สภ.สันทรำย จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0102 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองแพร่ 0506 10205 0010
68 ร.ต.อ. สุทิน ขุมเงิน รอง สวป.สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี 0204 13202 0428 สวป.สภ.เพ จว.ระยอง 0208 12202 0231
69 พ.ต.ท. สุทิน ค ำฟู สว.อก.สภ.ภูกำมยำว จว.พะเยำ 0505 12318 0126 สวป.สภ.เชียงค ำ จว.พะเยำ 0505 12202 0135
70 พ.ต.ท. สุทิน จันทร์แดง รอง ผกก.ฝอ.ศทส.ตม. 2409 09318 0003 รอง ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 09363 0100
71 พ.ต.ท. สุทิน ชูแสง สว.สส.สภ.คลองขนำน จว.กระบ่ี 1804 10204 0056 สว.อก.สภ.ปลำยพระยำ จว.กระบ่ี 0802 12304 0071
72 ร.ต.อ. สุทิน ทัดรัตน์ รอง สว.สส. สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ สปข.183 สว.อก.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 12304 0009
73 พ.ต.ต. สุทิน พัฒนำ สว.สส.สน.หัวหมำก สน.1-640 สว.สส.สน.เพชรเกษม 1104 12204 0207
74 พ.ต.ท. สุทิน หวังกลับ รอง ผกก.ปป.สภ.ศิลำลำด จว.ศรีสะเกษ 0306 10202 0393 รอง ผกก.สส.สภ.ประโคนชัย จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0092
75 พ.ต.ท. สุเทพ เกิดมุสิก สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 10202 0071 สว.ตม.จว.กระบ่ี บก.ตม.6 2407 10363 0296
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76 พ.ต.ท. สุเทพ ชูแก้ว ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.43 บก.ตชด.ภำค4 2505 10202 0254 รอง ผกก.ตชด.43 บก.ตชด.ภำค4 2505 09202 0239
77 พ.ต.ท. สุเทพ บุญบุตร รอง ผกก.ป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0056 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี สสบ.288
78 ร.ต.อ. สุเทพ พวงศรี รอง สวป.สภ.ป่ำต้ิว 0305 13202 0166 สว.ฝอ.ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 10318 0012
79 พ.ต.ท. สุเทพ ม่วงใหม่ รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนเสด็จ จว.ล ำปำง 1510 09202 0043 รอง ผกก.สส.สภ.เสริมงำม จว.ล ำปำง 1510 09204 0079
80 พ.ต.ต. สุเทพ รัตนบุษย์ สว.อก.สภ.แวง จว.สกลนคร 1411 10318 0057 สว.อก.สภ.อัยเยอร์เวง ภ.จว.ยะลำ 2006 10318 0166
81 พ.ต.ต. สุเทพ ร่ำงมณี สวป.สภ.ฉวำง จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0418 สวป.สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0383
82 พ.ต.ท. สุเทพ ศรีเกษม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09318 0113 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 09318 0258
83 ร.ต.อ. สุเทพ สุโพธ์ิ รอง สว.งำนตรวจพิสูจน์มลภำวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0225 สวป.สน.ท่ำเรือ 1112 12202 0064
84 ร.ต.อ. สุแทน ทองเหลือง รอง สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์ข่ำวอำชญำกรรมข้ำมชำติ บก.ส.4 2305 11204 0041 สว.กก.6 บก.ส.1 2302 10204 0223
85 ร.ต.อ. สุธรรม กุกุดเรือ รอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.276 สวป.สภ.บ้ำนบัวขำว จว.ร้อยเอ็ด 1409 10202 0063
86 พ.ต.ต. สุธรรม ชมภู สวป.สน.สำยไหม 1109 12202 0299 ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยท่ี2 บก.อคฝ. 1014 10202 0043
87 พ.ต.ต. สุธรรม อ้นอินทร์ สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวฯ บก.สส.ภ.6 1602 10204 0062 สวป.สภ.แม่สอด จว.ตำก 0603 12202 0241
88 ร.ต.อ. สุธำ ทองปลอด รอง สว.สส. สภ.กำญจนดิษฐ์ จว.สฎ. สสฎ.388 สวป.สภ.ไชยำ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0381
89 พ.ต.ต. หญิง สุธำสินี นวลก้ิม สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0090 สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0064
90 พ.ต.ท. หญิง สุธำสินี บัวช่วย รอง ผกก.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.จต. 0801 09318 0018 รอง ผกก.ฝนบ.สง.ก.ต.ช. 0104 09306 0027
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91 พ.ต.ต. หญิง สุธินี เป่ียมทอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0025 สว.ธร.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.220
92 พ.ต.ต. สุธิรพงศ์ ชัยศิริ สว.กก.3 บก.ปอท. 2112 10202 0081 สว.กก.3 บก.ปทส. 2107 10202 0076
93 พ.ต.ท. สุธิศักด์ิ พิริยะภิญโญ สวป.สน.ประเวศ สน.2-356 รอง ผกก.ปป.สน.ทุ่งมหำเมฆ 1103 10202 0047
94 ร.ต.อ. สุธี ธ ำรงกุลรวี รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0253 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 1501 10318 0243
95 พ.ต.ท. สุธี พรมเกตุ สวป.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 0307 12202 0099 สวป.สภ.นำโพธ์ิ อ.พิบูลมังสำหำร จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0114
96 พ.ต.ท. สุนทร งำมเหลือ รอง ผกก.ป.สภ.ท่ำไม้รวก จว.เพชรบุรี 1707 09202 0044 รอง ผกก.สส.สภ.ชะอ ำ จว.เพชรบุรี 1707 09204 0062
97 ร.ต.อ. สุนทร จตุเทน รอง สว.กลุ่มงำนส่งเสริมงำนสอบสวน 2 สบส. 0604 11306 0046 สว.กลุ่มงำนวิชำกำรและงำนสำรบรรณ สลก .ตร. 0101 10306 0066
98 พ.ต.ท. สุนทร ไชยรักษำ สว.สส.สน.สุวินทวงศ์ 1110 12204 0067 สว.อก.สน.ห้วยขวำง 1102 12304 0120
99 พ.ต.ต. สุนทร ทรัพย์พนำพรชัย ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 10202 0069 สวป.สภ.ท่ำเรือ จว.กำญจนบุรี สกจ.122

100 พ.ต.ท. สุนทร มำลำเวช สว.สส.สน.เพชรเกษม 1104 12204 0207 รอง ผกก.สส.สน.เพชรเกษม 1011 09204 0074
101 ร.ต.อ. สุนทร สุริยะวงศ์ รอง สว.ธร.สภ.คลองแงะ จว.สงขลำ 0907 13304 0336 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0230
102 พ.ต.ต. สุนทร เอียดแก้ว สว.สส.สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร 0803 12204 0133 สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0421
103 พ.ต.ท. หญิง สุนทรำ สิงห์ลอ รอง ผกก.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.4 1403 09318 0019 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4 1401 09318 0130
104 พ.ต.ท. หญิง สุนทรี ภู่ค ำมี สว.(กง.)ฝอ.ภ.จว.พิจิตร 1607 10326 0013 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10325 0213
105 พ.ต.ท. หญิง สุนทรี วัชระเกียรติศักด์ิ สว. ฝ่ำยธุรกำรก ำลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 10304 0011 รอง ผกก. ฝ่ำยธุรกำรก ำลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 09318 0009
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106 พ.ต.ท. สุนันท์ ไชยศรี ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0357 สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10325 0352
107 พ.ต.ท. สุนันท์ ท้วมกลัด สวป.สน.เทียนทะเล 1116 12202 0084 สว.อก.สน.ปทุมวัน สน.2-386
108 พ.ต.ท. สุนันท์ บัวสิงห์ สวป.สภ.น้ ำเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10202 0052 สวป สภ.นิคมอุตสำหกรรม ภ.จว.ล ำพูน 1511 10202 0091
109 พ.ต.ท. สุนันท์ วงษ์สีมี รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.4 1402 09204 0042 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองหนองคำย 1412 09204 0068
110 พ.ต.ท. สุนันท์ สมบูรณ์ สว.อก.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง 0902 12304 0109 สว.อก.สภ.ตะก่ัวป่ำ จว.พังงำ สพง.211
111 พ.ต.ท. สุบรรณ กรุดพันธ์ สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. 2401 10318 0097 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเพชรบุรี 1707 09204 0057
112 ร.ต.อ. สุบวร ยัติสำร รอง สวป.สภ.หนองขำม จว.ชลบุรี 0204 13207 0330 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สระแก้ว 1211 10202 0130
113 พ.ต.ท. สุบิน ไกรศรี รอง ผกก.ป.สภ.ชุมตำบง จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0284 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกำรุ้ง จว.อุทัยธำนี 1612 09202 0104
114 พ.ต.ท. สุประดิษฐ จรนำมล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแซว อ.เชียงแสน จว.เชียงรำย 1504 29203 0076 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองปำน จว.ล ำปำง สลป.387
115 พ.ต.ท. สุประพันธ์ โพธิภิรมย์ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 09201 0069 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองรำชบุรี 1708 09204 0068
116 พ.ต.ท. สุประวิณ สมบัติศิริ สว.กก.1 บก.ปส.3 2204 10204 0039 รอง ผกก.2 บก.ปส.1 2202 09201 0067
117 พ.ต.ต. หญิง สุปรำณี เรือนใสแก้ว สว.ฝอ.บก.สส.สตม. 2408 10318 0009 สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4 2405 10363 0096
118 พ.ต.ท. สุพงษ์ ศรีนวล ช่ำงไฟฟ้ำส่ือสำร(สบ 2) กลุ่มงำนพัฒนำเทคโนโลยีฯ สส. 2802 10428 0141 วิศวกรไฟฟ้ำส่ือสำร(สบ 3)กลุ่มงำนพัฒนำเทคโนโลยีฯสส. 2802 09445 0135
119 พ.ต.ท. สุพจน์ กำญจนวิจิตร รอง ผกก.ป.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม 0703 10202 0042 รอง ผกก.ป.สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี 0706 10202 0024
120 พ.ต.ท. สุพจน์ จงอุตส่ำห์ รอง ผกก.ป.สภ.เหล่ำเสือโก้ก จว.อุบลรำชธำนี 0309 10202 0447 รอง ผกก.สส.สภ.โชคชัย จว.นม. 1305 09204 0132
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121 พ.ต.ต. สุพจน์ จันทร์หอม สว.สส.สภ.โคกขำม จว.สมุทรสำคร 0708 12204 0118 สว.สส.สภ.โพรงมะเด่ือ จว.นครปฐม 0703 12204 0215
122 พ.ต.ต. สุพจน์ ไทยอ่อน สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทำ จว.ล ำพูน สลพ.181 สว.กก.สส.ภ.จว.ล ำปำง 1510 10202 0120
123 พ.ต.ท. สุพจน์ พุ่มแหยม สว.สส.สน.อุดมสุข 1103 12204 0133 รอง ผกก.ป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 0104 10202 0045
124 พ.ต.ท. สุพจน์ เพียงกระโทก สว.อก.สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ 0303 12304 0325 สว.(สอบสวน) สภ.บ ำเหน็จณรงค์ จว.ชัยภูมิ สชย.318
125 ร.ต.อ. สุพจน์ มะลิเลิศ รอง สว.จร. สน.โคกครำม 1102 13205 0351 สว.(สอบสวน) สน.บำงซ่ือ บก.น.2 บช.น. สน.1-486
126 พ.ต.ท. สุพจน์ รักกำร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปรำจีนบุรี 0207 10202 0007 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ฉลองกรุง 1110 24203 0134
127 พ.ต.ท. สุพจน์ วันคง ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.8 1803 10306 0031 รอง ผกก.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.8 1803 09318 0020
128 พ.ต.ท. สุพจน์ หน่อค ำ สว.กก.4 บก.ปคบ. 2111 10202 0098 สว.กก.3 บก.ปทส. 2107 10202 0077
129 พ.ต.ท. สุพรไชย ลิกขะไชย สว.สส.สภ.สำคู ภ.จว.ภูเก็ต 1808 10204 0140 สว.สส.สภ.บ้ำนนำเดิม จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0216
130 พ.ต.ต. สุพรรณ ใจหำญ สว.อก.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 10318 0059 สว.พฐ.จว.นครนำยก ศพฐ.2 2705 10336 0214
131 พ.ต.ท. สุพรรณ์ พลภักด์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรำ สฉช.183 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง สรย.279
132 พ.ต.ท. หญิง สุพรรณำ เจริญสุข สว.อก.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.406 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0210
133 พ.ต.ท. สุพล พรประเสริฐผล รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นครนำยก 1208 29203 0040 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก 0206 23203 0020
134 พ.ต.ท. สุพล สงทอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.271 รอง ผกก.ป.สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 0108 10202 0053
135 พ.ต.ท. สุพัฒ ดำรุนิกร สว.อก.สภ.บ้ำนหัน ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10318 0254 สวป.สภ.วังน้ ำเขียว จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0721



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

136 พ.ต.ท. สุพัฒก์ อยู่ดี สว.กก.4 บก.ส.3 2304 10202 0149 สว.กก.3 บก.ส.3 2304 10202 0129
137 พ.ต.ท. สุพัฒน์ กองศรี สว.สส.สภ.ค ำชะอี จว.มุกดำหำร 0406 12204 0074 สวป.สภ.ภูพำน จว.สกลนคร 0409 12202 0389
138 พ.ต.ท. สุพัฒน์ บุญล ำ สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 10204 0034 สวป.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน สมส.109
139 พ.ต.ต. สุพัตร์ ชมพิทักษ์เดชำ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแพร่ 0506 10202 0007 รอง ผกก.สส.สภ.เวียงต้ำ ภ.จว.แพร่ 1508 09204 0147
140 ร.ต.อ. หญิง สุพัตรำ เทพเฉลิม รอง สว.ฝ่ำยจัดกำรสอบ กส. 2905 11316 0045 สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0068
141 พ.ต.ท. สุพิชญ์ พันธ์ุเพ็ง สว.(สอบสวน) งำนสำยตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 30203 0082 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.โคกครำม บก.น.2 บช.น. 1102 13203 0344
142 พ.ต.ท. หญิง สุเพ็ญ ชนะสิทธ์ิ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ 1906 10318 0010
143 พ.ต.ต. สุภชัย เพชรช่วย สวป.สน.บำงนำ สน.2-750 สวป.สน.วังทองหลำง 1111 12202 0248
144 พ.ต.ท. สุภสิทธ์ิ สุวรรณี สวญ.สภ.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด 1409 09201 0049 รอง ผกก.ป.สภ.เสลภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 0407 10202 0071
145 ร.ต.อ. สุภัทร ศรีภำ รอง สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 13202 0392 สวป. สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0344
146 พ.ต.ท. สุภำพ เข่ือนแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงรำย 1504 09204 0087 รอง ผกก.สส.สภ.ดอยหลวง จว.เชียงรำย 1504 09204 0103
147 พ.ต.ต. สุภำพ แซ่ล้ิม สวป.สภ.ท้ำยเหมือง จว.พังงำ 0805 12202 0155 สว.สส.สภ.ท้ำยเหมือง จว.พังงำ 0805 12204 0073
148 พ.ต.ต. สุภำพ สีนำค สว.ตม.จว.ปรำจีนบุรี บก.ตม.3 2404 10204 0335 สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 2404 10204 0373
149 ร.ต.อ. สุภำพ อำสำ สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 29203 0039 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0187
150 พ.ต.ท. หญิง สุภำพร โพธ์ิศรี สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 1701 10326 0203 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 1701 09318 0197



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

151 พ.ต.ต. หญิง สุภำภรณ์ ภูตะคำม สว.อก.สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12304 0134 สว.ฝอ.ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 10326 0013
152 ร.ต.อ. หญิง สุภำภัทร อินทร์ใจเอ้ือ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 11403 0031 ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0135
153 พ.ต.ท. หญิง สุภำวดี ไกรนรำ รอง ผกก.กลุ่มงำนพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล สพฐ.ตร. 2700 09318 0010 รอง ผกก.ฝ่ำยงบประมำณและกำรเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 09318 0046
154 พ.ต.ท. หญิง สุภำวดี ย่ีภู่ศรี สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 1601 10326 0240 สว.อก.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ สพช.266
155 พ.ต.ต. หญิง สุภำวิณี สุขฤกษ์ สว.อก.สภ.เมืองพัทลุง จว.พัทลุง สพท.145 สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 10318 0009
156 พ.ต.ท. สุมนชำย จ ำนงกิจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองบัวล ำภู จว .นภ. สอด.513 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นำกลำง จว.หนองบัวล ำภู สอด.415
157 พ.ต.ท. สุมำกร สูงปำนเขำ สวป.สภ.สุขส ำรำญ จว.ระนอง 0807 12202 0034 รอง ผกก.ปป.สภ.กระบุรี จว.ระนอง 0807 10202 0020
158 พ.ต.ท. สุมิตร นันทสถิตย์ รอง ผกก.สส.สภ.เชียงยืน จว.มค. 1407 09204 0079 รอง ผกก.ปป.สภ.บ้ำนไผ่ จว.ขอนแก่น 0403 10202 0074
159 พ.ต.ท. สุเมท สุพรรณ สวป.สน.คันนำยำว 1109 12202 0302 รอง ผกก.สส.สภ.น้ ำขุ่น จว.อุบลรำชธำนี 1311 09204 0115
160 ร.ต.อ. สุเมธ กนกเหมพันธ์ รอง สว.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6 2407 11202 0088 สว.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6 2407 10202 0087
161 พ.ต.ท. สุเมธ จิตตระกูล สว.สส.สภ.วชิรบำรมี จว.พิจิตร 0605 12204 0151 สว.อก.สภ.สำมง่ำม จว.พิจิตร 0605 12304 0130
162 พ.ต.ท. สุเมธ ทองสมุทร รอง ผกก.สส.สภ.หมูสี จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0156 รอง ผกก.สส.สน.เทียนทะเล 1011 09204 0077
163 พ.ต.ท. สุเมธ ธิรำพืช รอง ผกก.กก.3.บก.ส.1 2302 09204 0112 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คูคต อ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 0104 24203 0091
164 พ.ต.ท. สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0110 รอง ผกก.ป.สน.ปทุมวัน 1103 10202 0039
165 พ.ต.ท. สุเมธ สอดสี สวป.สน.บำงขุนนนท์ สน.3-859 สว.อก.สน.บำงคอแหลม 1104 12304 0119



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

166 ร.ต.อ. สุเมธี กนกนำค รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0068 สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 12202 0378
167 พ.ต.ท. สุรกฤษ คงธนกิตติ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0139 สว.สส.สภ.ล ำปลำยมำศ จว.บร. สบร.469
168 ร.ต.อ. สุรกำญจน์ กระจ่ำง รอง สวป.สภ.กลำงดง จว.นครรำชสีมำ 1305 11202 0276 สว.อก.สภ.ชุมพวง จว.นครรำชสีมำ 0303 12304 0325
169 พ.ต.ท. สุรกิจ ไทยยำกรณ์ รอง ผกก.ศูนย์รวมข่ำว บก.สปพ. 1013 09202 0051 รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ 0402 10202 0007
170 พ.ต.ท. สุรกิจ เป่ียมอริยชน สวป.สภ.เชียงค ำ จว.พะเยำ 0505 12202 0135 สว.สส.สภ.นำน้อย จว.น่ำน 0504 12204 0131
171 พ.ต.ท. สุรกิตต์ คล้ำยอุดม รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09201 0033 รอง ผกก.สส.สภ.ชัยบุรี จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0087
172 ร.ต.อ. สุรจิตต์ จันทร์ชู รอง สว.สส. สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นศ. สนศ.431 สวป.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 12202 0423
173 พ.ต.ท. สุรจิตต์ บุญยดำ รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต 1911 09204 0003 รอง ผกก.บก.สส.จชต. 2002 09204 0126
174 พ.ต.ท. สุรจิตต์ เหล่ำจ ำรูญ สว.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10202 0100 สว.สภ.ห้วยโป่ง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0178
175 พ.ต.ท. สุรจิตร เปล่ียนประเสริฐ สวป.สน.เตำปูน 1109 12202 0285 รอง ผกก.อำรักขำ2 บก.อคฝ. 1014 09202 0067
176 พ.ต.ต. สุรจิตร์ ศรีพรรณ์ สว.อก.สภ.ล้ี จว.ล ำพูน 0509 12304 0108 สวป.สภ.ทำกำศ จว.ล ำพูน 0509 12202 0051
177 พ.ต.ท. สุรชัย ประสพจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองระนอง 1809 09204 0059 รอง ผกก.ปป.สภ.ปำกน้ ำระนอง จว.ระนอง 0807 10202 0027
178 พ.ต.ท. สุรชัย ปล้ืมจิตต์ สวป.สน.ปทุมวัน 1113 12202 0128 ผบ.ร้อย(สบ 2) กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. 1014 10202 0165
179 พ.ต.ท. สุรชัย ปิยะไพร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุรินทร์ 0307 10202 0007 รอง ผกก.สส.สภ.สังขะ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0140
180 พ.ต.ต. สุรชัย พิทักษ์เทพสมบัติ สวป.สภ.พิบูลมังสำหำร จว.อบ. สอบ.476 สวป.สภ.ม่วงสำมสิบ จว.อบ. สอบ.572



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

181 พ.ต.ท. สุรชัย หม่ืนสุรินทร์ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 10204 0031 สว.อก.สภ.เกำะช้ำง จว.ตรำด 0205 12304 0110
182 พ.ต.ท. สุรชัย เอ่ียมผ้ึง รอง ผกก.ตม.จว.สุรำษฎร์ธำนี บก.ตม.6 2407 09363 0110 สวญ.ตม.จว.สมุทรสงครำม บก.ตม.3 2404 09363 0311
183 พ.ต.ท. สุรชำ พรหมผุย สวป.สภ.กุดรัง จว.มหำสำรคำม 0405 12202 0060 สว.อก.สภ.รำษฎร์เจริญ ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 10318 0135
184 ร.ต.อ. สุรชำติ หม่ืนตำบุตร รอง สว.สส. สภ.เมืองล ำปำง สลป.228 สวป.สภ.ห้ำงฉัตร จว.ล ำปำง สลป.314
185 พ.ต.ท. สุรชิต ฤทธิลี รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 09201 0033 รอง ผกก.สส.สภ.นำยูง จว.อุดรธำนี 1414 09204 0074
186 พ.ต.ต. สุรเชฐพันธ์ จุริตทะโย สว.(สอบสวน)สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.302 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10204 0033
187 พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ สืบวิสัย สว.ฝ่ำยโยธำธิกำร 2 ยธ. 0303 10435 0030 รอง ผกก.ฝ่ำยโยธำธิกำร 2 ยธ. 0303 09435 0029
188 พ.ต.ต. สุรเชษฐ์  ่อ่อนสง สว.อก.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 12304 0223 สว.สส.สภ.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 12204 0231
189 ร.ต.อ. สุรโชค กังวำนวำณิชย์ รอง สว.กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0102 สว.กลุ่มงำนสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 10204 0109
190 พ.ต.ท. สุรเดช ฉัตรไทย สว.สส.สน.เตำปูน 1109 12204 0287 สวป.สน.ประเวศ 1111 12202 0258
191 พ.ต.ท. สุรเดช แถวศรีสุวรรณ์ สว.ธร.สน.ลำดกระบัง 1110 12304 0195 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09204 0079
192 ร.ต.อ. สุรเดช ประสงใด รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ สบร.309 สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 0304 12202 0424
193 พ.ต.ท. สุรเดช มำสินทพันธ์ุ รอง ผกก.ป.สภ.กระแสสินธ์ุ จว.สงขลำ 0907 10202 0140 รอง ผกก.ป.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง 1905 09202 0043
194 พ.ต.ท. สุรนันท์ ชอบงำม สวญ.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลำ 2006 09201 0089 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตรัง จว.ตรัง 0902 10202 0009
195 พ.ต.ท. สุรนำท วัฒนเขจร รอง ผกก.ป.สภ.หนองบัวแดง จว.ชัยภูมิ 0302 10202 0056 รอง ผกก.สส.สภ.ซับใหญ่ จว.ชัยภูมิ 1304 09204 0117



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

196 พ.ต.ท. สุรนำท สกลวรรธน์ รอง ผกก.ป.สภ.เลิงนกทำ จว.ยโสธร 0305 10202 0015 รอง ผกก.สส.สภ.อุดมทรัพย์ จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0135
197 พ.ต.ต. สุรพงศ์ สำขำกร สวป.สน.นำงเล้ิง สน.1-950 สว.สส.สน.ลำดพร้ำว สน.1-615
198 ร.ต.อ. สุรพงษ์ คงศักด์ิ รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี สลบ.225 สว.ฝอ.ภ.จว.อุทัยธำนี 1612 10318 0012
199 พ.ต.ท. สุรพงษ์ ฉับพลัน รอง ผกก.สส.สภ.ฉวำง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0076 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.พังงำ 1807 27203 0057
200 พ.ต.ท. สุรพงษ์ เทพเสน สวป.สภ.ท่ำวังผำ จว.น่ำน สนน.165 สว.สส.สภ.เมืองน่ำน สนน.149
201 พ.ต.ท. สุรพงษ์ สุขแย้ม รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนแยง จว.พิษณุโลก 1608 09204 0151 รอง ผกก.ป.สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0295
202 ร.ต.อ. สุรพรชัย วงศ์ผำคุณ รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น สขก.349 สวป.สภ.บ้ำนแฮด จว.ขอนแก่น 0403 12202 0054
203 พ.ต.ต. สุรพล จันทร์สมศักด์ิ สว.กก.สส.บก.น.5 1007 10204 0038 สวป.สน.บำงรัก 1113 12202 0144
204 พ.ต.ท. สุรพล จ ำพร สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 10318 0011 สว.สส.สภ.ซ ำสูง จว.ขอนแก่น 0403 12204 0319
205 พ.ต.ท. สุรพล เจริญวัฒนสุข รอง ผกก.สส.สภ.เกำะช้ำง จว.เชียงรำย 1504 09204 0144 รอง ผกก.สส.สภ.พระธำตุช่อแฮ ภ.จว.แพร่ 1508 09204 0151
206 พ.ต.ท. สุรพล ดูดิง รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9 1901 09318 0178 รอง ผกก.ป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลำ 0907 10202 0420
207 พ.ต.ท. สุรพล ทองเงิน สว.อก.สภ.กลำงใหญ่ ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10318 0120 สว.สส.สภ.ประจักษ์ศิลปำคม จว.อุดรธำนี 0412 12204 0334
208 พ.ต.ท. สุรพล ล้วนประเสริฐ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงรัก บก.น.6 บช.น. 1113 24203 0086 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน บก.น.6 บช.น. สน.1-693
209 พ.ต.ต. สุรพล สินเพ็ง สว.(สอบสวน) สภ.ล ำปำว อ.เมือง จว.กส. 0402 23203 0282 สว.(สอบสวน) สภ.มัญจำคีรี จว.ขก. สขก.603
210 พ.ต.ท. สุรพัชร์ โตแย้ม รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งมน จว.สุรินทร์ 1309 09204 0143 รอง ผกก.สส.สภ.องครักษ์ จว.นครนำยก 1208 09204 0051



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

211 พ.ต.ต. สุรวัช กอพุทธคุณ สวป.สน.สำมเสน สน.1-986 สวป.สน.พลับพลำไชย 1 1113 12202 0126
212 พ.ต.ท. สุรวิทย์ โยนจอหอ รอง ผกก.ป.สภ.สีค้ิว จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0059 รอง ผกก.ป.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 10202 0024
213 พ.ต.ต. สุรศักด์ิ คชภักดี สว.กก.สส.ภ.จว.นรำธิวำส 2004 10204 0035 สว.สส.สภ.จะแนะ จว.นรำธิวำส 0903 12204 0320
214 พ.ต.ท. สุรศักด์ิ มีเสำเรือน สว.(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.น่ำน 1506 10202 0031 สวป.สภ.เมืองน่ำน 0504 12202 0262
215 ร.ต.อ. สุรศักด์ิ ศิริบุตร รอง สวป.สน.ประชำช่ืน สน.1-716 สว.งำนสำยตรวจ/อำรักขำ กก.สุนัขต ำรวจ บก.สปพ. 1013 10202 0214
216 พ.ต.ท. สุรสิทธ์ิ ดีลี รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 09363 0197 รอง ผกก.2 บก.ปปป. 2110 09201 0041
217 พ.ต.ท. สุรสิทธ์ิ เน่ืองจ ำนงค์ รอง ผกก.ป.สภ.วังขอนแดง ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 09202 0114 รอง ผกก.ป.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09202 0052
218 ร.ต.อ. สุระทิน บุญโสม รอง สว.ฝอ.บก.น.1 1003 11202 0028 สว.ฝอ.บก.น.1 1003 10304 0011
219 พ.ต.ท. สุระพล เทพเสน รอง ผกก.ป.สภ.นำหวำย จว.เชียงใหม่ 1505 09202 0232 รอง ผกก.สส.สภ.นำหวำย จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0233
220 ร.ต.อ. สุระศักด์ิ พันธ์วงค์ รอง สว.จร. สน.วังทองหลำง 1102 13205 0217 สวป.สภ.จอหอ จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0160
221 ร.ต.อ. หญิง สุรัชนำ จิตภิบำล รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11304 0251 สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 10363 0141
222 พ.ต.ท. สุรัตน์ คลำยทุกข์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองที อ.เมือง จว.สร. 1309 09204 0213 สวญ.สภ.สะเดำ จว.สุรินทร์ 1309 09201 0066
223 พ.ต.ท. สุรัตน์ สมศักด์ิ สวป.สภ.ศรีส ำโรง จว.สุโขทัย สสท.239 สวป.สภ.หนองม่วงไข่ จว.แพร่ สพร.117
224 ร.ต.อ. สุรัตน์ หลำบมำลำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 11204 0037 สวป.สภ.นิคมพัฒนำ จว.ระยอง 0208 12202 0020
225 พ.ต.ท. สุรินทร์ แสงประทุม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพหัก จว.รำชบุรี 0706 24203 0120 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หลักห้ำ จว.รำชบุรี 0706 24203 0126



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

226 พ.ต.ท. สุรินทรำดิษฐ ทิพย์เจริญ รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 09204 0079 รอง ผกก.ป.สภ.พบพระ จว.ตำก 0603 10202 0049
227 พ.ต.ท. สุริยนต์ ชมมี สวป.สภ.บ้ำนมำบอ ำมฤต จว.ชุมพร 0803 12202 0043 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สลุย อ.ท่ำแซะ จว.ชุมพร สชพ.99
228 ร.ต.อ. สุริยนต์ รำชพันแสน รอง สว.สส.สภ.เมืองมหำสำรคำม สมค.213 สว.กก.สส.ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 10202 0125
229 พ.ต.ท. สุริยเมศศ์ ภักดีวิวัฒน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. สน.1-919 รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง 1004 09204 0074
230 พ.ต.ท. สุริยะ เต่ำทอง สว.สส.สภ.ท่ำบ่อ จว.หนองคำย 0410 12204 0170 สว.สส.สภ.พรเจริญ จว.บึงกำฬ 0410 12204 0219
231 พ.ต.ท. สุริยะ พ่วงสมบัติ สว.ฝอ.กต.7 0808 10318 0006 สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 10363 0143
232 พ.ต.ท. สุริยะ เพ็งสุข สว.กลุ่มงำนวิชำกำร 2 สบส. 0604 10305 0064 รอง ผกก.กลุ่มงำนตรวจสอบส ำนวน 1 คด. 0602 09375 0018
233 พ.ต.ท. สุริยะ โพธ์ิทองนำค รอง ผกก.ป.สภ.สอยดำว จว.จันทบุรี 0202 10202 0044 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 09201 0056
234 พ.ต.ต. สุริยะ มิสำ สว.สส.สภ.บ้ำนโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 10204 0066 สวป.สภ.น้ ำหนำว จว.เพชรบูรณ์ 0607 12202 0219
235 พ.ต.ต. สุริยะฎิษ สุริยะธง สว.สส.สภ.เขลำงค์นคร ภ.จว.ล ำปำง 1510 10204 0128 สว.สส.สภ.สำรภี จว.เชียงใหม่ 0503 12204 0338
236 ร.ต.อ. สุริยัน ค ำสอน รอง สว.จร.สภ.เมืองอุบลรำชธำนี สอบ.438 สวป.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0113
237 พ.ต.ท. สุริยัน เพชรช่วย สวป.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต สภก.110 สวป.สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.410
238 พ.ต.ท. สุริยัน วินิจมนตรี รอง ผกก.4 บก.ปคม. 2108 09201 0106 รอง ผกก.3 บก.รฟ. 2104 09202 0069
239 พ.ต.ต. สุริยัน อัลยุฟรี สวป.สภ.เมืองปัตตำนี จว.ปัตตำนี 0904 12202 0430 สว.สส.สภ.ระแงะ จว.นรำธิวำส 0903 12204 0258
240 พ.ต.ท. สุริยันต์ เถ่ือนศร สวป.สภ.ซ ำสูง จว.ขอนแก่น 0403 12202 0020 รอง ผกก.ป.สภ.นิคมน้ ำอูน จว.สกลนคร 0409 10202 0120



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

241 ร.ต.อ. สุริยำ นำคประนม รอง สว.งำนสำยตรวจ 2 กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0163 สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12202 0233
242 พ.ต.ท. สุริยำ ยอดวงษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนมไพร จว.รอ. สรอ.402 รอง ผกก.สส.สภ.พนมไพร จว.รอ. 1409 09204 0114
243 พ.ต.ต. สุริยำ ลำกุล สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0186 สวป.สภ.โชคชัย จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0728
244 ร.ต.อ. สุริโย แก้วบุตรดี รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 0304 13202 0443 สวป.สภ.นำงรอง จว.บุรีรัมย์ 0304 12202 0425
245 พ.ต.ต หญิง สุรีรัตน์ สิทธิศักด์ิ สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 10318 0012 สว.อก.สภ.เต่ำงอย จว.สกลนคร 0409 12304 0172
246 ร.ต.อ. หญิง สุวพร จันทน์เทศ รอง สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0507 สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 10363 0053
247 พ.ต.ท. สุวรรณ เต็งตระกูลเจริญ รอง ผกก.ป.สภ.พล จว.ขอนแก่น 0403 10202 0072 รอง ผกก.ปป.สภ.แวงใหญ่ จว.ขก. 0403 10202 0101
248 พ.ต.ท. สุวรรณ บุญแสง สวป.สน.นำงเล้ิง 1108 12202 0164 สวป.สน.สำยไหม 1109 12202 0299
249 พ.ต.ท. สุวรรณ มณีโชติ สว.สส.สภ.จะแนะ จว.นรำธิวำส 0903 12204 0320 รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสำคร จว.นรำธิวำส 0903 10202 0054
250 พ.ต.ท. สุวศิลป์ โลตุฤทธ์ิ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.11 บก.ตชด.ภำค1 2502 10202 0065 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.11 บก.ตชด.ภำค1 2502 10202 0067
251 พ.ต.ท. สุวัฒน์ ฉัตรเจริญพร รอง ผกก.ป.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 0108 10202 0042 รอง ผกก.สส.สภ.ล ำสนธิ จว.ลพบุรี 1108 09204 0074
252 ร.ต.อ. สุวัฒน์ พัฒนะสำร รอง สว.(สอบสวน) สภ.กุมภวำปี จว.อุดรธำนี สอด.350 สว.อก.สภ.เวฬุวัน ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10318 0209
253 พ.ต.ต. สุวัฒน์ วังงำม สวป. สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 12202 0275 สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 10318 0013
254 ร.ต.อ. สุวัฒน์ แสงแก้ว รอง สว. (สอบสวน) สภ.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จว.สุรินทร์ 1309 29203 0105 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นม. 1305 27203 0166
255 พ.ต.ท. สุวัฒน์ อนุวรรณ สว.สส.สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0238 รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยข่ำ จว.อุบลรำชธำนี 1311 09202 0183



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

256 พ.ต.ท. สุวิจักขณ์ กู้พิมำยวรกุล สว.กก.3 บก.ป. 2102 10202 0163 รอง ผกก.สส.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 1206 09204 0083
257 พ.ต.ท. สุวิจักขณ์ แก้วมณี รอง ผกก.ปป.สภ.เสวียด จว.สุรำษฏ์ธำนี 1810 09202 0050 รอง ผกก.สส.สภ.ท่ำฉำง จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0090
258 ร.ต.อ. สุวิจักขณ์ จันทร์ไทยธชำ รอง สวป.สภ.นำกลำง จว.หนองบัวล ำภู สอด.407 สว.สส.สภ.นำกลำง จว.หนองบัวล ำภู 0411 12204 0077
259 พ.ต.ท. สุวิจักขณ์ มีแย้ม รอง ผกก.8 บก.ทล. 2103 09201 0241 รอง ผกก.1 บก.ทล. 2103 09202 0034
260 พ.ต.ท. สุวิชำ บุญจ่ิม สว.กก.สส.ภ.จว.อ ำนำจเจริญ 1310 10204 0030 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอ ำนำจเจริญ 0308 10202 0016
261 ร.ต.อ. หญิง สุวิณำ กำฬมูสิก สว.ฝอ.บก.ทท.2 3203 10318 0008 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 2003 10318 0009
262 พ.ต.ท. สุวิทย์ จำมจุรี รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์ข่ำวอำชญำกรรมข้ำมชำติ บก.ส.4 2305 09204 0039 รอง ผกก.2 บก.ปส.3 2204 09201 0051
263 พ.ต.ท. สุวิทย์ ท่ังกล่ ำ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0212 สวป.สภ.เมืองสุโขทัย 0608 12202 0188
264 พ.ต.ท. สุวิทย์ นวนจร รอง ผกก.สส.สภ.ขำณุวรลักษบุรี จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0060 รอง ผกก.ป.สภ.สำกเหล็ก จว.พิจิตร 0605 10202 0208
265 พ.ต.ท. สุวิทย์ บัวถำ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10202 0117 สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10325 0232
266 ร.ต.อ. สุวิทย์ บัวประสิทธิพร รอง สวป.สภ.เขวำใหญ่ จว.มหำสำรคำม 0405 13207 0240 สว.อก.สภ.กู่ทอง ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 10318 0139
267 พ.ต.ท. สุวิทย์ พิมแสง สว.สส.สภ.บ้ำนตำก จว.ตำก 0603 12204 0138 สว.(สอบสวน)สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.245
268 พ.ต.ท. สุวิทย์ ภู่สว่ำง รอง ผกก.สส.สภ.น้ ำเกล้ียง จว.ศก. 1308 09204 0113 รอง ผกก.ป.สภ.หมูสี จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0060
269 พ.ต.ต. สุวิทย์ ภูหนองโอง สวป.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 12202 0426 สว.อก.สภ.ม่วงเฒ่ำ ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10318 0189
270 พ.ต.ท. สุวิทย์ ยอดวิจิตร สว.สส.สภ.นำประดู่ จว.ปัตตำนี 2005 10204 0088 สว.สส.สภ.ยะรัง จว.ปัตตำนี 0904 12204 0293



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

271 พ.ต.ท. สุวิทย์ สิงห์กำล สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 10204 0129 สว.ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5 2406 10363 0204
272 พ.ต.ท. สุวิทย์ หริรักษ์ สว.สส.สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 0110 12204 0085 สว.สส.สภ.ร ำมะสัก อ.โพธ์ิทอง จว.อ่ำงทอง 1112 10204 0043
273 พ.ต.ท. สุวินัย พิทักษ์ สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10204 0186 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนค่ำย จว.ระยอง 1210 09204 0075
274 ร.ต.อ. หญิง สุวิมล ไกลถ่ิน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงรำย 1504 11304 0187 สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงรำย 1504 10318 0014
275 พ.ต.ท. หญิง สุวิไล พันธ์ุเพ็ง สว.ฝอ.กส. 2905 10326 0009 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0010
276 พ.ต.ท. สุวุฒิ รัตนชัย รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 09318 0008 รอง ผกก.ป.สภ.มะเริง จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0233
277 พ.ต.ท. สุศรันย์ ศรีบุญเจริญชัย สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 0107 24203 0195 สว.(สอบสวน) สภ.เสำหิน อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0150
278 พ.ต.ท. สุหัช ด ำน้อย รอง ผกก.ซถ.1 บก.สส.จชต. 2002 09201 0060 รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งหว้ำ จว.สตูล 1907 09204 0048
279 พ.ต.ต. สุอำรีย์ สำแก้ว สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ สชย.249 สว.สภ.ช่องสำมหมอ จว.ชัยภูมิ 0302 12201 0373
280 พ.ต.ท. เสกสรร คมสำคร รอง ผกก.ป.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 0806 10202 0032 รอง ผกก.ปป.สภ.ปลำยพระยำ จว.กระบ่ี 0802 10202 0023
281 พ.ต.ท. เสกสรร โคตรสิงห์ สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0495 สว.ฝอ.บก.ตม.2 2403 10318 0010
282 พ.ต.ท. เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 10201 0143 รอง ผกก.4 บก.ทล. 2103 09202 0131
283 พ.ต.ท. เสกสรรค์ ศักด์ิบูรณำเพชร สวป.สภ.บึงสำมัคคี จว.ก ำแพงเพชร 0602 12202 0062 สวป.สภ.พรำนกระต่ำย จว.ก ำแพงเพชร 0602 12202 0280
284 พ.ต.ต. เสกสรรค์ องอำจ สวป.สภ.สูงเนิน จว.นม. สนม.817 สว. กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10204 0157
285 พ.ต.ท. เสกสรรค์ อุทโท รอง ผกก.ปป.สภ.ภูผำม่ำน จว.ขอนแก่น 0403 10202 0123 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ 1308 09204 0105
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286 พ.ต.ท. เสกสิทธ์ิ ทวีชัย รอง ผกก.ปป.สภ.ดงหลวง จว.มุกดำหำร 0406 10202 0061 รอง ผกก.สส.สภ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0116
287 พ.ต.ท. เสกสิทธ์ิ พีระมงคลกริช รอง ผกก.ป.สภ.เวียงป่ำเป้ำ จว.เชียงรำย 0502 10202 0061 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนแซว จว.เชียงรำย 1504 09204 0140
288 ร.ต.อ. เสฎฐวุฒิ ประจวบสุข สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0035 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0011
289 พ.ต.ท. เสฏฐกรณ์ สมัยจำรุวัฒน์ สวป.สภ.พลับพลำชัย จว.บุรีรัมย์ ปขก.1715 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0143
290 พ.ต.ต. เสฏฐวุฒิ จิตปลอดโปร่ง สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.น.6 1008 10305 0058 สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0029
291 พ.ต.ท. เสถียร ไชยสวัสด์ิ สว.ส.รน.1 กก.6 บก.รน. 2106 10206 0164 รอง ผกก.9 บก.รน. 2106 09206 0395
292 ร.ต.อ. เสถียร ทนำนิน รอง สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11202 0062 สว.กก.2 บก.สกส.บช.ปส. 2207 10202 0038
293 พ.ต.ท เส้นชัย ฟู่เจริญ สวป.สภ.ช้ำงเผือก จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0493 รอง ผกก.สส.สภ.สำรภี จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0156
294 พ.ต.ต. เสน่ห์ เจริญจิต สวป.สภ.แสนภูดำษ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0051 สว.สส.สภ.ปรำสำท จว.สร. สสร.268
295 พ.ต.ท. เสน่ห์ ตันติพงศ์ สวป.สภ.เมืองตรัง 0902 12202 0200 สว.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลำ 0907 12204 0376
296 พ.ต.ท. เสน่ห์ ปัญญำเรือง สว.(สอบสวน) สภ.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท 0102 23203 0162 สว.(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 0104 24203 0137
297 พ.ต.ท. เสน่ห์ ปำนมี รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.พังงำ 1807 29203 0039 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นิคมสร้ำงตนเอง จว.พิษณุโลก 1608 29203 0073
298 พ.ต.ท. เสน่ห์ มณีฉำย สว.สส.สน.บำงเขน สน.1-1083 สว.สส.สน.บึงกุ่ม 1102 12204 0270
299 พ.ต.ท. เสน่ห์ แย้มทับ สวป.สภ.เมืองตำก 0603 12202 0248 สว.อก.สภ.คลองลำน จว.ก ำแพงเพชร 0602 12304 0189
300 พ.ต.ท. เสน่ห์ สุวรรณคีรี สว.อก.สภ.สำมง่ำม จว.พิจิตร 0605 12304 0130 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0158
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301 พ.ต.ต. เสนีย์ เวชพัฒ สว.สส.สภ.บำงเลน จว.นครปฐม 0703 12204 0194 สว.สส.สภ.หนองขำว จว.กำญจนบุรี 1704 10204 0065
302 พ.ต.ท. เสมอ แสงสนธ์ิ สว.สภ.นครชุม จว.พิษณุโลก 0606 12201 0195 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0162
303 พ.ต.ท. เสมำ บรรดำศักด์ิ สวป.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10202 0121 สว.(สอบสวน) สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 24203 0134
304 พ.ต.ท. เสริญรำษฎร์ แก้วปนทอง สว.สส.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนำท 0102 12204 0093 สวป.สภ.เพนียด อ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 0106 12202 0072
305 พ.ต.ท. เสริมเกียรติ คัมภีระ สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 2407 10363 0148 สว.ฝ่ำยควบคุมอัตรำก ำลัง อต. 0401 10302 0074
306 พ.ต.ท. เสริมสุข เพ็งสุก สวป.สภ.เนินขำม จว.ชัยนำท 0102 12202 0043 รอง ผกก.ป.สภ.ภำชี จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 10202 0044
307 พ.ต.ต. เสรี พรหมชำติ สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0036 สว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10325 0312
308 พ.ต.ท. เสรี พุดหล้ำ รอง ผกก.สส.สภ.อำจสำมำรถ จว.รอ. 1409 09204 0113 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด สรอ.270
309 ร.ต.อ. เสรี สังข์ศรี รอง สว.กก.1 บก.ปส.3 2204 11204 0047 สว.กก.1 บก.ปส.3 2204 10204 0039
310 พ.ต.ต. เสรี สุขกสิกร สว.(สอบสวน) สภ.ละงู จว.สตูล สสต.140 สวป. สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 0105 12202 0369
311 พ.ต.ท. เสรีฐกำญจน์ จันทร์ด้วง สว.สภ.หนองแหน จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12201 0221 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสำคร 0708 10202 0007
312 พ.ต.ต. เสรีภำพ พำนำ สว.อก.สภ.ทุ่งเขำหลวง จว.ร้อยเอ็ด 0407 12318 0404 สว.อก.สภ.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ด 0407 12304 0238
313 พ.ต.ท. เสวก ระม่ังทอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0034 รอง ผกก.ป.สภ.ตำกฟ้ำ จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0059
314 พ.ต.ท. เสวก อรุณรุมแสง รอง ผกก.จร.สภ.เมืองยะลำ 0906 10205 0010 รอง ผกก.สส.สภ.ด่ำนมะขำมเต้ีย จว.กำญจนบุรี 1704 09204 0089
315 พ.ต.ท. เสวกตร์ รัตนำเกียรติ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี สชบ.303 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีรำชำ จว.ชลบุรี สชบ.342
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316 พ.ต.ต. เสวี อินทมำตร์ สว.สส.สภ.เมืองสุโขทัย สสท.164 สว.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 1611 10318 0008
317 พ.ต.ท. หญิง เสำวนีย์ กุญชะโร สว.อก.สภ.กันทรวิชัย จว.มหำสำรคำม 0405 12304 0116 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.มุกดำหำร 1408 09318 0008
318 ร.ต.อ. หญิง เสำวลักษณ์ ชอบแต่ง รอง สว.ธร.สภ.หำดใหญ่ จว.สงขลำ สสข.336 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0229
319 พ.ต.ท. แสงทิพย์ จันทรัตน์ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0075 รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งครุ 1115 10202 0073
320 พ.ต.ท. แสงเพชร สำนนท์ สว.สส.สภ.เกำะพงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0176 สว.สส.สภ.บ้ำนตำขุน จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12204 0232
321 ร.ต.อ. แสงสิทธ์ิ สมโรจน์รัตน์ รอง สวป. สน.คันนำยำว สน.1-1231 สวป.สน.โคกครำม 1109 12202 0271
322 พ.ต.ต. แสวง คนคล่อง รอง ผกก.ปป.สภ.ศรีสงครำม จว.นพ. 0404 10202 0040 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครพนม 1406 09204 0072
323 พ.ต.ท. แสวง บุญชู สว.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 0106 12204 0168 รอง ผกก.สส.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 1110 09204 0043
324 ร.ต.อ. โส ขำวหนูนำ รอง สว. กลุ่มงำนวิชำชีพฯ ยธ. 0303 11438 0069 สว.กลุ่มงำนวิชำชีพและเช่ียวชำญ ยธ. 0303 10438 0060
325 พ.ต.ท. โสพิศ องอำจ สวป.สภ.ดอนหัวฬอ จว.ชลบุรี 0204 12202 0393 สว.สส.สภ.คลองใหญ่ จว.ตรำด 0205 12204 0101
326 พ.ต.ท. โสภณ ทองจันทร์ สว.อก.สภ.ระโนด จว.สงขลำ 0907 12304 0193 สว.อก.สภ.เกำะลันตำ จว.กระบ่ี 0802 12304 0084
327 พ.ต.ท. โสภณ นิธิสุนทรพงศ์ สว.ฝ่ำยกำรเงิน 5 กง. 0502 10326 0088 สว.ฝ่ำยกำรเงิน 4 กง. 0502 10326 0141
328 ร.ต.อ. โสภณ นิยมเดชำ รอง สวป.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตำนี 0904 13202 0180 สว.อก.สภ.บูเก๊ะตำ จว.นรำธิวำส 2004 10318 0153
329 พ.ต.ท. โสภณ พรำมณี สว.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปรำจีนบุรี สปจ.333 สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0133
330 ร.ต.อ. หญิง โสภำ มีเจ้ย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนโคกยำง จว.ตรัง 0902 23203 0173 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ปัตตำนี 2005 29203 0079
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331 พ.ต.ต. โสภิต ลุนส ำโรง สว.สส.สภ.หัวโทน จว.ร้อยเอ็ด 1409 10204 0072 สวป.สภ.ทุ่งฝน จว.อด. สอด.431
332 พ.ต.ท. หญิง โสภิต สมพงษ์ สว.ฝอ.บก.ตม.6 2407 10318 0008 สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 10204 0264
333 พ.ต.ต. โสรัจ วิชยสุทธ์ิ สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 10204 0054 สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 10204 0396
334 พ.ต.ท. โสวัชร์ ไชยสงครำม รอง ผกก. กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 09204 0109 รอง ผกก.สส.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 1108 09204 0066
335 ร.ต.อ. โสวิทย์ แสนศำลำ รอง สว.สส.สภ.ศรีธำตุ จว.อุดรธำนี 0412 13204 0222 สว.อก.สภ.เมืองนครพนม 0404 12304 0009
336 พ.ต.ท. ไสยู ดีสะท้ำน สวป.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี สลบ.302 สวป.สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี สสบ.280
337 ร.ต.อ. ไสว จันทร์มำ รอง สว.กก.4 บก.ปปป. 2110 11202 0084 สว.กก.2 บก.ปปป. 2110 10202 0044
338 ร.ต.อ. หญิง หทัยรัตน์ คนงำม รอง สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0564 สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.3 2404 10204 0022
339 ร.ต.อ. หนำ ศิริแสง รอง สว.สส.สภ.เมืองนครนำยก สนย.87 สวป.สภ.ดอนหัวฬอ จว.ชลบุรี 0204 12202 0393
340 พ.ต.ท. หนูรักษ์ วงค์จ ำปำ สวป.สภ.วัฒนำนคร จว.สระแก้ว สปจ.392 สว.สภ.บ้ำนแก้ง จว.ชัยภูมิ 0302 12201 0371
341 พ.ต.ท. หมัดอุสัน เส็นหีม รอง ผกก.สส.สภ.ยะรัง จว.ปัตตำนี 2005 09204 0088 รอง ผกก.ป.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตำนี 0904 10202 0081
342 พ.ต.ท. หมำย ม่ังมี สวป.สภ.ลำดยำว จว.นครสวรรค์ สนว.317 รอง ผกก.ป.สภ.ลำดยำว จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0029
343 พ.ต.ท. หฤษฏ์ ค ำจุมพล รอง ผกก.ปป.สภ.โคกโพธ์ิชัย จว.ขอนแก่น 0403 10202 0395 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 09201 0033
344 พ.ต.ท. หัสดินทร์ นพวงศ์ ณ อยุธยำ สวป.สน.วัดพระยำไกร 1112 12202 0294 สว.งำนแผน/ฝึกอบรม กก.ควบคุมฝูงชน1 บก.อคฝ. 1014 10318 0155
345 พ.ต.ท. หญิง หัสทนำ ไทยสมบูรณ์ สว.อก.สภ.สะบ้ำย้อย จว.สงขลำ 0907 12304 0273 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สตูล 1907 09318 0072
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346 พ.ต.ท. หัสพล โพธ์ิทอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 10204 0101 สว.อก.สภ.วังขอนแดง ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 10318 0116
347 พ.ต.ต. หำญชนะ พรมดี สว.อก.สภ.เฝ้ำไร่ จว.หนองคำย 0410 12304 0264 สว.สส.สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกำฬ 0410 12204 0210
348 พ.ต.ต. หำญพล รำมด้วง สว.กก.3 บก.ทท.3 3204 10318 0065 สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลำ สสข.410
349 พ.ต.ท. หิรัญ ภู่ตระกูล รอง ผกก.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 09201 0032 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 09204 0072
350 พ.ต.ท. หิรัณยสุทธ์ิ อินทร์ใย รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นม. 0303 10202 0129 รอง ผกก.ป.สภ.โนนสูง จว.นม. 0303 10202 0109
351 พ.ต.ต. เหมจักร บุนนำค สวป.สน.ดินแดง สน.1-518 สว.กก.1.บก.ส.1 2302 10204 0044
352 ร.ต.อ. เหรียญชัย ศรีเชียงชำ รอง สวป.สภ.เมืองหนองคำย สนค.215 สว.อก.สภ.ฆ้องชัย จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12318 0309
353 ร.ต.อ. หญิง แหม่ม วงษ์เส รอง สว.กก.3 บก.ป. 2102 11202 0166 สว.ฝอ.บก.ป. 2102 10318 0019
354 ร.ต.อ. อคร กล่อมกูล นว.(สบ 1) ผบก.ปคม. 2108 11323 0007 สวป.สน.ทุ่งมหำเมฆ 1112 12202 0308
355 พ.ต.ท. องอำจ มีคุณสมบัติ รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0044 รอง ผกก.กลุ่มงำนวิเครำะห์และประเมินผล ผอ. 0202 09309 0065
356 ร.ต.อ. องอำจ ศรีทอง รอง สวป. สภ.คลองด่ำน อ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 1109 11202 0117 สวป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0338
357 พ.ต.ท. หญิง องุ่น แตงสำขำ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 1701 10325 0179 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 1701 10326 0203
358 ร.ต.อ. อชิตพล สีอ ำคำ รอง สว.จร. สน.บึงกุ่ม 1102 13205 0280 สวป.สน.บึงกุ่ม 1111 12202 0254
359 ร.ต.อ. อชิรวิชญ์ แสนค ำ รอง สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี สชบ.403 สว.สส.สภ.เมืองนครนำยก สนย.84
360 พ.ต.ท. อชิระ อ่อนกล่ ำผล สวป.สน.บำงชัน 1111 12202 0256 สว.ฝอ.บก.น.5 1007 10318 0014
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361 พ.ต.ท. อชิระวรรธน์ สุพรรณเภสัช นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0113 รอง ผกก.ฝอ.กต.4 0805 09318 0005
362 พ.ต.ต. อดิเทพฌ์ ภูวัช สว.สส.สน.หนองค้ำงพลู 1104 12204 0238 สว.สส.สน.ท่ำเรือ 1112 12204 0065
363 พ.ต.ท. อดิเรก ขุนจันดี สว.อก.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี 1711 10318 0055 สวป.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี สสพ.255
364 พ.ต.ท. อดิเรก ทองแกมแก้ว สว.กก.3 บก.ปคบ. 2111 10202 0073 รอง ผกก.ป.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 0106 10202 0020
365 พ.ต.ต. อดิศร กองโกย สว.อก.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 10318 0113 สวป.สภ.เมืองนครนำยก 0206 12202 0088
366 พ.ต.ท. อดิศร บุญสนอง สวป.สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี สนบ.277 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0136
367 ร.ต.อ. อดิศร สมำนทร รอง สวป.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ 0607 13202 0267 สว.สส.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ สพช.209
368 พ.ต.ท. อดิศร สุวรรณรักษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ชุมพลบุรี จว.สร. 1309 09204 0149 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 09201 0068
369 พ.ต.ท. อดิศักด์ิ ใจดี สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0271 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 09318 0032
370 พ.ต.ต. อดิศักด์ิ เนตรคุณ สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0253 สวป.สน.อุดมสุข 1111 12202 0260
371 พ.ต.ท. อดิศักด์ิ ร่มจ ำปำ สวป.สน.ทุ่งมหำเมฆ 1112 12202 0309 รอง ผกก.สส.สภ.ศรีวิชัย จว.สกลนคร 1411 09204 0121
372 ร.ต.อ. อดิศักด์ิ สวัสดิพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี 0412 13202 0375 สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธำนี 1414 10204 0034
373 พ.ต.ต. อดิศักด์ิ อรพันธ์ สวป.สภ.เมืองมหำสำรคำม สมค.205 สว.กลุ่มงำนจรำจร ผก. 0203 10309 0041
374 พ.ต.ท. อดิศักด์ิ อันตรเสน สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0197 สวป.สภ.ควนเนียง จว.สงขลำ สสข.519
375 พ.ต.ท. อดุลย์ เง๊ำะ รอง ผกก.ตชด.41 บก.ตชด.ภำค4 2505 09202 0057 รอง ผกก.ตชด.42 บก.ตชด.ภำค4 2505 09318 0153
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376 พ.ต.ต. อดุลย์ ฉิมทับ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกำฬ 1415 10204 0033 สว.สส.สภ.เมืองบึงกำฬ จว.บึงกำฬ 0410 12204 0201
377 ร.ต.อ. อดุลย์ นำชัยฤทธ์ิ รอง สว.สส.สภ.บุณฑริก 0309 13204 0263 สว.อก.สภ.นำโพธ์ิ อ.บุณฑริก ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10318 0193
378 ร.ต.อ. อดุลย์ ศรีสำร รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น สขก.533 สว.อก.สภ.ค ำม่วง จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12304 0188
379 พ.ต.ท. อดุลย์ สุร ำไพ รอง ผกก.ป.สภ.เดชอุดม จว.อบ. 0309 10202 0064 รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศพฐ.4 2707 09318 0086
380 ร.ต.อ. อดุลย์ศิริ วงศ์ตันกำศ รอง สว.สส.สน.บำงมด 1010 11204 0103 สว.กก.5 บก.ส.2 2303 10204 0097
381 พ.ต.ต. อดุลศักด์ิ ขุนกลับ สวป.สภ.นำหม่อม จว.สงขลำ ปขก.1742 สว.(สอบสวน) สภ.สะบ้ำย้อย จว.สงขลำ 0907 24203 0112
382 พ.ต.ท. อติเทพ พงษ์สุวรรณ สวป.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 10202 0059 สวป.สภ.เกำะกูด จว.ตรำด 0205 12202 0054
383 พ.ต.ท. อติเมธ พลมุข สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี 0412 12202 0359 รอง ผกก.ปป.สภ.บ้ำนผือ จว.อุดรธำนี 0412 10202 0056
384 พ.ต.ต. อติโรจน์ ทำแจ้ง สวป.สภ.หนองหำน จว.อุดรธำนี 0412 12202 0366 สวป.สภ.เมืองอุดรธำนี สอด.306
385 พ.ต.ท. อธิคม ค ำเทพ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงกลำง จว.น่ำน สนน.222 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำวังผำ จว.น่ำน สนน.174
386 พ.ต.ต. อธิคุณ อินทรเสน สว.ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5 2406 10363 0092 สว.กก.บริกำรคนต่ำงด้ำว บก.ตม.3 2404 10363 0021
387 พ.ต.ท. อธิชย์ ดอนนันชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มักกะสัน สน.1-1062 รอง ผกก.ป.สน.สำมเสน 1102 10202 0049
388 พ.ต.ท. อธิโชค มีทอง สว.กก.สส.ภ.จว.สกลนคร 1411 10202 0167 สวป.สภ.ไชยวำน จว.อด. สอด.443
389 พ.ต.ท. อธิบดี เสริมสุข สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 4 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0197 สวป.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 0103 12202 0038
390 พ.ต.ท. อธิพงศ์ ทองแดง รอง ผกก.สส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0165 รอง ผกก.ป.สภ.แม่อำย จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0112
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391 พ.ต.ท. อธิพงษ์ วุฒิวิวัฒนกุล รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนไร่ จว.สุโขทัย 1610 09202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 1206 09202 0065
392 พ.ต.ท. อธิวัฒน์ ศิรเลิศฐำกรณ์ สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.4 2205 29203 0024 รอง ผกก.2 บก.ปส.4 2205 09201 0043
393 ร.ต.อ. อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตต์ิ รอง สว.จร.สภ.เมืองระยอง สรย.219 สวป.สภ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง 0208 12202 0229
394 พ.ต.ท. อธิวัฒน์ อุปละ สว.(หน.)สภ.บ้ำนกุ่ม อ.เมือง จว.ลพบุรี สลบ.101 สวญ.สภ.มำรวิชัย อ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 09201 0055
395 พ.ต.ต. อธิศ นำโควงษ์ สวป.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลรำชธำนี 0309 12202 0113 สว.สส.สภ.ทุ่งศรีอุดม จว.อุบลรำชธำนี 0309 12204 0238
396 พ.ต.ท. อธิสรรค์ พืชจันทร์โสภณ สว.อก.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 0108 12304 0139 รอง ผกก.สส.สภ.ศีขรภูมิ จว.สุรินทร์ 1309 09204 0148
397 ร.ต.อ. อธิสรรค์ โพธ์ิศรี ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ประจ ำ สง.ผบ.ตร. 0001 13323 0241 สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นม. สนม.336
398 พ.ต.ท. หญิง อนงค์นำฎ กลันทกพันธ์ สว.ด่ำน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 10363 0104 สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5 2406 10363 0209
399 พ.ต.ท. อนัญญ์ สงวนสุด สว.อก.สภ.อ่ำวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0059 สว.สส.สภ.ปำกน้ ำปรำณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 12204 0187
400 พ.ต.ต. หญิง อนัญญำ กีรติวรภำกร สว.ฝอ.กม. 0601 10326 0010 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0140
401 พ.ต.ต. อนัน ฤทธิธรรม สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บึงกำฬ 1415 10204 0071 สวป.สภ.หนองหำน จว.อุดรธำนี 0412 12202 0366
402 พ.ต.ท. อนันต์ กมลรัตน์ รอง ผกก.สส.สน.บำงโพ 1003 09204 0079 รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 6 บก.อก.ภ.1 1101 09318 0230
403 ร.ต.อ. อนันต์ กำวสันเทียะ สวป.สน.ธรรมศำลำ 1114 12202 0227 สวป.สน.จรเข้น้อย 1110 12202 0224
404 พ.ต.ท. อนันต์ เก้ือบุญแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตะก่ัวป่ำ จว.พังงำ สพง.226 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 1801 09318 0212
405 ร.ต.อ. อนันต์ ค ำชมภู รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0053 สว.สส.สภ.แม่อ้อ จว.เชียงรำย 1504 10204 0068



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

406 พ.ต.ท. อนันต์ ทองสุข สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 10363 0285 สว.ฝอ.บก.ตม.4 2405 10318 0008
407 พ.ต.ท. อนันต์ ธรรมชัยกุล รอง ผกก.สส.สภ.แปลงยำว จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0082 รอง ผกก.ป.สภ.วังขอนแดง ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 09202 0114
408 พ.ต.ท. อนันต์ ปำนทอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนขุนทด จว.นม. 0303 24203 0212 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ สอย.446
409 พ.ต.ท. อนันต์ พรมมำ สวป.สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่ 1508 10202 0051 สวป.สภ.บ้ำนหลวง จว.น่ำน สอด.258
410 พ.ต.ต. อนันต์ วงทำษี สว.สส. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 0107 12204 0329 สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10202 0031
411 พ.ต.ท. อนันต์ ศรีเอ่ียม ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.14 บก.ตชด.ภำค1 2502 10202 0344 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 10318 0074
412 พ.ต.ท. อนันต์ แหล่งสท้ำน รอง ผกก.สส.สภ.หอค ำ จว.บึงกำฬ 1415 09204 0045 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนบัวขำว จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0155
413 ร.ต.อ. อนันต์ อินทมงคล รอง สวป. สภ.บ้ำนกลำง จว.เพชรบูรณ์ สพช.117 สวป.สภ.บ้ำนต้ิว จว.เพชรบูรณ์ 1609 10202 0069
414 พ.ต.ท. อนันต์ อุตรศำสตร์ รอง ผกก.ปป.สภ.มัญจำคีรี จว.ขอนแก่น 0403 10202 0078 รอง ผกก.สส.สภ.พระยืน จว.ขก 1405 09204 0053
415 พ.ต.ท. อนันต์เดช ยำวิชัย รอง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงรำย 1504 09201 0033 รอง ผกก.สส.สภ.เชียงม่วน จว.พะเยำ 1507 09204 0052
416 ร.ต.อ. อนันต์ยศ ปรัชญำวุฒิรัตน์ รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0036 สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0495
417 ร.ต.อ. อนันตรัตน์ สุขนรินทร์ รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 13202 0340 สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ สนว.282
418 พ.ต.ต. อนันท์ วงศ์ค ำ สวป.สน.ชนะสงครำม 1108 12202 0185 สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 12202 0415
419 พ.ต.ต. อนิรุทธ์ ภัทรวิวัฒน์ สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 10363 0143 สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 10202 0071
420 พ.ต.ท. อนิวรรตน์ สุรินทร์วงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.โพธ์ิกลำง จว.นม. 1305 09204 0129 รอง ผกก.ฝอ.กม. 0601 09318 0008



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

421 พ.ต.ท. อนุกูล ปิณฑวิหค สวป.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0303 สว.อก.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธำนี 0610 12304 0105
422 ร.ต.อ. หญิง อนุช ณ ตีป รอง สว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11326 0367 สว.ฝสสน.4 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 10326 0073
423 พ.ต.ต. อนุชำ ตู้มณีจินดำ สว.จร.สน.สุทธิสำร สน.1-754 สว.ศูนย์รับแจ้งเหตุและปฏิบัติกำรควบคุมส่ังกำร บก.ทท.๑ 3202 10202 0108
424 พ.ต.ท. อนุชำ แสงทอง รอง ผกก.กลุ่มงำนพิจำรณำ 1 มน. 0702 09305 0013 รอง ผกก.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.จต. 0801 09318 0018
425 พ.ต.ต. อนุชิต เหลำแหลม สวป.สภ.กระนวน จว.ขอนแก่น สขก.424 สวป.สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 0403 12202 0426
426 ร.ต.อ. อนุชิต อำมำตย์สมบัติ รอง สวป. สภ.บำงศรีเมือง อ.เมือง จว.นนทบุรี 0103 13202 0339 สวป.สภ.บำงศรีเมือง จว.นนทบุรี 0103 12202 0286
427 พ.ต.ท. อนุชิต อุดมภักดี รอง ผกก.สส.สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก 1608 09204 0092 รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก 1608 09201 0031
428 ร.ต.อ. อนุเทพ อุทุมพร รอง สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี สชบ.378 สว.(สอบสวน) สภ.แปลงยำว จว.ฉะเชิงเทรำ สฉช.262
429 พ.ต.ต. อนุพงศ์ ยะพิมสิน นว.(สบ 2) จตร. 0001 12323 0277 นว.(สบ 2) ผบช.สงป. 0500 10323 0004
430 ร.ต.อ. อนุพงศ์ ศรีสุข รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร 0409 13202 0392 สว.สส.สภ.ดอนตำล จว.มุกดำหำร 0406 12204 0082
431 พ.ต.ท. อนุภำพ วิศรัมวัน รอง ผกก.5 บก.ปอศ. 2109 09201 0176 รอง ผกก.4 บก.รน. 2106 09202 0082
432 ร.ต.อ. อนุรักษ์ กลำงณรงค์ รอง สวป. สภ.ฉลอง อ.เมือง จว.ภก. สภก.38 สว.สส.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต 0806 12204 0107
433 ร.ต.อ. อนุรักษ์ รำมสูตร รอง สว.สส. สน.บึงกุ่ม 1102 13204 0273 สวป.สน.ลำดพร้ำว 1111 12202 0237
434 พ.ต.ท. อนุรักษ์ อ่ิมละเอียด รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0093 รอง ผกก.จร.สน.บำงนำ 1103 10205 0073
435 พ.ต.ท. อนุรุท มูลนิล สว.สส.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ สพช.239 สว.สส.สภ.บ้ำนโคก จว.เพชรบูรณ์ 1609 10204 0066



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

436 พ.ต.ท. อนุวัฒน์ ขวัญเมือง สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0024 สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส. 2207 10204 0056
437 พ.ต.ท. อนุวัฒน์ เนำวรัตน์ สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลำ สสข.410 สว.(สอบสวน) สภ.สทิงพระ จว.สงขลำ สสข.417
438 ร.ต.อ. อนุวัฒน์ ฤทธิชัย สวป.สน.พลับพลำไชย 1 1113 12202 0126 สวป.สภ.ชุมพล จว.สงขลำ 0907 12202 0085
439 พ.ต.ท. อนุวัตร อ่อนโก้ก รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำบ่อ จว.นค. สนค.295 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคำย จว.นค. สนค.225
440 พ.ต.ท. อนุศร ทองทิพย์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนทับใหม่ จว.สระแก้ว 1211 09204 0143 รอง ผกก.สส.สภ.บ่อไร่ จว.ตรำด 1207 09204 0057
441 พ.ต.ท. อนุศักด์ิ เข็มทอง รอง ผกก.ป.สภ.หน้ำพระลำน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 10202 0051 รอง ผกก.สส.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0085
442 พ.ต.ท. อนุศิษฎ์ จงจีรังทรัพย์ สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0202 สวป.สน.ท่ำพระ 1114 12202 0223
443 พ.ต.ท. อนุสนธ์ิ สุขสิริสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.สวนผ้ึง จว.รำชบุรี 0706 10202 0054 รอง ผกก.ป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 0703 10202 0044
444 พ.ต.ท. อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.6 2407 09318 0006 รอง ผกก.4 บก.ปปป. 2110 09201 0078
445 พ.ต.ท. อนุสรณ์ ญำสุรัติกุล สว.อก.สภ.กระแสสินธ์ุ จว.สงขลำ 0907 12304 0219 สว.ธร.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.375
446 พ.ต.ท. อนุสรณ์ หน่อค ำบุตร สว.ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ. 2104 10202 0059 รอง ผกก.ป.สภ.แม่ฟ้ำหลวง จว.เชียงรำย 0502 10202 0070
447 พ.ต.ท. อพิสิฐ เกิดสวัสด์ิ รอง ผกก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.3 1302 09201 0018 รอง ผกก.สส.สน.บำงย่ีขัน 1009 09204 0073
448 ว่ำท่ี พ.ต.ท. หญิง อภษฎ์ชญำ น่ิมนวน สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0039 สว.ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ ศพข.บช.ส. 2306 10318 0029
449 ร.ต.อ. อภันตรี ไตรย์ลักษณ์ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.น.5 1007 29203 0064 สว.(สอบสวน) งำนสำยตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 30203 0082
450 พ.ต.ท. หญิง อภันตรี วรกำรพงศ์ สว.อก.สน.บำงโพงพำง สน.2-498 รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ทท. 3201 09318 0068



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

451 พ.ต.ต. อภิชนฌำณ ครำมสูงเนิน สวป.สน.ปทุมวัน 1113 12202 0141 สว.จร.สน.วังทองหลำง 1102 12205 0215
452 พ.ต.ต. อภิชำต ปำนแพ สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0008 สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0027
453 พ.ต.ต. อภิชำติ กำฬภักดี สว.สส.สภ.ยำงสีสุรำช จว.มหำสำรคำม 0405 12204 0184 สว.สส.สน.บำงย่ีขัน สน.3-598
454 พ.ต.ท. อภิชำติ จินำเพ็ญ รอง ผกก.4 บก.ทล. 2103 09202 0131 รอง ผกก.7 บก.ทล. 2103 09202 0217
455 พ.ต.ท. อภิชำติ วรรณโก รอง ผกก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 09204 0021 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 09305 0154
456 พ.ต.ท. อภิชำติ หงส์ไพบูลย์ สว.สส.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม 0703 12204 0230 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7 1703 10318 0007
457 พ.ต.ท. อภิชำติ อุตรมำตย์ รอง ผกก.อำรักขำ1 บก.อคฝ. 1014 09202 0028 รอง ผกก.สส.สน.บำงชัน 1006 09204 0070
458 ร.ต.อ. อภิชำติ อุ่นพงษ์ รอง สวป. สน.ท่ำเรือ 1112 13202 0427 สวป.สน.มักกะสัน สน.1-1051
459 พ.ต.ท. อภิเชษฐ์ ภู่ทอง รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6 1601 09318 0207 รอง ผกก.สส.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ 1606 09204 0082
460 ร.ต.อ. อภิเชษฐ์ เมธีธรรมำภรณ์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 11323 0005 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ปรำจีนบุรี 1209 10204 0101
461 พ.ต.ท. อภิเชษฐ โหม่งพุฒ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.บึงกำฬ 1415 09318 0070 รอง ผกก.ปป.สภ.หนองเรือ จว.ขก. 0403 10202 0091
462 พ.ต.ต. อภิเดช สิทธิ สว.อก.สภ.กู่ทอง ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 10318 0139 สว.กก.สส.ภ.จว.เลย 1410 10204 0031
463 ร.ต.อ. อภิเดช อธิคมสัญญำ รอง สว.กก.1 บก.ปคบ. 2111 11202 0037 สว.กก.3 บก.ปคบ. 2111 10202 0074
464 พ.ต.ท. อภิธำน ปำนอุทัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกน้ ำปรำณ จว.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.110 รอง ผกก.ป.สภ.สำมร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 10202 0061
465 พ.ต.ท. อภินันท์ เจริญทัศน์ สว.สส.สภ.นำงรอง จว.บร. สบร.452 สว.พฐ.จว.สุรินทร์ ศพฐ.3 2706 10336 0184



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

466 พ.ต.ต. อภินันทน์ ฤกษนันทน์ ผบ.ร้อย (สบ 2) กองร้อยท่ี 6 บก.อคฝ. 1014 10202 0216 สว.ธร.สน.ลำดกระบัง 1110 12304 0195
467 พ.ต.ท. อภินันท์ศักด์ิ ธำตุไพบูลย์ ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 10202 0042 สว.อก.สภ.ห้วยยำง จว.ชัยภูมิ 1304 10318 0055
468 พ.ต.ต. อภิพงศ์ ไชยวัน สว.สส.สภ.เขำสวนกวำง จว.ขอนแก่น 0403 12204 0255 สว.สส.สภ.บ้ำนเป็ด ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10204 0124
469 พ.ต.ท. อภิมุข เสมสฤษด์ิ สว.(หน.)สภ.นำงลือ อ.เมือง จว.ชัยนำท 0102 12201 0173 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 1104 09204 0048
470 พ.ต.ท. อภิรักษ์ จุ้ยส ำรำญ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 1509 09204 0067 รอง ผกก.สส.สภ.น้ ำเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 09204 0096
471 พ.ต.ท. อภิรักษ์ ดวงใจ รอง ผกก.ป.สภ.ด่ำนขุนทด จว.นม. 0303 10202 0067 รอง ผกก.สส.สภ.หนองบุญมำก จว.นม. 1305 09204 0133
472 ร.ต.อ. อภิรักษ์ ศุภสถิตยำนนท์ รอง สว.จร. สน.สุทธิสำร สน.1-1300 สว.จร.สน.สุทธิสำร สน.1-754
473 ร.ต.อ. อภิรักษ์ อังคศิริสรรพ รอง สว.งำนปฏิบัติกำรจรำจรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 11205 0243 สว.งำนปฏิบัติกำรจรำจรตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 1 1002 10205 0237
474 พ.ต.ท. อภิรัตน์ โทจ ำปำ รอง ผกก.3 บก.ปส.4 2205 09201 0058 รอง ผกก.3 บก.ปส.2 2203 09201 0062
475 พ.ต.ต. อภิรุ่ง เพียรมงคล สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0011 สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 10202 0089
476 พ.ต.ต. หญิง อภิวรรณ ชูตระกูล สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 10318 0015 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น 1405 09318 0009
477 พ.ต.ต. อภิวัฒน์ แจ้งแก้ว สวป. สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 0107 12202 0334 สว.อก.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร สสป.221
478 พ.ต.ท. อภิวัฒน์ บุญสว่ำง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสลุง อ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 0106 23203 0043 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่ำวุ้ง จว.ลพบุรี สลบ.286
479 พ.ต.ต. อภิศำล แก้วดู สว.ฝอ.บก.น.1 1003 10304 0011 สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0061
480 พ.ต.ต. อภิสัณห์ ทองหมู่ สว.จร.สภ.เมืองกำฬสินธ์ุ สกส.208 สวป.สภ.ธวัชบุรี จว.รอ. สรอ.293



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

481 พ.ต.ต. อภิสิทธ์ิ ศักด์ิชัยยันต์ สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร สสค.126 สว.อก.สภ.ก ำแพงแสน จว.นครปฐม 0703 12304 0176
482 ร.ต.อ. อภิสิทธ์ิ สิงคเสลิต รอง สวป.สภ.วำรินช ำรำบ สอบ.447 สว.สส.สภ.เดชอุดม จว.อบ. สอบ.675
483 พ.ต.ต. อภิสิทธ์ิ หมำยเหน่ียวกลำง สว.สส.สภ.บ้ำนเหล่ือม จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0371 สว.สส.สภ.เทพำรักษ์ จว.นครรำชสีมำ 0303 12204 0474
484 พ.ต.ท. อมร พรมเอ่ียม รอง ผกก.ป.สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 10202 0295 รอง ผกก.ป.สภ.ดงขุย จว.เพชรบูรณ์ 1609 09202 0142
485 พ.ต.ท. อมรชัย ลีลำขจรจิตร รอง ผกก.กลุ่มงำนสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 09204 0105 รอง ผกก.1 บก.ปอท. 2112 09201 0023
486 พ.ต.ท. อมรพิพัฒน์ วงศ์ไชย สวป.สน.เพชรเกษม 1116 12202 0245 สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0305
487 พ.ต.ต. หญิง อมรรัตน์ แก้วทอง สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10318 0037 สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 6 ทว. 2703 10336 0111
488 พ.ต.ต. หญิง อมรรัตน์ จันทชำติ สว.อก.สภ.ควนเนียง จว.สงขลำ 0907 12304 0234 สว.อก.สภ.คอหงส์ จว.สงขลำ 0907 12318 0422
489 ร.ต.อ. หญิง อรชิสำ รอดแก้ว รอง สว.กก.4 บก.ปคบ. 2111 11304 0100 สว.ฝอ.สกพ. 0400 10309 0167
490 พ.ต.ท. หญิง อรทัย แสงสกุล สว.ฝอ.บก.ปอศ. 2109 10326 0016 สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2101 10325 0092
491 พ.ต.ท. อรพล โคตรโนนกอก รอง ผกก.ป.สภ.หนองสำหร่ำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09202 0056 รอง ผกก.สส.สภ.หนองสำหร่ำย จว.นครรำชสีมำ 1305 09204 0155
492 พ.ต.ท. อรรคพล อุทัยผล สว.กก.สืบสวนปรำบปรำม บก.ตม.2 2403 10363 0274 รอง ผกก.ฝ่ำยตรวจฯขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0142
493 พ.ต.ท. อรรณพ ชัยชำญ รอง ผกก.ป.สภ.หำงดง จว.เชียงใหม่ 0503 10202 0048 รอง ผกก.สส.สภ.ดอยหล่อ จว.เชียงใหม่ 1505 09204 0180
494 พ.ต.ท. อรรณพ ลิมปิโรจนฤทธ์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ. 2109 29203 0089 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 29203 0112
495 พ.ต.ท. อรรณพ เลิศสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.แม่สำย จว.เชียงรำย 0502 10202 0037 รอง ผกก.สส.สภ.ขุนตำล จว.เชียงรำย 1504 09204 0096



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

496 ร.ต.อ. อรรณพ ศรีสวำท รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระทุ่มแบน 0708 24203 0082 สว.(สอบสวน) สภ.จอมบึง จว.รำชบุรี สรบ.266
497 พ.ต.ท. อรรถ ฉำยสุวรรณ์ สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10318 0012 สว.อก.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 12304 0218
498 พ.ต.ท. อรรถกำร กองสุผล รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรำ 1205 09204 0114 รอง ผกก.ป.สภ.มะขำม จว.จันทบุรี 0202 10202 0046
499 พ.ต.ท. อรรถพงษ์ นกขุนทอง สว.กก.2 บก.ปปป. 2110 10202 0043 สวป.สภ.ล ำสนธิ จว.ลพบุรี 0106 13204 0028
500 ร.ต.อ. อรรถพนธ์ พูลศิริ รอง สว.สส. สน.จรเข้น้อย สน.2-380 สว.สส.สน.จรเข้น้อย สน.2-377
501 พ.ต.ท. อรรถพร กล่ันเรืองแสง รอง ผกก.สส.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 09204 0095 รอง ผกก.สส.สภ.โป่งน้ ำร้อน จว.จันทบุรี 1204 09204 0075
502 พ.ต.ท. อรรถพร เครือวัลย์ สวป.สภ.ร่องค ำ จว.กส. สกส.373 รอง ผกก.ป.สภ.โนนสูง ภ.จว.กำฬสินธ์ุ 1404 09202 0124
503 พ.ต.ท. อรรถพร พุ่มห้วยรอบ สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ 0304 12202 0422 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0186
504 พ.ต.ท. อรรถพล กุลวงษ์มำณะโส ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.ปพ.ศชต. 2000 10202 0013 สว.ปฏิบัติกำรพิเศษ ภ.จว.สงขลำ 1906 10442 0201
505 ร.ต.อ. อรรถพล จินำสำย รอง สว.กก.3 บก.ส.3 2304 11202 0134 สว.กก.4 บก.ส.2 2303 10204 0081
506 พ.ต.ต. อรรถพล ดำรก สว.จร.สน.พลับพลำไชย 1 สน.2-439 สว.จร.สน.บำงมด สน.3-938
507 พ.ต.ท. อรรถพล พลพรม สว.กลุ่มงำนถวำยควำมปลอดภัย บก.ทล. 2103 10202 0281 รอง ผกก.ฝอ.บก.ทล. 2103 09318 0010
508 พ.ต.ต. อรรถพล แพสอำด สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0012 สว.กก.ตชด.13 บก.ตชด.ภำค1 2502 10325 0242
509 ร.ต.อ. อรรถพล ภูมิคอนสำร รอง สวป.สภ.มัญจำคีรี จว.ขอนแก่น 0403 13202 0463 สว.สส.สภ.สังคม จว.หนองคำย 0410 12204 0185
510 พ.ต.ท. อรรถพล รุจิฤทธ์ิ สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.7 1703 10318 0020 สว.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 10318 0009



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

511 พ.ต.ต. อรรถพล วงศ์นรเศรษฐ์ สว.อก.สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์ 0307 12304 0155 สว. กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 1107 10204 0155
512 พ.ต.ท. อรรถพล สงพูล สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 10202 0088 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0037
513 พ.ต.ท. อรรถพล อิทธโยภำสกุล รอง ผกก.ป.สภ.บ้ำนค่ำย จว.ระยอง 0208 10202 0049 สวญ.สภ.ไม้รูด จว.ตรำด 0205 10201 0049
514 พ.ต.ท. อรรถวรรธน์ ใบหำ สวป.สภ.บำงมะเด่ือ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0065 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุรำษฎร์ธำนี 1810 09204 0075
515 พ.ต.ต. อรรถวัฒน์ สุวรรณรัตน์ สวป.สภ.คลองท่อม จว.กระบ่ี 0802 12202 0134 สวป.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 0806 12202 0168
516 ร.ต.อ. อรรถวุฒิ นิลแสง รอง สว.พฐ.จว.นนทบุรี 2704 11336 0147 สวป.สน.อุดมสุข 1111 12202 0240
517 พ.ต.ท. หญิง อรรธยำ ป้องอติคุณ รอง ผกก.ฝ่ำยสำรบรรณ 1 สลก.ตร. 0101 09312 0033 รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0051
518 พ.ต.ต. หญิง อรวรรณ ก่อเกิด สว.ฝ่ำยงบประมำณ 4 งป. 0501 10325 0051 สว.ฝอ.สงป. 0500 10309 0009
519 พ.ต.ท. หญิง อรวรรณ นุ้ยแนบ สว.กก.1 บก.ทท.3 3204 10318 0019 สว.พฐ.จว.ตรัง ศพฐ.9 2712 10336 0128
520 ร.ต.อ. หญิง อรวรรณ เสียงดี รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ล ำปำง 1510 11326 0024 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.5 1502 10326 0010
521 ร.ต.อ. หญิง อรอนงค์ สำยศิริวิทย์ รอง สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.บช.ส. 2301 11309 0030 สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0026
522 พ.ต.ต. อระสำร นำงงำมส ำโรง สว.อก.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น 0403 12304 0360 สว.สส.สภ.โนนศิลำ จว.ขอนแก่น 0403 12204 0327
523 พ.ต.ท. หญิง อรัญญำ ดิษฐำอภิชัย สว.อก.สภ.นำขยำด ภ.จว.พัทลุง 1905 10318 0104 สว.อก.สภ.บ้ำนโสร่ง จว.ปัตตำนี 2005 10318 0084
524 พ.ต.ท. อร่ำม ทวีทรัพย์ สวญ.สภ.สะเดำ จว.สุรินทร์ 1309 09201 0066 รอง ผกก.ป.สภ.บัวเชด จว.สร. 0307 10202 0083
525 พ.ต.ท. อร่ำม พุฒชำลี รอง ผกก.สส.สภ.นำโพธ์ิ จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0091 รอง ผกก.ป.สภ.ไทยเจริญ จว.ยโยธร 0305 10202 0053



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

526 พ.ต.ท. อรุณ ด ำรงค์กิจ สวป.สภ.เต่ำงอย จว.สกลนคร สสน.426 รอง ผกก.สส.สภ.ปำกชม จว.เลย 1410 09204 0075
527 ร.ต.อ. อรุณ สำนุสันต์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11202 0191 นว.(สบ ๒) ผบช.ทท. 3200 10323 0004
528 พ.ต.ท. อรุณพงษ์ ภำรพบ รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8 1802 09204 0045 รอง ผกก.สส.สภ.สลุย จว.ชุมพร 1805 09204 0082
529 ร.ต.อ. หญิง อรุณี เชำว์ดีกรพันธ์ุ รอง สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0566 สว.ฝ่ำยพลำธิกำร 3 พธ. 0302 10365 0046
530 พ.ต.ท. หญิง อรุณี อ่อนอ่ิมสิน รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม. 2401 09318 0056 รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.2 2403 09318 0009
531 ร.ต.อ. อรุษ สภำนนท์ รอง สว. กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0050 สว.จร สภ.เมืองพัทยำ จว.ชลบุรี สชบ.315
532 พ.ต.ท. อลงกต คชแก้ว สว.สส.สภ.เกำะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 12204 0262 สว.อก.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.406
533 พ.ต.ท. อลงกต พูลเก้ือ สว.กลุ่มงำนวิเครำะห์และก ำหนดยุทธศำสตร์ ยศ. 0201 10309 0016 รอง ผกก.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ผก. 0203 09318 0076
534 พ.ต.ท. อลงกรณ์ กนกวรรณ สว.กลุ่มงำนสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 10204 0108 สว.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บช.น. 1012 10204 0089
535 พ.ต.ต. อลงกรณ์ กำญจนวรำงกูร สว.ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.2 3203 10202 0033 สว.กก.ควบคุมธุรกิจน ำเท่ียวและมัคคุเทศก์ บช .ทท. 3200 10202 0011
536 พ.ต.ต. อลงกรณ์ นันตำ สว.กก.ควบคุมธุรกิจน ำเท่ียวและมัคคุเทศก์ บช .ทท. 3200 10202 0011 สวป.สภ.กลำงดง จว.นครรำชสีมำ 0303 12202 0159
537 ร.ต.อ. อลงกรณ์ ว่องวโร รอง สว.จร.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปรำจีนบุรี สปจ.342 สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปรำจีนบุรี 0207 12202 0163
538 พ.ต.ท. อัครเดช เย็นอำคำร รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 09318 0258 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 09318 0009
539 พ.ต.ท. อัครเดช ศรีม่วงกลำง รอง ผกก.สส.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 1308 09204 0116 รอง ผกก.สส.สภ.พลับพลำชัย จว.บุรีรัมย์ 1306 09204 0093
540 พ.ต.ท. อัครเดช ศุกระกำญจน์ รอง ผกก.ปป.สภ.เกำะยำว จว.พังงำ 0805 10202 0053 รอง ผกก.ป.สภ.สำขลำ อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09202 0048



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

541 พ.ต.ท. อัครพงศ์ ศิริกัณรัตน์ สว.กลุ่มงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ผอ. 0202 10309 0043 สว.จร.สน.สำยไหม 1109 12205 0079
542 พ.ต.ต. อัครพงษ์ วรรณพงษ์ สว.อก.สภ.กลำงดง จว.นครรำชสีมำ 1305 10318 0066 สว.อก.สภ.พลกรัง ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 10318 0258
543 พ.ต.ท. อัครพล จ่ันเพชร สว.สส.สน.ท่ำเรือ 1112 12204 0065 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0134
544 พ.ต.ท. อัครพล โทยะ สว.กก.สส.บก.น.6 1008 10204 0042 รอง ผกก.สส.บก.น.2 1004 09204 0035
545 พ.ต.ท. อัครพล พลซำ สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 3204 10202 0054 สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรำ กก.4 บก.รฟ. 2104 10202 0090
546 พ.ต.ท. อัครพัชร์ ทองศรีวำณิช สว.ฝอ.บก.น.2 1004 10318 0014 สว.กก.3 บก.ทท.1 3202 10202 0088
547 ร.ต.อ. อัครพัณณ์ ดิษฐกวี รอง สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 11380 0161 สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0152
548 พ.ต.ท. อัครภัส จำยะวำนิช สวป. สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0244 รอง ผกก.ป.สภ.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 1106 09202 0045
549 พ.ต.ท. อัครวัฒ ไชยขวัญ สว.จร.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0704 12205 0010 สว.สส.สภ.ทองผำภูมิ จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0162
550 พ.ต.ต. อัครวินต์ อินนุ่มพันธ์ สว.(191) กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10202 0142 สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 12202 0320
551 พ.ต.ต. อัครินทร์ กิตติสุริยะนนท์ สว.สส.สภ.วัดเพลง จว.รำชบุรี 0706 12204 0193 สว.จร.สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.162
552 พ.ต.ท. หญิง อังคณำ เชิดโฉม รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0043 รอง ผกก.ฝอ.สตส. 0900 09318 0008
553 พ.ต.ท. หญิง อัจฉรำ อุยสกุล สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 10318 0213 สว.ฝอ.บก.ทท.1 3202 10318 0009
554 ร.ต.อ. หญิง อัจฉรำพรรณ จันทคัต รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 2404 11204 0216 สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 10318 0012
555 พ.ต.ท. อัชฌำส์ อ่อนศรีแก้ว สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0175 รอง ผกก.ป.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมรำช 0804 10202 0173



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

556 พ.ต.ท. อัชนัย เสำมณี รอง ผกก.ฝอ.บก.น.6 1008 09318 0010 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ บก.น.6 บช.น. สน.1-919
557 พ.ต.ต. อัซรัน ฮำมุ สว.ธร.สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส สนธ.158 สวป.สภ.สุไหงโกลก จว.นรำธิวำส 0903 12202 0477
558 พ.ต.ท. หญิง อัญชนำ สมบูรณ์นิรันดร์ รอง ผกก.ฝ่ำยพัฒนำและเทคโนโลยีฯ บก.อก.สกบ. 0301 09365 0033 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 09318 0106
559 พ.ต.ท. อัตพล เขมำนุวงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.สฏ. 1810 27230 0099 รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมรำช 1806 09204 0074
560 ร.ต.อ. อันดำนัน ชำติโสม รอง สว.จร. สน.พหลโยธิน สน.1-782 สว.อก.สภ.ส ำโรงทำบ จว.สุรินทร์ 0307 12304 0217
561 พ.ต.ต. อับดุลรอฮีม ยูโซ๊ะ สว.ปฏิบัติกำรพิเศษ ภ.จว.ปัตตำนี 1909 10202 0003 สว.สส.สภ.ทุ่งยำงแดง จว.ปัตตำนี 0904 12204 0318
562 พ.ต.ต. อับดุลฮำมิด บือรำเฮง สว.สส.สภ.บำเจำะ จว.นรำธิวำส 0903 12204 0302 สว.สส.สภ.ย่ีงอ จว.นรำธิวำส 0903 12204 0311
563 พ.ต.ท. หญิง อัมพร จุนทะเส สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 2407 10363 0263 สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0492
564 พ.ต.ต. อัมพร สมศรี สว.อก.สภ.เมืองสงขลำ จว.สงขลำ สสข.297 สว.อก.สภ.ควนเนียง จว.สงขลำ 0907 12304 0234
565 ร.ต.อ. อัมรินทร์ นิติภัทร์ รอง สวป.สภ.ล ำใหม่ จว.ยะลำ 0906 13202 0110 สวป.สภ.ละแม จว.ชุมพร สชพ.250
566 พ.ต.ท. อัศม์เดช เดชอชิระโสภณ รอง ผกก.ป.สภ.นำโยง จว.ตรัง 0902 10202 0053 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง 1905 09318 0090
567 ร.ต.อ. หญิง อัศรี เสนำมนตรี รอง สว.ฝอ.บก.ป. 2102 11304 0028 สว.ฝอ.บก.ป. 2102 10318 0022
568 พ.ต.ท. อัษกร หม่ืนภักดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปำกน้ ำหลังสวน อ.หลังสวน จว.ชุมพร สชพ.94 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.สฏ. 1810 27230 0099
569 ร.ต.อ. อัษฎำวุธ ขวัญเมือง สว.กก.สส.บก.น.6 1008 10204 0039 สว.งำนสำยตรวจ 3 กก.สำยตรวจ บก.สปพ. 1013 10202 0102
570 ร.ต.อ. อัสนี ตระกูลฐิติทรัพย์ รอง สว. งำนสำยตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0045 สวป.สน.บำงเสำธง สน.3-578



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

571 ร.ต.อ. อำคม แดงสน่ัน รอง สวป.สภ.ก้อ จว.ล ำพูน 0509 13207 0149 สวป.สภ.น้ ำเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10202 0052
572 พ.ต.ท. อำคม ยำนะธรรม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เชียงของ จว.เชียงรำย สชร.352 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บุญเรือง อ.เชียงของ จว.เชียงรำย 1504 29203 0080
573 ร.ต.อ. อำคม โลภปัญญำ รอง สวป.สภ.วัดเพลง สรบ.248 สว.อก.สภ.ลูกแก จว.กำญจนบุรี 1704 10318 0055
574 พ.ต.ต. อำคม สยำมนันทกุล สว.อก.สน.บำงขุนเทียน 1104 12304 0108 สว.สส.สน.บำงคอแหลม 1115 12204 0177
575 ร.ต.อ. อำคม สุขแล้ว รอง สวป.สภ.สังขะ 0307 13202 0422 สว.ฝอ.กองงำนแผนอำชญำกรรม 0202 10318 0009
576 ร.ต.อ. อำชันธ์ นันตะกูล รอง สว.สส. สภ.บ้ำนเอ้ือม สลป.3141 สวป.สภ.บ้ำนเอ้ือม จว.ล ำปำง 1510 10202 0056
577 พ.ต.ต. อำทิตย์ ค ำยุธำ สว.อก.สภ.ฆ้องชัย จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12318 0309 สว.สส.สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธ์ุ 0402 12204 0139
578 พ.ต.ท. อำทิตย์ ด ำสนิท สว.ส.รน.5 กก.5 บก.รน. 2106 10206 0151 สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ตชด. 2501 10318 0129
579 พ.ต.ท. อำทิตย์ ทองสำร สว.อก.สภ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ 0302 12304 0221 สวป.สภ.เทพสถิต จว.ชย. สชย.322
580 พ.ต.ท. อำทิตย์ วนสินธ์ุ รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด 0407 10202 0007 สวญ.สภ.สว่ำง จว.ร้อยเอ็ด 1409 09201 0055
581 พ.ต.ท. อำทิตย์ อินทวำรี รอง ผกก.ป.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 10202 0024 รอง ผกก.ป.สภ.แสวงหำ จว.อ่ำงทอง 0110 10202 0033
582 พ.ต.ต. อำนนท์ เหล็กดี สว.สส.สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1308 10204 0067 สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ สบร.321
583 พ.ต.ท. อำนันท์จักร์ กนกนพวัชร์ รอง ผกก.1 บก.ปส.1 2202 09201 0054 รอง ผกก.ป.สน.คันนำยำว 1102 10202 0097
584 พ.ต.ต. อำนัส ตรีเภรี สว.(สอบสวน) สภ.ด่ำนแม่แฉลบ จว.กำญจนบุรี 1704 29203 0074 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำม่วง จว.กำญจนบุรี 0702 24203 0112
585 พ.ต.ต. อำนิก อินด ำ สว.กก.สส.ภ.จว.พัทลุง 1905 10204 0092 สว.อก.สภ.เมืองระนอง สรน.92



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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586 พ.ต.ท. อำนุภำพ คำดีวี รอง ผกก.ป.สภ.นำจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 09202 0049 รอง ผกก.ป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 10202 0065
587 ร.ต.อ. อำภำกร มหำเกษมศรี สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0041 สว.กลุ่มงำนบริกำรประชำชน ผก. 0203 10309 0052
588 พ.ต.ต. หญิง อำรดำ ทัศนเปรมสิน สว.ฝ่ำยตรวจฯขำออก ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0150 สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 3 บก.อก.บช.ศ. 2901 10318 0035
589 พ.ต.ต. อำรยะ รัตนสร้อย สว.ตม.จว.ตรำด บก.ตม.3 2404 10204 0185 สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. 2401 10318 0096
590 พ.ต.ท. อำรัมภ์ ไขปัญญำ สว.ฝอ.ภ.จว.ล ำปำง 1510 10326 0013 สว.ธร.สภ.ห้ำงฉัตร จว.ล ำปำง 0508 12304 0155
591 พ.ต.ท. อำวัศ รักยงค์ สว.ฝอ.ศพข.บช.ส. 2306 10318 0004 สว.กก.2.บก.ส.1 2302 10204 0081
592 พ.ต.ต. อำวุฒิ อ่อนวรรณะ สวป.สภ.บัวลำย จว.นม. 0303 12202 0085 สวป.สภ.พุทไธสง จว.บร. สบร.327
593 พ.ต.ท. อำวุธ หว้ำมุกข์ รอง ผกก.จร.สน.เตำปูน 1102 10205 0081 รอง ผกก.สส.สภ.โชคนำสำม อ.ปรำสำท จว.สร. 1309 09204 0217
594 พ.ต.ท. อำสำ เก่งพฤทธ์ิ สวป.สน.บำงย่ีเรือ 1115 12202 0181 สว.อก.สน.นำงเล้ิง สน.1-948
595 พ.ต.ต. อำสำ จันทรมณี นว.(สบ 2) จตร. 0001 12323 0234 สวป.สน.บำงนำ 1112 12202 0324
596 พ.ต.ท. อ ำนวย ไกรวุฒิอนันต์ รอง ผกก.ป.สภ.ถลำง จว.ภูเก็ต 0806 10202 0034 รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 1802 09201 0068
597 พ.ต.ท. อ ำนวย ชุมเหมือน รอง ผกก.สส.สภ.สำคู ภ.จว.ภูเก็ต 1808 09204 0156 รอง ผกก.สส.สภ.เหนือคลอง จว.กระบ่ี 1804 09204 0059
598 ร.ต.อ. อ ำนวย นันทำ รอง สวป.สภ.กันทรำรมย์ จว.ศรีสะเกษ สศก.273 สว.อก.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ 0306 12304 0158
599 ร.ต.อ. อ ำนวย รักรู้ธรรม รอง สว.สส. สภ.กงไกรลำศ จว.สุโขทัย สสท.284 สว.สส.สภ.เขำค้อ จว.เพชรบูรณ์ 0607 12204 0130
600 พ.ต.ท. อ ำนวย สุวลักษณ์ สว.อก.สภ.แม่ลำน จว.ปัตตำนี 0904 12304 0321 รอง ผกก.สส.สภ.บ้ำนโสร่ง จว.ปัตตำนี 2005 09204 0089



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

601 พ.ต.ท. อ ำนวย เสนำหนอก รอง ผกก.ปป.สภ.ยำงสีสุรำช จว.มหำสำรคำม 0405 10202 0109 รอง ผกก.ปป.สภ.บรบือ จว.มหำสำรคำม 0405 10202 0030
602 พ.ต.ท. อ ำนวย อุดม สวป.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ สอต.252 สวป.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ สพช.306
603 พ.ต.ท. อ ำนำจ กำหลง รอง ผกก.ป.สภ.บัวลำย จว.นครรำชสีมำ 0303 10202 0676 รอง ผกก.ปป.สน.สำยไหม 1109 10202 0090
604 ร.ต.อ. อ ำนำจ เกษมณีย์ รอง สวป.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0361 สวป.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ สนว.428
605 ร.ต.อ. อ ำนำจ เขียวงำม รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตำก 0603 13202 0257 สวป.สภ.ท่ำสองยำง จว.ตำก 0603 12202 0251
606 พ.ต.ท. อ ำนำจ จะวะนะ สวป.สภ.เมืองน่ำน 0504 12202 0262 สว.สส.สภ.แม่ทำ จว.ล ำพูน 0509 12204 0105
607 พ.ต.ต. อ ำนำจ ฉ่ ำชะเอม สวป.สน.นำงเล้ิง 1108 12202 0181 สวป.สน.บำงขุนเทียน 1116 12202 0258
608 พ.ต.ท. อ ำนำจ ชูกล่ิน สว.ส.รน.2 กก.5 บก.รน. 2106 10206 0130 สว.ส.รน.5 กก.5 บก.รน. 2106 10206 0151
609 พ.ต.ต. อ ำนำจ ทำก้อม สวป.สภ.เมืองเลย 0408 12202 0269 สว.ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 3203 10202 0045
610 พ.ต.ท. อ ำนำจ นำค ำ สวป.สน.บำงกอกใหญ่ สน.3-803 สว.กลุ่มงำนสอบสวน บก.น.8 1010 10305 0058
611 พ.ต.ท. อ ำนำจ ประพันธ์ สวป.สภ.บ้ำนนำสำร จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0383 สวป.สภ.โมถ่ำย จว.สุรำษฎร์ธำนี 1810 10202 0069
612 พ.ต.ต. อ ำนำจ ฝำดสูงเนิน สว.อก.สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0263 สว.อก.สภ.บัวลำย จว.นครรำชสีมำ 0303 12318 0681
613 ร.ต.อ. อ ำนำจ ยำหอม รอง สวป.สภ.เมืองปรำจีนบุรี จว.ปรำจีนบุรี สปจ.245 สวป.สภ.บ้ำนสร้ำง จว.ปรำจีนบุรี สปจ.264
614 พ.ต.ท. อ ำนำจ รอดดอนไพร สว.ฝ่ำยโยธำธิกำร 1 ยธ. 0303 10365 0020 รอง ผกก.ฝ่ำยโยธำธิกำร 1 ยธ. 0303 09365 0019
615 ร.ต.อ. อ ำนำจ ล ำนวน รอง สว.สส.สภ.ค ำเข่ือนแก้ว 0305 13204 0083 สว.สส.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร 0305 12204 0065



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

616 พ.ต.ท. อ ำนำจ ล้ีพิสิษฐ์สกุล รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปัตตำนี 2005 09201 0034 รอง ผกก.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6 2407 09363 0291
617 พ.ต.ท. อ ำนำจ ศรีสมบูรณ์ สว.อก.สภ.บำงคล้ำ จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12304 0145 สว.อก.สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี สชบ.255
618 พ.ต.ต. อ ำนำจ เศษสุ สว.กก.สส.ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 10202 0125 สว.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร 1411 10318 0013
619 ร.ต.อ. หญิง อ ำพร สิงโห รอง สว.ธร.สภ.สันติสุข สนน.264 สว.อก.สภ.ภูเพียง จว.น่ำน 0504 12304 0148
620 พ.ต.ท. อ ำพล จันทกูล รอง ผกก.ป.สภ.วิชิต จว.ภูเก็ต 1808 09202 0082 รอง ผกก.ป.สภ.กมลำ จว.ภูเก็ต 0806 10202 0150
621 พ.ต.ท. อ ำพล ภัทรมงคลกุล รอง ผกก.สส.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม 1705 09204 0075 รอง ผกก.สส.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี 1711 09204 0085
622 พ.ต.ต. หญิง อ ำพัน ดีเสมอศักด์ิ สว.ฝ่ำยงบประมำณและกำรเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 10326 0048 สว.ฝ่ำยยุทธศำสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 10318 0024
623 ร.ต.อ. อิทธิ พินิจกุล รอง สว.จร. สภ.เมืองชุมพร จว.ชพ. สชพ.164 สวป.สภ.เมืองชุมพร 0803 12202 0205
624 พ.ต.ท. อิทธิ แหวนโคกสูง สว.สส.สภ.ทะเมนชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0337 สว.สส.สภ.พลับพลำชัย จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0260
625 พ.ต.ต. อิทธิชัย สง่ำงำม รอง ผกก.ปป.สภ.แวงน้อย จว.ขอนแก่น 0403 10202 0120 รอง ผกก.สส.สภ.รำษฎร์เจริญ ภ.จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0134
626 พ.ต.ท. อิทธิโชติ ไชยมงคล รอง ผกก.สส.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 1109 09204 0105 รอง ผกก. กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 1106 09204 0114
627 พ.ต.ท. อิทธิเดช สุขอ่ิมภูมี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุทัยธำนี 0610 10202 0016 รอง ผกก.ป.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก 0606 10202 0021
628 พ.ต.ท. อิทธิพล สมพันธ์ุ สวป.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี 1707 10202 0049 สวญ.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี 1707 09201 0047
629 พ.ต.ท. อิทธิพล สังข์ประไพ สว.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0101 รอง ผกก.(ปฏิบัติงำน กอ.รมน.) สกพ. 0400 09380 0036
630 พ.ต.ท. อิทธิพล อิทธิพรทรำกูล สว.กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 10204 0045 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 09204 0021



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

631 พ.ต.ท. อิทธิพัทธ์ กุลรัศม์ิชลำกร สว.สส.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมรำช สนศ.428 สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำตำฝ่ัง อ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0122
632 ร.ต.อ. อิทธิศักด์ิ ค้ ำคูณ ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ก. 2100 11323 0012 นว.(สบ 2) ผบช.ก. 2100 10323 0011
633 ร.ต.อ. อิทธิศักด์ิ วิมุกตำยน รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 2402 11363 0059 สว.ด่ำน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 10363 0485
634 พ.ต.ท. อินจันทร์ ศรีสมุทร์ สว.อก.สภ.ทุ่งหัวช้ำง จว.ล ำพูน 0509 12304 0116 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พะเยำ 1507 09318 0007
635 พ.ต.ท. อินทร แก้วนันท์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระธำตุช่อแฮ จว.แพร่ 1508 09203 0152 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ 0506 24203 0053
636 พ.ต.ต. อิศรำณุวัฒน์ ธนทรัพย์ทวี สวป. สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0241 สวป.สภ.ห้วยงู อ.หันคำ จว.ชัยนำท 1104 10202 0041
637 พ.ต.ท. อิศรำวุธ เต็มสวัสด์ิ สว.สส.สภ.ห้ำงฉัตร จว.ล ำปำง 0508 12204 0160 สว.สส.สภ.เสริมงำม จว.ล ำปำง 0508 12204 0184
638 พ.ต.ท. อิศเรส ไทยเจริญ สว.สภ.ปำกตะโก จว.ชุมพร 0803 12201 0160 รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร 1805 09204 0085
639 ร.ต.อ. อิสรพงศ์ ทิพย์อำภำกุล รอง สว.กก.1 บก.ปอท. 2112 11202 0034 สว.กก.3 บก.ปอท. 2112 10202 0077
640 พ.ต.ท. อิสระ จันทร์ต้น สว.สส.สภ.ไพศำลี จว.นครสวรรค์ 0604 12204 0189 สวป.สภ.วชิรบำรมี จว.พิจิตร สรอ.242
641 พ.ต.ท. อิสระพงษ์ อภิชัย สว.ธร.สภ.เชียงดำว จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0247 สวป.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ สชม.620
642 พ.ต.ท. อิสรำ ช่ืนกล่ิน สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0011 สว.สส.สภ.ตลุกดู่ จว.อุทัยธำนี 1612 10204 0052
643 ร.ต.อ. อุกกฤษฎ์ แพงไธสง รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครรำชสีมำ 1305 11202 0249 สว.สส.สภ.เมืองนครรำชสีมำ สนม.471
644 พ.ต.ท. อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ สว.สส.สน.ร่มเกล้ำ 1103 12204 0160 รอง ผกก.สส.สน.อุดมสุข 1006 09204 0075
645 ร.ต.อ. อุกฤษ สะเดำ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.สส.สตม. 2408 29203 0062 สวป.สน.ธรรมศำลำ 1114 12202 0226



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

646 พ.ต.ท. อุกฤษฎ์ โกศลยุทธสำร สว.อก.สน.วังทองหลำง 1102 12304 0213 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม 1705 09318 0007
647 ร.ต.อ. อุกฤษฎ์ ไชยคุณ สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 10363 0177 สว.ฝ่ำยส่งก ำลังบ ำรุง บก.อก.บช.ส. 2301 10318 0038
648 ร.ต.อ. อุกฤษฎ์ ฤทธิรงค์ รอง สว.ตม.จว.ตำก บก.ตม.5 2406 11363 0074 สว.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 1 กต.10 0811 10204 0010
649 พ.ต.ท. อุดม เปำวสันต์ รอง ผกก.ฝอ.คด. 0602 09318 0007 รอง ผกก.ฝ่ำยสืบสวนและตรวจรำชกำร 1 กต.8 0809 09204 0009
650 พ.ต.ท. อุดม ผอมนุ่ม สว.อก.โคกกลอย จว.พังงำ 0805 12318 0146 สวป.สภ.ตะก่ัวทุ่ง จว.พังงำ สพง.162
651 พ.ต.ท. อุดม พูลวงษ์ ต้นปืน(สบ 2) กลุ่มงำนเรือตรวจกำรณ์ฯ บก.รน. 2106 33206 0339 สว.กก.ตชด.22 บก.ตชด.ภำค2 2503 10318 0147
652 พ.ต.ท. อุดม ภูค ำสอน รอง ผกก.สส.สภ.โกสุมพิสัย จว.มค. 1407 09204 0081 รอง ผกก.สส.สภ.ช่ืนชม จว.มหำสำรคำม 1407 09204 0080
653 ร.ต.อ. อุดม ศิริชนะ รอง สวป.สภ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ สศก.411 สว.อก.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 12304 0009
654 พ.ต.ต. อุดม อิสโร สว.กก.สส.ภ.จว.กระบ่ี 1804 10204 0031 สว.อก.สภ.เมืองพังงำ 0805 12304 0009
655 พ.ต.ต. อุดมพร สุวรรณรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.ประตูเมือง อ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน 0507 23203 0141 สว.สภ.หมอกจ ำแป๋ จว.แม่ฮ่องสอน 0507 12201 0176
656 พ.ต.ท. อุดมพล เอ้ือศิลำมงคล สว.พฐ.จว.สุรินทร์ ศพฐ.3 2706 10336 0184 รอง ผกก.สส.สน.บุปผำรำม 1010 09204 0070
657 พ.ต.ต. หญิง อุดมลักษณ์ สวัสด์ิกลำง สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม. 2401 10318 0096 สว.ตม.จว.นครรำชสีมำ บก.ตม.4 2405 10363 0221
658 ร.ต.อ. อุดร อุตรชน รอง สว.(สอบสวน)สภ.สันติสุข จว.น่ำน สนน.270 สว.(สอบสวน) สภ.สบเมย จว.แม่ฮ่องสอน สมส.187
659 พ.ต.ท. อุทัย ขันทอง รอง ผกก.ป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 0107 10202 0034 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 0106 24203 0075
660 พ.ต.ท. อุทัย จันทิมำ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.น่ำน 1506 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ล ำพูน 1511 09318 0080



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

บัญชีแนบท้ายค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

661 ร.ต.อ. อุทัย บุษบรรณ์ รอง สว.จร. สน.โชคชัย 1102 13205 0256 สวป.สน.บึงกุ่ม 1102 12202 0261
662 พ.ต.ท. อุทัย พวงจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13203 0025 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0194
663 พ.ต.ท. อุทัย เพชรอำวุธ สว.สส.สภ.ท้ำยเหมือง จว.พังงำ 0805 12204 0073 สวป.สภ.ท้ำยเหมือง จว.พังงำ 0805 12202 0155
664 พ.ต.ท. อุทัย แววไธสง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี สปท.118 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังน้ ำเขียว จว.นม. 0303 24203 0236
665 พ.ต.ท. อุทัย สยมภำค สวป.สภ.เวียงสระ จว.สุรำษฎร์ธำนี สสฎ.428 สว.ธร.สภ.เวียงสระ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12304 0204
666 พ.ต.ท. อุทัย สุภำรี สวป. สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 0104 12202 0256 สว.(หน.)สภ.เขำแก้ว อ.สรรยำ จว.ชัยนำท 0102 12201 0175
667 พ.ต.ท. อุทัย สุมำลัย สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ สนว.361 สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10204 0140
668 พ.ต.ท. อุทัย อินทรักษ์ สวป.สภ.เมืองกำญจนบุรี สกจ.222 สว.สส.สภ.บ่อพลอย จว.กำญจนบุรี 0702 12204 0205
669 พ.ต.ท. หญิง อุทัยวรรณ พิมพ์อ่อน สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 3 ทว. 2703 10336 0058 สว.ฝ่ำยทะเบียนประวัติ 4 ทว. 2703 10336 0077
670 ร.ต.อ. อุทิศ นิมิตรพงศ์พร รอง สวป.สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี 0204 13207 0267 สว.สส.สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี 0204 12204 0272
671 พ.ต.ท. อุเทน ข ำประเสริฐ สวป.สภ.บำงม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 12202 0065 สว.อก.สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์ 1606 10318 0051
672 พ.ต.ต. อุเทน ปำนค ำ สวป.สภ.ศรีสัชนำลัย จว.สุโขทัย 0608 12202 0192 สว.สส.สภ.บึงสำมัคคี จว.ก ำแพงเพชร 0602 12204 0231
673 พ.ต.ต. อุเทน พรมมำ สว.กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 10204 0033 สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 2405 10363 0078
674 พ.ต.ต. อุเทน รวมสุข สว.กก.สส.บก.น.5 1007 10204 0041 สว.กก.สส.บก.น.2 1004 10204 0039
675 พ.ต.ต. อุเทน สุมำลย์ สว.กลุ่มงำนขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ ยศ. 0201 10309 0033 สว.อก.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง 0208 12304 0153
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676 ร.ต.อ. อุบล คงวงศ์ รอง สว.สส. สน.พระรำชวัง สน.1-934 สวป.สน.พลับพลำไชย 1 1113 12202 0138
677 ร.ต.อ. อุบล บุญสุริยำธรรม รอง สว.สส. สภ.บำงโทรัด สสค.52 สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสำคร สสค.126
678 พ.ต.ท. อุปดิศย์ รำชกิจเจริญ สวป.สน.บำงชัน 1111 12202 0239 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรหมพิรำม จว.พิษณุโลก สพล.273
679 พ.ต.ท. อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธ์ิ สว.ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 10201 0050 รอง ผกก.สส.สภ.สำคู ภ.จว.ภูเก็ต 1808 09204 0156
680 พ.ต.ต. หญิง อุไรรัตน์ หนูเอก สว.ฝ่ำยควำมร่วมมือและกิจกำรระหว่ำงประเทศ ตท. 0102 10320 0103 สว.กลุ่มงำนประเมินผลยุทธศำสตร์ ยศ. 0201 10309 0046
681 ร.ต.อ. หญิง อุษณี บุญคง รอง สว.กก.1 บก.ทท.1 3202 11304 0022 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 1901 10326 0216
682 พ.ต.ท. เอก เฟ่ืองฟุ้ง รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ป. 2102 29203 0225 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคม. 2108 29203 0125
683 พ.ต.ท. เอกชนะ นนท์ธีระศักดำ สว.กลุ่มงำนกฎหมำย กม. 0601 10305 0041 สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10204 0120
684 พ.ต.ท. เอกชัย จันทะนะ สว.ฝ่ำยสวัสดิกำรบ้ำนพัก สก. 0403 10304 0045 รอง ผกก.ฝ่ำยสวัสดิกำรบ้ำนพัก สก. 0403 09318 0043
685 พ.ต.ท. เอกชัย ชินรำช สว.สส.สภ.โพธ์ิประทับช้ำง จว.พิจิตร 0605 12204 0127 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.6 1603 10306 0029
686 พ.ต.ท. เอกชัย พุ่มสมบัติ รอง ผกก.(ศบท.บก.ทท.) บช.ตชด. 2500 09318 0012 รอง ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 09318 0007
687 ร.ต.อ. เอกชัย ภำควัตร รอง สว.สส.สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี สชบ.453 สวป.สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี 0204 12202 0385
688 พ.ต.ท. เอกชัย ฤทธิมำ สว.(สอบสวน) สภ.บำงแม่นำง อ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 24203 0195 สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 24203 0095
689 พ.ต.ต. เอกชัย สุทธิพิทักษ์ สว.อก.สภ.เกำะยำว จว.พังงำ 0805 12304 0085 สวป.สภ.กะปง จว.พังงำ สพง.188
690 ร.ต.อ. เอกณัฎฐ์ สกุลผุยมูล รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 13202 0449 สวป.สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 10202 0059
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691 พ.ต.ท. เอกทัศน์ ชัยพรหม สวป.สภ.เชียงกลำง จว.น่ำน สนน.215 รอง ผกก.ป. สภ.บ้ำนดู่ ภ.จว.เชียงรำย 1504 09202 0159
692 พ.ต.ท. เอกธนัช น่ิมเพ็ง สวป.สภ.แม่ลำหลวง จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10202 0054 สวป.สภ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ 0503 12202 0510
693 พ.ต.ท. เอกนรินทร์ วงค์ชัย สว.ฝอ.บก.ปส.3 2204 10318 0009 รอง ผกก.กลุ่มงำนกำรข่ำว บก.ขส.บช.ปส. 2206 09201 0024
694 พ.ต.ต. เอกพงค์ ปริษำวงศ์ สวป.สภ.เมืองก ำแพงเพชร 0602 12202 0274 สวป.สภ.คลองพิไกร จว.ก ำแพงเพชร 0602 12202 0060
695 พ.ต.ต. เอกพงษ์ ผูกพันธ์ สวป.สภ.บ้ำนโป่ง จว.รำชบุรี สรบ.272 สว.(สอบสวน) สภ.สำมพรำน จว.นครปฐม 0703 24203 0100
696 พ.ต.ต. เอกพงษ์ มหำธนวำณิช สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 1109 10204 0136 สว.ฝ่ำยต ำรวจสำกลและประสำนงำนภูมิภำค 3 ตท. 0102 10314 0091
697 พ.ต.ท. เอกพล จินดำทจักร รอง ผกก.สส.สภ.ไทรงำม จว.ก ำแพงเพชร 1604 09204 0064 รอง ผกก.ป.สภ.หนองโสน จว.พิจิตร 1607 09202 0122
698 ร.ต.อ. เอกภพ เถำว์โมรำ รอง สว.สส.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี สชบ.153 สวป.สภ.บ้ำนนำ จว.นครนำยก สนย.113
699 พ.ต.ท. เอกภพ พรมรำช สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 1601 10318 0162 สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.226
700 พ.ต.ท. เอกภพ มุสิกปักษ์ สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลำ 1906 10204 0037 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สงขลำ 1906 09201 0034
701 พ.ต.ต. เอกภพ รัตนไตร สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0063 สว.สส.สน.หนองจอก 1102 12204 0136
702 พ.ต.ต. เอกภพ ลิขิตธนสมบัติ สว.สส.สน.หัวหมำก 1111 12204 0244 สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0060
703 พ.ต.ท. เอกภพ เศรษฐพงษ์ สว.สส.สภ.ปรำสำท จว.สร. สสร.268 รอง ผกก.สส.สภ.ปรำสำท จว.สร. 1309 09204 0142
704 ร.ต.อ. เอกภัทร คูหำมุข รอง สว.สส.สน.สมเด็จเจ้ำพระยำ สน.3-721 สวป.สน.ล ำหิน 1110 12202 0212
705 ร.ต.อ. เอกรณกำร นำคนิยม รอง สว.กก.1 บก.ป. 2102 11202 0078 สว.กก.1 บก.ป. 2102 10202 0055



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
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706 พ.ต.ท. เอกรัฐ พูลวรรักษ์ รอง ผกก.ปป.สภ.สหัสขันธ์ จว.กำฬสินธ์ุ 0402 10202 0079 รอง ผกก.สส.สภ.กุฉินำรำยณ์ จว.กส 1404 09204 0077
707 พ.ต.ท. เอกรัตน์ พลำยด้วง สวป.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 0806 12202 0168 รอง ผกก.ป.สภ.ป่ำตอง จว.ภูเก็ต 0806 10202 0032
708 พ.ต.ท. เอกรัตน์ โภชน์เจริญ สว.สส.สภ.ภูกำมยำว จว.พะเยำ 0505 12204 0111 สว.กก.สส.ภ.จว.พะเยำ 1507 10204 0068
709 พ.ต.ท. เอกรำช ปริยกรกุล สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.2 2203 29203 0028 สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.3 2204 29203 0028
710 พ.ต.ต. เอกรินทร์ อุปเวช สว.สส.สน.ปทุมวัน 1113 12204 0143 สวป.สน.คลองตัน 1112 12202 0299
711 พ.ต.ท. เอกลักษณ์ จิตชำญวิชัย สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก สพล.226 สว.สภ.ชุมแสงสงครำม จว.พิษณุโลก 0606 12201 0196
712 พ.ต.ต. เอกลักษณ์ ดิเรกกุล สว.อก.สภ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 0304 12304 0209 สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ สบร.311
713 พ.ต.ท. เอกลักษณ์ บุญแสงเจริญ รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองอุดรธำนี 0412 10202 0007 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองขอนแก่น 1405 09204 0049
714 ร.ต.อ. เอกวัธ ภัทรกำญจนำนนท์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.วังน้ ำเขียว 0303 24203 0241 สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลรำชธำนี 1311 10204 0164
715 ว่ำท่ี พ.ต.ท. เอกวิทย์ เกิดศิริ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 10318 0130 สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมรำช 1806 10204 0034
716 พ.ต.ท. เอกวิทย์ ศรียำงนอก สวป.สภ.ตำลสุม จว.อบ. สอบ.506 สว.สส.สภ.โนนกุง จว.อุบลรำชธำนี 1311 10204 0071
717 พ.ต.ท. เอกศิษฎ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรด่วน 2 กก.2 บก.จร.บช.น. 1002 29203 0123 รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปทส. 2107 29203 0067
718 พ.ต.ท. เอกศิษฐ์ วรกิตต์ิฐำกรณ์ สวป.สภ.บำงปะกง จว.ฉะเชิงเทรำ 0203 12202 0252 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.178
719 พ.ต.ต. เอกสิทธ์ิ มงคลวิสุทธ์ิ สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 10318 0305 สว.จร.สน.ส ำเหร่ สน.3-760
720 พ.ต.ต. เอกสิษฐ์ เหมกรณ์ สว.ฝอ.บก.รน. 2106 10325 0016 สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.จชต. 1911 10204 0006
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721 พ.ต.ต. เอกอรรถ เจริญพร สวป.สภ.เกำะสมุย จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0373 สวป.สภ.บำงมะเด่ือ จว.สุรำษฎร์ธำนี 0808 12202 0065
722 พ.ต.ท. เอกอิสระ สำลีรัตน์ รอง ผกก.กก.4 บก.จร. 1002 09318 0168 รอง ผกก.(สอบสวน) งำนศูนย์ควบคุมจรำจรวิภำวดีรังสิต/ทำงพิเศษ กก.2 บก.จร.บช.น. 1002 29203 0131
723 พ.ต.ท. เอนก เข่งคุ้ม สว.จร.สน.หลักสอง สน.3-651 สวป.สน.ท่ำเรือ 1112 12202 0327
724 พ.ต.ท. เอนก นำคธร สว.ฝอ.10 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0133 สว.กก.3 บก.ปคบ. 2111 10202 0073
725 ร.ต.อ. เอนก บุญคงดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.สำมกระทำย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 0704 24203 0098 สว.(สอบสวน) สภ.หนองรี จว.กำญจนบุรี 0702 24203 0140
726 พ.ต.ท. เอนก ยอดหมวก สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2101 10325 0092 สว.กก.2 บก.ทท.2 3203 10204 0053
727 ร.ต.อ. โอภำส จ ำวงค์ รอง สวป.สภ.หนองหิน จว.เลย 0408 13202 0035 สว.ฝอ.ภ.จว.หนองคำย 1412 10318 0012
728 พ.ต.ท. โอภำส วงษ์หงษ์ สว.สส.สภ.สันป่ำตอง จว.เชียงใหม่ สชม.475 สว.กก.สส.ภ.จว.ล ำพูน 1511 10204 0030
729 พ.ต.ท. โอฬำร ค ำผุย สว.กก.ตชด.24 บก.ตชด.ภำค2 2503 10325 0333 ผบ.ร้อย(สบ 2) กก.ตชด.24 บก.ตชด.ภำค2 2503 10318 0337
730 พ.ต.ต. ไอยรำ อำกำศวิภำต สว.สส.สน.ลำดพร้ำว สน.1-615 สวป.สน.คันนำยำว 1109 12202 0302


