
(ส ำเนำ) 
 

ค าส่ังต ารวจภูธรภาค 1 
ที่   33/๒๕๖3 

เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 
................................................................................. 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ ประกอบค าส่ังส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 2562 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจระดับรองสารวัตร  
จ านวน  30 ราย ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายค าส่ังนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๖3 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเ งิน เดือนใหม่หรือ ใ ห้ โอนอัตราเ งิน เดือนเดิมไปตั้ งจ่ ายส าหรับต าแหน่ งใหม่                       
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 เป็นต้นไป ส าหรับล าดับที่ 29 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับ
การแต่งตั้งในครั้งนี้ให้ครบตามก าหนดเง่ือนไขเดิมที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จึงจะมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปด ารงต าแหน่งอื่นได้ 

   ส่ัง  ณ  วันที่    31   มกราคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
        (ลงชื่อ)  พลต ารวจโท   อ าพล  บัวรับพร 
                  ( อ าพล  บัวรับพร ) 
            ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 1 
 
    
      
                 ส าเนาถูกต้อง 

  พันต ารวจเอก   
              ( รัฐพงศ์  สุจริต ) 
   ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ 1 กองบังคับการอ านวยการ 
                       ต ารวจภูธรภาค 1 
 



ล าดับ ยศ ชื่อ   ชื่อสกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งเลขที่
1 ร.ต.อ. กฤศ ทกัสูงเนิน รอง สวป. สภ.สังคม จว.หนองคาย สนค.301 รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทมุธานี 0104 13202 0306

2 ร.ต.อ. หญิง กัญญ์วรา พะวัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ 1606 11203 0154 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี 1106 11203 0144

3 ร.ต.อ. เกียรติพงษ์ แผ่นสัมฤทธ์ิ รอง สวป.สภ.เก้าเล้ียว จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0373 รอง สวป.สภ.หว้ยงู จว.ชัยนาท 0102 13207 0132

4 ร.ต.อ. ณฐนนท ชุ่มจิตร รอง สวป.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 0303 13202 0801 รอง สวป.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0143

5 ร.ต.อ. ทรัพย์สิน จิตรจักร รอง สวป.สน.บางซ่ือ 1109 13206 0342 รอง สวป.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง สอท.116

6 ร.ต.อ. ทวีป  ทรัพย์เจริญศรี รอง สวป.สน.ทุ่งสองหอ้ง 1102 13202 0165 รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบรีุ สสบ.193

7 ร.ต.อ. ธนุส วิสุทธาภรณ์ นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.5 1502 11323 0005 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0061

8 ร.ต.อ. บญุเลิศ  อู่ผลเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สน.ประเวศ 1111 24203 0188 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ล าลูกกา จว.ปทมุธานี 1106 11203 0174

9 ร.ต.อ. ประเสริฐ โชติมนต์ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.1 2202 11206 0024 รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.264

10 ร.ต.อ. ปยิพงษ์ แปงค าเรือง รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.4 2205 29203 0028 รอง สว.สส.สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0364

11 ร.ต.อ. พงศ์เกษม จตุรงค์ศักด์ิ รอง สว.สส.สภ.ถ้ าพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช สนศ.323 รอง สว.สส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11204 0075

12 ร.ต.อ. หญิง พรทพิย์ เจริญสวัสด์ิ รอง สว. ฝ่ายบญัชี 3 กช. 0503 11326 0034 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11327 0109

13 ร.ต.อ. พัชรภูมิ ปยิะศาสตร์ รอง สว.(สอบสวน) สน.นางเล้ิง 1003 11203 0131 รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบรีุ 1105 11202 0127

14 ร.ต.อ. มารุต จัตุรภัทรนันท์ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0096 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11204 0289

15 ร.ต.อ. ยุทธพันธ์ุ  โทไข่ษร รอง สว.สส.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส 0903 13204 0353 รอง สว.สส.สภ.เมืองปทมุธานี จว.ปทมุธานี สปท.138

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

  (ลงชื่อ)  พ.ต.อ.รัฐพงศ์  สุจริต พ.ต.ท.หญิง 

( รัฐพงศ์  สุจริต ) ( ลัดดา  แตงอ่อน )

ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1

บัญชีแนบท้ายค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค 1 ที่    33/2563  ลงวันที่   31  มกราคม 2563



ล าดับ ยศ ชื่อ   ชื่อสกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่งใหม่ ต าแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค 1 ที่    33/2563  ลงวันที่   31  มกราคม 2563

16 ร.ต.อ. เรวัต สุริยะ รอง สว.กก.2 บก.ปคม. 2108 11202 0066 รอง สว.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทมุธานี 0104 13204 0168

17 ร.ต.อ. วัชรินทร์ วิทยาเมธีวงค์ รอง สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 0604 13202 0356 รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท สชน.122

18 ร.ต.อ. ศักดา ผลละออ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 11305 0109 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0046

19 ร.ต.อ. ศุภณัฏฐ์ เกตุแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.บา้นโหนด จว.สงขลา 0907 23203 0411 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0171

20 ร.ต.อ. สตางค์ พิศุทธ์พัลลภ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางย่ีขัน สน.3-1077 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0172

21 ร.ต.อ. หญิง สิริวรรณ อินทร์ประดิษฐ์ รอง สว.ธร.สภ.ย่ีงอ จว.นราธิวาส สนธ.284 รอง สว.ธร.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.382

22 ร.ต.อ. สุชาติ ธรรมริยา รอง สวป.สน.ธรรมศาลา 1114 13202 0105 รอง สวป.สภ.ปา่โมก จว.อ่างทอง สอท.200

23 ร.ต.อ. สุวัส พรมหนัต์ รอง สวป.สน.ล าหนิ 1005 11202 0095 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทมุธานี 0104 13202 0050

24 ร.ต.อ. อรรคลิลล์ ถิ่นกาแบง รอง สวป.สภ.หนองจิก จว.ปตัตานี สปน.193 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบรีุ จว.นนทบรีุ 0102 13202 0294

25 ร.ต.อ. อาคม โพธาคณาพงศ์ รอง สว.ธร.สภ.บเูก๊ะตา จว.นราธิวาส 2004 11304 0082 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.นนทบรีุ 1105 11304 0019

26 ร.ต.อ. โอวาท ปยิะศุภฤกษ์ รอง สวป.สน.ประเวศ 1111 13202 0267 รอง สวป.สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0358

27 ร.ต.ท. กิตติ สอนกล่ิน รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ 1116 13202 0278 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0367

28 ร.ต.ท. จีระศักด์ิ พิมคีรี รอง สวป.สภ.บา้นนา จว.นครนายก สนย.117 รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบรีุ 0108 13202 0251

29 ร.ต.ท. หญิง ณทชา  เย็นทรวง นว.(สบ 1) ผบก.อก.สทส. 2801 11323 0003 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 5 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0226

30 ร.ต.ท. หญิง มัทธนาพร ชูมงคล รอง สว.ฝ่ายธุรการก าลังพล บก.อก.รพ.ตร. 3101 11304 0021 รอง สว.ธร.สภ.หนองโดน จว.สระบรีุ สสบ.292

ตรวจแล้วถูกต้อง ส าเนาถูกต้อง

  (ลงชื่อ)  พ.ต.อ.รัฐพงศ์  สุจริต พ.ต.ท.หญิง 

( รัฐพงศ์  สุจริต ) ( ลัดดา  แตงอ่อน )

ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1


