
(ส ำเนำ) 
 

ค าส่ังต ารวจภูธรภาค 1 
ที่   34/๒๕๖3 

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  142 ราย  ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายค าส่ังนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือน
เดิมไปรับอัตราเ งินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้ งจ่ายส าหรับต าแหน่งใหม่                    
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 เป็นต้นไป 

   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. กริช  รัตนสกล รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลีน้อย  จว.สมุทรปราการ 0107 23203 0060 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ 1104 11203 0230

2 ร.ต.อ. กฤษณะ  ค ากังวาฬ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทมุธานี 1106 11203 0148 รอง สว.สส.สภ.สามโคก จว.ปทมุธานี สปท.216

3 ร.ต.อ. กันตพัฒน์  ปสัสา รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทมุธานี 0104 13202 0270 รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทมุธานี สปท.195

4 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ  ไกรษร รอง สว.สส.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0234 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทมุธานี สปท.178

5 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ  เกิดโชค รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0243 รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ สสป.217

6 ร.ต.อ. คณิตศร  ไชยพันธ์ุ รอง สวป.สภ.โคกสลุง จว.ลพบรีุ 0106 13202 0041 รอง สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบรีุ 0106 13202 0278

7 ร.ต.อ. คมคาย  แดงแก้ว รอง สวป.สภ.เสาไห ้จว.สระบรีุ สสบ.258 รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบรีุ 0108 13202 0269

8 ร.ต.อ. จเร  หร่ายสกุล รอง สวป.สภ.เมืองสระบรีุ จว.สระบรีุ 0108 13202 0246 รอง สวป.สภ.เสาไห ้จว.สระบรีุ สสบ.256

9 ร.ต.อ. จักราพัฒน ์ ภูมิพัฒนไชย รอง สว.จร.สภ.ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11205 0078 รอง สว.จร.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13205 0069

10 ร.ต.อ. จักราวุธ  ไขขุนทด รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11202 0085 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11204 0122

11 ร.ต.อ. จักรี  พันเอ็ด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอา่งทอง จว.อา่งทอง 0110 24203 0038 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 0110 24203 0042

12 ร.ต.อ. จันทร์  ฉ่ าเย็นอุรา รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 3 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0187 รอง สว.สส.สภ.ลาดบวัหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0263

13 ร.ต.อ. จิระพงษ์  วุฒิพักตร์ รอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.273 รอง สวป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.413

14 ร.ต.อ. เฉลิมลาภ  ดิษฐ์เทศชัย รอง สว.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทมุธานี 0104 13204 0225 รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทมุธานี 0104 13202 0304

15 ร.ต.อ. ชยันต์  ชีกลาง รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบรีุ สสบ.147 รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบรีุ 0103 13204 0311

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    34/2563  ลงวันที่   31  มกราคม 2563



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

บัญชีแนบท้ายค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค 1 ที่    34/2563  ลงวันที่   31  มกราคม 2563

16 ร.ต.อ. ชิษณุพงศ์  ไค่นุ่นสิงห์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบวัทอง จว.นนทบรีุ 0103 24203 0080 รอง สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0387

17 ร.ต.อ. ชุมพล  กองแก้ว รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบรีุ 0108 13202 0263 รอง สวป.สภ.วิหารแดง จว.สระบรีุ 1110 11202 0072

18 ร.ต.อ. ชูชีพ  เกษรสกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบรีุ 1105 11203 0211 รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบรีุ 0103 13202 0031

19 ร.ต.อ. แซด  สมพวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบรีุ 0103 24203 0070 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทมุธานี 1106 11203 0148

20 ร.ต.อ. ฐิติปกรณ์  คุ้มปานอนิทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบรีุ 1105 11203 0168 รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบรีุ 1105 27203 0144

21 ร.ต.อ. ณธัชพงศ์  กตัญญู รอง สวป.สภ.บางพลีน้อย  จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0128 รอง สวป.สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ 0107 13202 0423

22 ร.ต.อ. ณรงค์  บวัทอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11204 0032 รอง สว.สส.สภ.วัดสิงห ์จว.ชัยนาท สชน.184

23 ร.ต.อ. ณัชพล  สุขสอาด รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0379 รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทมุธานี ปนม.8571

24 ร.ต.อ. ณัฐภัทร  เรืองศิลปป์ระเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบรีุ 1105 27203 0156 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบรีุ 1105 11203 0216

25 ร.ต.อ. ถนอม  ชุมแสง รอง สว.สส.สภ.คูบางหลวง จว.ปทมุธานี 0104 13204 0239 รอง สว.สส.สภ.บางบวัทอง จว.นนทบรีุ สนบ.316

26 ร.ต.อ. ธนพล  แก้วบริวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บา้นหมี่ จว.ลพบรีุ สลบ.263 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบรีุ 1108 11203 0145

27 ร.ต.อ. ธนภัทร  พานิชการ รอง สว.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0312 รอง สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0172

28 ร.ต.อ. ธวัชชัย  เดชเดชะ รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทมุธานี 1106 11202 0108 รอง สว.จร.สภ.ล าลูกกา จว.ปทมุธานี 1106 11205 0084

29 ร.ต.อ. ธีระชัย  กล่ินโกสุม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบรีุ สลบ.314 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทา่หลวง จว.ลพบรีุ 1108 11203 0149

30 ร.ต.อ. นาทพงษ์  ศิริกาญจนพงศ์ รอง สวป.สภ.สามโคก จว.ปทมุธานี สปท.212 รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทมุธานี 18019

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



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

บัญชีแนบท้ายค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค 1 ที่    34/2563  ลงวันที่   31  มกราคม 2563

31 ร.ต.อ. นาวิน  บญุคุ้มครอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.นางลือ จว.ชัยนาท 0102 23203 0144 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หางน้ าสาคร จว.ชัยนาท สชน.76

32 ร.ต.อ. นิกร  แสงสว่าง รอง สว.สส.สภ.พรหมบรีุ จว.สิงหบ์รีุ 0109 13204 0065 รอง สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทมุธานี 1106 11202 0098

33 ร.ต.อ. นิพนธ์  หวิงปดั รอง สวป.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0120 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0374

34 ร.ต.อ. หญิง นิภาภรณ์  จุพิมาย รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบรีุ 1110 11326 0024 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบรีุ 1110 11304 0015

35 ร.ต.อ. นิยม  มะระโช รอง สว.สส.สภ.หนัคา จว.ชัยนาท 0102 13204 0087 รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบรีุ 0103 13202 0346

36 ร.ต.อ. หญิง นิลชดา  มรกต รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ บก.สส.ภ.1 1102 11304 0013 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0143

37 ร.ต.อ. นุวรรณ  อรทดั รอง สวป.สภ.เมืองปทมุธานี จว.ปทมุธานี สปท.134 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทมุธานี 1106 11202 0121

38 ร.ต.อ. บรรดิษฐ์  ศรีวะรมย์ รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0392 รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบรีุ 1105 11202 0095

39 ร.ต.อ. บญัชา  รัตนพลเสน รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0069 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0141

40 ร.ต.อ. บณันุชา  ยินดี รอง สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทมุธานี 1106 11202 0098 รอง สวป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0119

41 ร.ต.อ. บญุย่ิง  สืบสาร รอง สวป.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0140 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11203 0199

42 ร.ต.อ. หญิง บชูิดา  วิบลูย์ศิลป์ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 3 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0182 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0145

43 ร.ต.อ. ประเดิม  อุทยานิน รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0145 รอง สว.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.219

44 ร.ต.อ. ประสพศิลป์  พมิพม์ีลาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูบางหลวง จว.ปทมุธานี 1106 11203 0193 รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท สชน.131

45 ร.ต.อ. ปริญญา  แสงวรราช รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบรีุ 1108 11204 0033 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปทมุธานี 1106 11323 0007

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



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

บัญชีแนบท้ายค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค 1 ที่    34/2563  ลงวันที่   31  มกราคม 2563

46 ร.ต.อ. ปยิะฤทธ์ิ  พ่วงพลอย รอง สว.(สอบสวน) สภ.อินทร์บรีุ จว.สิงหบ์รีุ 0109 24203 0033 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สิงหบ์ุรี 1111 29203 0036

47 ร.ต.อ. พชร  อินทน้ าเงิน รอง สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบรีุ 1108 11202 0092 รอง สว.จร.สภ.เมืองปทมุธานี จว.ปทมุธานี สปท.146

48 ร.ต.อ. พรชาติ  ชูเทศะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 27203 0083 รอง สวป.สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0398

49 ร.ต.อ. พสิษฐ์  สีหอมไชย รอง สวป.สภ.บางปะหนั จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.297 รอง สว.สส.สภ.จักราช จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.174

50 ร.ต.อ. พัฒนธรวิทย์  หอมหวล รอง สวป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท สชน.144 รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท 0102 13202 0198

51 ร.ต.อ. พิชิต  อิ่มโอชา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบรีุ สนบ.290 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.นนทบรีุ 1105 11304 0161

52 ร.ต.อ. พิภาค  ม่วงช้าง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบรีุ จว.สระบรีุ 1110 11203 0111 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบรีุ 0108 24203 0069

53 ร.ต.อ. พิษณุ  นิลละออ รอง สว.ธร.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบรีุ สลบ.289 รอง สว.ธร.สภ.เพนียด จว.ลพบรีุ 0106 13304 0212

54 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญประภา  รัตนเนนย์ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 1112 11304 0017 รอง สว.ธร.สภ.บางปะหนั จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.295

55 ร.ต.อ. ไพฑูรย์  อึ่งชื่น รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบรีุ สสบ.250 รอง สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบรีุ 0108 13204 0210

56 ร.ต.อ. ไพรัตน์  นวนตะคุ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบรีุ 0103 24203 0194 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบรีุ จว.นนทบรีุ 0103 24203 0047

57 ร.ต.อ. ไพรินทร์  ปะนาตา รอง สว.สส.สภ.ธัญบรีุ จว.ปทมุธานี 0104 13204 0155 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทมุธานี 1106 11202 0035

58 ร.ต.อ. ไพโรจน์  ปานทอง รอง สว.สส.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.315 รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทมุธานี สปท.201

59 ร.ต.อ. ภัทรชนน  จิตศรัทธา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบรีุ จว.ลพบรีุ สลบ.239 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบรีุ 0108 24203 0090

60 ร.ต.อ. ภูมิพัฒน์  ศรีกุฎ รอง สวป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบรีุ 0106 13202 0271 รอง สว.จร.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบรีุ สลบ.316

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



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

บัญชีแนบท้ายค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค 1 ที่    34/2563  ลงวันที่   31  มกราคม 2563

61 ร.ต.อ. ภูษิต  หนูสาย รอง สวป.สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง 0110 13207 0125 รอง สวป.สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทมุธานี 0104 13202 0275

62 ร.ต.อ. มงคล  จิรพรเจริญสุข รอง สวป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.374 รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทมุธานี 1106 11202 0108

63 ร.ต.อ. มงคล  ยลวิลาศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0153 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สรรคบรีุ จว.ชัยนาท 0102 24203 0049

64 ร.ต.อ. มนตรี  สิงหโ์ตทอง รอง สว.สส.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง สอท.138 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11204 0031

65 ร.ต.อ. ไมตรี  ปานศรี รอง สว.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบรีุ 0108 13204 0186 รอง สวป.สภ.เสาไห ้จว.สระบรีุ 1110 11202 0148

66 ร.ต.อ. ยศสันต์  เกษามา รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0239 รอง สว.จร.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ สสป.332

67 ร.ต.อ. รังสรรค์  มณีวงศ์ รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.386 รอง สว.สส.สภ.ธัญบรีุ จว.ปทมุธานี 0104 13204 0155

68 ร.ต.อ. เรวัต  เพ็งย้ิม รอง สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบรีุ สสบ.151 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบรีุ 1110 11202 0093

69 ร.ต.อ. หญิง ลีลาวดี  นุริตมนต์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบรีุ จว.สระบรีุ 0108 24203 0059 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองโดน จว.สระบรีุ 1110 11203 0133

70 ร.ต.อ. วรุตม์  พรมลาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบวัทอง จว.นนทบรีุ 0103 24203 0077 รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทมุธานี 0104 13205 0052

71 ร.ต.อ. วสันต์  ปั้นงา รอง สว.สส.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงหบ์รีุ 0109 13204 0073 รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบรีุ 0103 13202 0335

72 ร.ต.อ. วันชัย  ศรีระภักด์ิ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบรีุ 1105 11202 0112 รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบรีุ 0103 13202 0325

73 ร.ต.อ. วิจิตร  สุพร รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบรีุ 1110 11202 0150 รอง สวป.สภ.คลองหา้ จว.ปทมุธานี 18023

74 ร.ต.อ. หญิง วิจิตรา  สาหร่ายทอง รอง สว.ธร.สภ.เมืองลพบรีุ จว.ลพบรีุ สลบ.218 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สิงหบ์รีุ 1111 11304 0017

75 ร.ต.อ. วิภพ  แช่มเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 0107 23203 0045 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง 0110 23203 0131

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



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

บัญชีแนบท้ายค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค 1 ที่    34/2563  ลงวันที่   31  มกราคม 2563

76 ร.ต.อ. วิรัตน์  อภิวงศ์งาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0162 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 0110 24203 0050

77 ร.ต.อ. ศตวรรษ  กันแก้ว รอง สว.จร.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทมุธานี 1106 11205 0088 รอง สว.จร.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทมุธานี ปนม.8584

78 ร.ต.อ. ศรัณยพัชร์  บญุรังศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบรีุ 0106 24203 0096 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกเจริญ จว.ลพบรีุ สลบ.366

79 ร.ต.อ. ศราวุธ  แสงทอง รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบรีุ จว.นนทบรีุ สนบ.227 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบรีุ 1105 11202 0115

80 ร.ต.อ. ศักดา  แช่มช้อย รอง สวป.สภ.บางระจัน จว.สิงหบ์รีุ สสห.134 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0034

81 ร.ต.อ. ศักรินทร์  จ านงค์ รอง สวป.สภ.อุทยั จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0406 รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทมุธานี ปนม.8570

82 ร.ต.อ. ศุภชัย  ศรีสุระ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปนม.8565 รอง สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบรีุ 0103 13207 0260

83 ร.ต.อ. ศุภโชค  สุริยะลังกา รอง สวป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบรีุ 0103 13207 0253 รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบรีุ 1105 11202 0092

84 ร.ต.อ. สกล  อัครวงษ์ รอง สวป.สภ.หว้ยงู จว.ชัยนาท 0102 13207 0133 รอง สว.สส.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท สชน.196

85 ร.ต.อ. สนิ  แดงสว่าง รอง สว.จร.สภ.เมืองปทมุธานี จว.ปทมุธานี สปท.147 รอง สว.สส.สภ.คูบางหลวง จว.ปทมุธานี 0104 13204 0239

86 ร.ต.อ. สมเกตุ  ชนะค้า รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0384 รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทมุธานี สปท.184

87 ร.ต.อ. สมเกียรติ  หมายมั่น รอง สวป.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง สอท.135 รอง สว.สส.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 0110 13204 0104

88 ร.ต.อ. สมชาย  ใจนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบวัทอง จว.นนทบรีุ 1105 11203 0174 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1 1102 11305 0155

89 ร.ต.อ. สมชาย  อินสุวรรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองสระบรีุ จว.สระบรีุ 0108 13202 0248 รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบรีุ จว.สระบรีุ สสบ.185

90 ร.ต.อ. สมทบ  บญุแสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บา้นหมี่ จว.ลพบรีุ สลบ.260 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 1108 23203 0036

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



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

บัญชีแนบท้ายค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค 1 ที่    34/2563  ลงวันที่   31  มกราคม 2563

91 ร.ต.อ. สมพงษ์  บญุมา รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทมุธานี 0104 13207 0219 รอง สว.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทมุธานี 0104 13204 0225

92 ร.ต.อ. สมโภช  จ านวนนา รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทมุธานี สปท.177 รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทมุธานี 0104 13205 0054

93 ร.ต.อ. สมโภช  รมยสมิต รอง สว.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทมุธานี สปท.204 รอง สวป.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ สสป.97

94 ร.ต.อ. สรกฤช  อ่อนศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.353 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11203 0184

95 ร.ต.อ. สฤษฏ์พงศ์  จุลพันธ์ รอง สว.สส.สภ.เสาไห ้จว.สระบรีุ 0108 13204 0170 รอง สว.จร.สภ.เมืองลพบรีุ จว.ลพบรีุ สลบ.243

96 ร.ต.อ. สายยนต์  ทองทา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบวัทอง จว.นนทบรีุ 0103 24203 0079 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบรีุ 1105 11203 0208

97 ร.ต.อ. สิทธิชัย  ขาวใบไม้ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สิงหบ์รีุ 1111 11305 0037 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบรีุ 1108 11305 0038

98 ร.ต.อ. สิทธิพงษ์  ปานไทยสงค์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 27203 0089 นว.(สบ 1) ผบก.บก.สส.ภ.1 1102 11323 0005

99 ร.ต.อ. สิริรังสรรค์  วิชัย รอง สวป.สภ.บา้นแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0121 รอง สวป.สภ.สามโคก จว.ปทมุธานี 1106 11202 0111

100 ร.ต.อ. สีน้ า  นิยมพลอย รอง สว.จร.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.297 รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.266

101 ร.ต.อ. สุชาติ  แก้วมณี รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบรีุ 1105 11202 0095 รอง สว.สส.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบรีุ 0103 13204 0251

102 ร.ต.อ. สุชิน  ถ้ ากระแสร์ รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบรีุ 1105 11202 0096 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบรีุ จว.นนทบรีุ 0103 13202 0297

103 ร.ต.อ. สุดจิต  เรียงผา รอง สว.จร.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11205 0099 รอง สวป.สภ.เมืองปทมุธานี จว.ปทมุธานี สปท.129

104 ร.ต.อ. สุนทร  ปั้นงาม รอง สว.จร.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 1112 11205 0065 รอง สวป.สภ.ร ามะสัก จว.อ่างทอง 0110 13207 0115

105 ร.ต.อ. หญิง สุนทรี  ศิริบรรจง รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ชัยนาท 1104 11304 0090 รอง สว.ธร.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบรีุ สสบ.304

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



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

บัญชีแนบท้ายค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค 1 ที่    34/2563  ลงวันที่   31  มกราคม 2563

106 ร.ต.อ. หญิง สุพรรณี  พงษ์ภมร รอง สว.ธร.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบรีุ สลบ.265 รอง สวป.สภ.ทา่เรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0105

107 ร.ต.อ. สุพล  ง้ิวลาย รอง สว.จร.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11205 0104 รอง สวป.สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0402

108 ร.ต.อ. หญิง สุมาลี  ศรีปราชญ์ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบรีุ 1110 11304 0016 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ภ.1 1103 11304 0011

109 ร.ต.อ. สุระชาติ  เขตเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบรีุ 0108 24203 0104 รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบรีุ 0108 24203 0107

110 ร.ต.อ. สุระเชษฐ  ช้างสาร รอง สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบรีุ 0103 13207 0260 รอง สว.จร.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบรีุ 1105 11205 0277

111 ร.ต.อ. สุวัจชัย  วัฒนา รอง สว.ธร.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง สอท.145 รอง สว.ธร.สภ.ทา่เรือ จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.435

112 ร.ต.อ. โสภณ  แพงทา้ว รอง สวป.สภ.เสาไห ้จว.สระบรีุ 1110 11202 0079 รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบรีุ 0108 13202 0020

113 ร.ต.อ. หรัิญ  อินโชติ รอง สวป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท สชน.143 รอง สว.ธร.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท สชน.140

114 ร.ต.อ. องค์การ  ทายะพิทกัษ์ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11304 0020 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0149

115 ร.ต.อ. อดิศักด์ิ  พุทธลา รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0070 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0373

116 ร.ต.อ. อนันต์  อ่อนละมูล รอง สว.ธร.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบรีุ 1105 11304 0140 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 4 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0209

117 ร.ต.อ. อภิรัฐ  ขานไข นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สระบรีุ 1110 11323 0005 รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทมุธานี ปนม.8572

118 ร.ต.อ. อมรเทพ  เสตะปตุตะ รอง สว.สส.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0320 รอง สว.จร.สภ.สามโคก จว.ปทมุธานี 1106 11205 0089

119 ร.ต.อ. หญิง อรสา  อุ่นจิตต์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0154 รอง สว.ธร.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 0107 13304 0253

120 ร.ต.อ. หญิง อัจฉรา  อินยา รอง สว.ธร.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท สชน.190 รอง สว.ธร.สภ.เมืองสิงหบ์รีุ จว.สิงหบ์รีุ สสห.85

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



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

บัญชีแนบท้ายค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค 1 ที่    34/2563  ลงวันที่   31  มกราคม 2563

121 ร.ต.อ. อาคม  บญุเสริฐ รอง สวป.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.348 รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทมุธานี 0104 13207 0219

122 ร.ต.อ. อานันท์จักร์  พนมเขตเจริญ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบรีุ 1110 11204 0032 รอง สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบรีุ สสบ.246

123 ร.ต.อ. อิทธิพล  บษุบา รอง สวป.สภ.บา้นหมอ จว.สระบรีุ 1110 11202 0082 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบรีุ 1110 11202 0030

124 ร.ต.อ. เอกนรินทร์  รุ่งโรจน์ รอง สวป.สภ.บางบอ่ จว.สมุทรปราการ 17999 รอง สวป.สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0361

125 ร.ต.อ. เอกพล  จงสูงเนิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบรีุ 0108 24203 0102 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0141

126 ร.ต.อ. เอกลักษณ์  เดชวิลัยพร รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11304 0024 รอง สว.ธร.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ สสป.334

127 ร.ต.ท. กัมปนาท  โอษฐงาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบรีุ 1105 27203 0141 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.1 1102 11203 0177

128 ร.ต.ท. จ านง  แหวนวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 1106 11203 0180 รอง สว.สส.สภ.เมืองปทมุธานี จว.ปทมุธานี สปท.136

129 ร.ต.ท. ทรงพล  โสภา รอง สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0250 รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0073

130 ร.ต.ท. ทศันัย  การเจริญ รอง สวป.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.165 รอง สวป.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.217

131 ร.ต.ท. หญิง ทพิวดี  อยู่ทรัพย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ 1109 11203 0151 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงหบ์รีุ จว.สิงหบ์รีุ 0109 24203 0031

132 ร.ต.ท. ธนวัฒน์  ลีบาง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบรีุ 0103 24203 0072 รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.4 บก.สส.ภ.1 1102 11203 0178

133 ร.ต.ท. นท ี ศรีสมัย รอง สวป.สภ.จักราช จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0324 รอง สวป.สภ.คลองหา้ จว.ปทมุธานี 0104 13202 0329

134 ร.ต.ท. นิสิต  ทะอินทร รอง สวป.สภ.บา้นหมี่ จว.ลพบรีุ 0106 13202 0283 รอง สว.สส.สภ.บา้นหมี่ จว.ลพบรีุ สลบ.257

135 ร.ต.ท. หญิง โนรี  ทพิย์คงคา รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 5 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0225 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 4 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0207

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



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

บัญชีแนบท้ายค าสั่ง ต ารวจภูธรภาค 1 ที่    34/2563  ลงวันที่   31  มกราคม 2563

136 ร.ต.ท. ปรเมศร์นิติภัทร  เข็มบุปผา รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบรีุ 0103 13202 0309 รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบรีุ 1105 11202 0131

137 ร.ต.ท. ภิญโญ  นิ่มสมบญุ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบรีุ 0103 24203 0073 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบรีุ 1105 11203 0215

138 ร.ต.ท. วิวัฒน์  พาวงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบรีุ 0103 24203 0071 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง สอท.190

139 ร.ต.ท. อนุวัฒน์  บญุจอง รอง สวป.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.263 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทมุธานี 0104 13202 0266

140 ร.ต.ท. อรรถพล  เกิดศรี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0162 รอง สว.จร.สภ.คูคต จว.ปทมุธานี ปนม.8579

141 ร.ต.ท. อวยพร  ทองนวล รอง สวป.สภ.ทา่โขลง จว.ลพบรีุ 0106 13202 0034 รอง สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบรีุ สสบ.151

142 ร.ต.ท. อาทติย์  โพธ์ิเย็น รอง สวป.สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0331 รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0069

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


