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

1 ร.ต.อ. หญิง กนกพรรณ สีส่วน รอง สว.ธร.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8569 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0142

2 ร.ต.อ. หญิง กฤษฎ์ิณิชา นิลวดี รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11204 0024 รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11202 0070

3 ร.ต.อ. กษิดิศ มอญขาม รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 13202 0321 รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 11205 0081

4 ร.ต.อ. กัมปนาท สมมา รอง สว.สส.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0230 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0176

5 ร.ต.อ. ก าพลศักด์ิ ภักดีพิบูลย์ รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 13202 0106 รอง สว.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.94

6 ร.ต.อ. กิตติ ใจหาญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา 1906 11203 0293 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 24203 0092

7 ว่าท่ี ร.ต.อ. กิตติ ด ารงค์พลาสิทธ์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 24203 0090 รอง สว.สส.สภ.ประตูน  าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปนม.8564

8 ร.ต.ท. กิตต์ิธนทัต อิทธิพัฒน์ปัญญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 1106 11203 0163 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 1113 11203 0032

9 ว่าท่ี ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ เพชรพิมานสมุทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0158 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 1113 11203 0033

10 ร.ต.อ. ขวัญทูล อารีไทย รอง สว. กก.4 บก.ปคม. 2108 11202 0114 รอง สว.สส.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท 0102 13204 0095

11 ร.ต.อ. จเร หร่ายสกุล รอง สวป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี สสบ.256 รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 0108 13202 0245

12 ร.ต.อ. จักรวรรดิ บรรเทา รอง สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 11204 0275 รอง สว.สส.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.316

13 ร.ต.อ. จันทร์ ฉ่ าเย็นอุรา รอง สว.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0263 รอง สว.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 13204 0217

14 ว่าท่ี ร.ต.อ. หญิง จัฟน่ี ธนิษฐา ขจีจิตร รอง สว.ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย ตท. 0102 11320 0120 รอง สว.ธร.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 0104 13304 0226

15 ร.ต.อ. จิรวุธ วิโรจนะ รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี สนบ.216 รอง สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี สนบ.258

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๑ ท่ี 39/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖๕



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๑ ท่ี 39/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖๕

16 ร.ต.อ. จีระศักด์ิ พิมคีรี รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 13202 0251 รอง สว.ฝกค.บก.กค.ภ.1 1113 11305 0039

17 ร.ต.อ. เฉลียว รุ่งระวี รอง สว.จร.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11205 0100 รอง สวป.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0341

18 ร.ต.อ. ชัยมงคล เหมือนสนธ์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หางน  าสาคร จว.ชัยนาท 1104 11203 0104 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 1111 11203 0083

19 ร.ต.อ. ชาตรี ขันโท รอง สว.สส.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี 0108 13204 0219 รอง สว.สส.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0304

20 ร.ต.อ. ชาตรี สุขย่ิง รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.235 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0162

21 ร.ต.อ. หญิง ชิดชนก จ าดิษฐ์ รอง สวป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 0106 13202 0272 รอง สว.สส.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี สลบ.308

22 ร.ต.อ. ฐิติพล เปรมปัญญา รอง สว.สส.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง สอท.176 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11202 0085

23 ร.ต.อ. ณรงศักด์ิ สุจริต รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล สสต.113 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ สสป.127

24 ร.ต.อ. ณัชพล สุขสอาด รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8571 รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13204 0274

25 ร.ต.อ. ณัฐดนัย พิมกัน รอง สว.จร.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.102 รอง สวป.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.131

26 ร.ต.อ. ณัฐ์ธเนศ อัครด ารงค์สกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 24203 0032 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 1111 11203 0084

27 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ วงค์วัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกส าโรง จว.ลพบุรี สลบ.344 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 1108 11203 0123

28 ร.ต.อ. หญิง ณัฐมน ไชยวงค์ รอง สว.(สอบสวน)งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 29203 0129 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 1113 11203 0034

29 ร.ต.อ. ด ารงค์ กระเช่ือมรัมย์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11442 0038 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11204 0022

30 ร.ต.อ. ดิเรก รวมผล รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร สสค.91 รอง สวป.สภ.หางน  าสาคร จว.ชัยนาท 0102 13207 0177



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๑ ท่ี 39/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖๕

31 ร.ต.อ. ดุสิต วัฒนสุข รอง สวป.สน.ล าหิน 1110 13202 0256 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0270

32 ร.ต.อ. เดชชาติ สารุณา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงคราม สสส.81 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0146

33 ร.ต.อ. ตูชัย สุระเสียง รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 2502 11309 0032 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี สปท.140

34 ร.ต.อ. ทรงพล โสภา รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0073 รอง สว.จร.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ สสป.349

35 ร.ต.อ. ทวีศักด์ิ บังศรี รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี สนบ.267 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.นนทบุรี 1105 11304 0017

36 ร.ต.อ. ทศวรรษ ทองประไพ รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.278 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0144

37 ร.ต.อ. ทองค า โพธ์ิใหญ่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี สสบ.329 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 1110 11203 0104

38 ร.ต.อ. ทัศนัย ค่อนสะอาด รอง สว.สส.สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.451 รอง สวป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0414

39 ร.ต.อ. หญิง เทพฤดี เดชมะเริง รอง สว.ธร.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 0204 12304 0281 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี 1110 11304 0165

40 ร.ต.อ. เทิดภูมิ ดวงประทุม รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0159 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 1104 11203 0228

41 ร.ต.อ. ธนพล แก้วบริวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 1108 11203 0145 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี 0106 23203 0042

42 ว่าท่ี ร.ต.อ. ธนวัฒน์ ลีบาง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 11203 0211 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0048

43 ร.ต.อ. ธนัชเชษฐ์ อุสกุล รอง สวป.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง สอท.199 รอง สวป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0216

44 ร.ต.อ. ธวัชชัย ค าวงศ์ รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.213 รอง สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.199

45 ร.ต.อ. ธวัชชัย ศุขภะวัน รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0048 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11204 0038



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๑ ท่ี 39/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖๕

46 ร.ต.ท. หญิง ธัญชนก ย่ีวิจิตตกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 24203 0105 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 1113 11203 0027

47 ร.ต.อ. ธีระพงศ์ ธาระนารถ รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0269 รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 0104 13202 0327

48 ร.ต.อ. นที ศรีสมัย รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 0104 13202 0329 รอง สวป.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 0104 13202 0316

49 ร.ต.อ. นพพร แสงสว่าง รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 1106 11203 0130 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 1106 11203 0163

50 ว่าท่ี ร.ต.อ. นวพฤกษ์ ตันตระวาณิชย์ รอง สว.ฝท.สท. 0103 11301 0054 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0369

51 ร.ต.อ. หญิง นัฐธิยา สิงห์แก้ว รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ภ.1 1103 11327 0061 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ภ.1 1103 11202 0015

52 ร.ต.อ. นิติพัฒน์ วิบูลเพ็ญขจร รอง สว.สส.สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0248 รอง สว.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 13204 0057

53 ว่าท่ี ร.ต.อ. หญิง นิติภรณ์ พานิชนิกร รอง สว.ธร.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.184 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0143

54 ร.ต.อ. นิธิศ ไกรราช รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0045 รอง สว.สส.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 0104 13204 0177

55 ร.ต.อ. นิพนธ์ หวิงปัด รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0374 รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ สสป.217

56 ร.ต.อ. นุติวรรธ ค าภานุช รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.437 รอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0134

57 ร.ต.อ. ปกรณ์ สัตบุตร รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.286 รอง สว.สส.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0073

58 ร.ต.อ. ปกรธรรม เจริญเร็ว รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 0108 13202 0245 รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี สสบ.187

59 ร.ต.อ. ประจักร์ ศักดารักษ์ รอง สว.ธร.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 0110 13304 0097 รอง สว.ธร.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง สอท.113

60 ร.ต.อ. ประเสริฐ โชติมนต์ รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.264 รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0414



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๑ ท่ี 39/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖๕

61 ร.ต.อ. หญิง ปรัศนี ดีรูป รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี 1110 11304 0021 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ภ.1 1103 11304 0012

62 ร.ต.อ. ปรีชา เสนดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 11203 0209 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 1105 11203 0177

63 ว่าท่ี ร.ต.อ. พงศ์วริศ คงบรรทัด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.199 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0132

64 ร.ต.อ. พงศ์อริญชย์ หงษาวงศ์ รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.106 รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0406

65 ร.ต.อ. พัฒนสิทธิ แก้วด าประดิษฐ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1906 11203 0196 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี 1110 11203 0130

66 ร.ต.อ. พิชญ์พัชระ พิชญนันทร์ รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 2406 11363 0157 นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.1 1103 11323 0004

67 ร.ต.อ. พิษณุ พิมพ์โกทา รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ภ.1 1103 11202 0015 รอง สว.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 0108 13204 0177

68 ร.ต.อ. พีระพรรณ์ ทองพิทักษ์ รอง สว.สส.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี ปนม.8592 รอง สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 11204 0273

69 ร.ต.อ. พีรายุทธ รอดพุ่ม รอง สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 0106 13207 0197 รอง สว.สส.สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี 0106 13204 0223

70 ร.ต.อ. ไพโรจน์ คงมีเงิน รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 13202 0103 รอง สว.จร.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.102

71 ร.ต.อ. หญิง ภัคธดา เอมโอษฐ์ รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 1103 11304 0023 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 11306 0066

72 ร.ต.อ. หญิง ภัทชา รัตนพงศ์ รอง สว.(สอบสวน)งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กก.3 บก.จร. 1002 30203 0157 นว.(สบ 1) ผบก.บก.สส.ภ.1 1102 11323 0005

73 ร.ต.อ. ภัทรพล โขมะนาม รอง สวป.สภ.ชานุมาน จว.อ านาจเจริญ 0308 13202 0141 รอง สว.ธร.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 0103 13304 0245

74 ร.ต.อ. ภาณุเทพ ชัยชนะกุล รอง สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 1110 11202 0146 รอง สว.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 0108 13204 0138

75 ร.ต.อ. ภูมิพัฒน์ สุทธิปรัชญา รอง สว.สส. สน.บางขุนนนท์ สน.3-867 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.1 1100 11323 0010



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๑ ท่ี 39/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖๕

76 ร.ต.ท. ภูวิชญ์พงษ์ ศรีกิจรุ่งเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0170 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 29203 0036

77 ร.ต.อ. มนตรี พุทธลา รอง สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 0107 13207 0278 รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0428

78 ร.ต.อ. มาโนชญ์ ช้างพงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี สลบ.114 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี 0106 23203 0048

79 ร.ต.ท. รพีพงศ์ บุญศาตนันท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน  าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 24203 0074 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปทุมธานี 1106 27203 0075

80 ร.ต.อ. ระวี รัตนตรัยวงศ์ รอง สวป.สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี 0106 13207 0236 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี 0106 23203 0050

81 ร.ต.อ. รังสรรค์ มณีวงศ์ รอง สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 13204 0155 รอง สว.จร.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 1106 11205 0091

82 ว่าท่ี ร.ต.อ. รุจจิโรจน์ กิติกนกกาญจน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน  าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 24203 0082 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11323 0007

83 ร.ต.อ. เรวัตร แท่นทอง รอง สวป.สน.บางโพงพาง 1007 11202 0094 รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13205 0053

84 ร.ต.อ. วรวิจฉ์ ดุพงษ์ รอง สวป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี 1707 11202 0069 รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0265

85 ร.ต.อ. วสันต์ กล่อมฤทธ์ิ รอง สวป.สภ.บ้านโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.227 รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0066

86 ร.ต.อ. วัฒนบุตร แก้วเกาะสะบ้า รอง สว.สส.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 13204 0310 รอง สวป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0107

87 ร.ต.อ. วายุ ราษา รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0265 รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 0104 13207 0212

88 ร.ต.อ. หญิง วิจิตรา สาหร่ายทอง รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11304 0017 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 1112 11304 0017

89 ร.ต.อ. วิชัย แสนบุตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี 0106 23203 0050 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี สลบ.114

90 ร.ต.อ. วิทยา คนจะ รอง สว.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.389 รอง สว.สส.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง 0110 13204 0072



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๑ ท่ี 39/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖๕

91 ร.ต.อ. วิริทธ์พล เนติวิจิตร รอง สว.สส.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0056 รอง สว.สส.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี ปนม.8592

92 ร.ต.อ. วีรพันธ์ ไชยนอก รอง สวป.สน.ตล่ิงชัน 1114 13202 0234 รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0186

93 ร.ต.อ. วีระพล ตรงทิ รอง สว.สส.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี สสบ.328 รอง สว.สส.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี สสบ.260

94 ร.ต.อ. ศรัณยพัชร์ บุญรังศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี สลบ.366 รอง สว.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี สลบ.295

95 ร.ต.อ. ศรีชลธ์ จุลศรี รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 13202 0315 รอง สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 0103 13204 0264

96 ร.ต.อ. ศิโรฒม์ โกมลปาณิก รอง สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.203 รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 1103 11304 0023

97 ร.ต.อ. ศุภกร หงษ์สา รอง สว.กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0140 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11204 0024

98 ร.ต.อ. ศุภชัย ศรีสุระ รอง สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 0103 13207 0260 รอง สว.สส.สภ.ประตูน  าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี สปท.88

99 ว่าท่ี ร.ต.อ. ศุภฤกษ์ เสียงเจริญ รอง สว.(สอบสวน)สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี สสพ.237 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11323 0005

100 ร.ต.อ. ศุภวิชญ์ สุภาพ รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1108 13202 0198 รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี สปท.80

101 ร.ต.อ. สมเกียรติ หมายม่ัน รอง สว.สส.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 0110 13204 0104 รอง สว.สส.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง สอท.138

102 ร.ต.อ. สมบูรณ์ นิลกระโทก รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 11202 0126 รอง สว.สส.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 0103 13204 0040

103 ร.ต.อ. สมโภช รมยสมิต รอง สวป.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ สสป.97 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32342 0088

104 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ช่ืนจิต รอง สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 0904 13202 0480 รอง สวป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0125

105 ร.ต.อ. หญิง สรัญญาพร กฤติอรรถยา นว.(สบ 1) ผบก.น.1 1003 11323 0007 นว.(สบ 1) ผบก.บก.อก.ภ.1 1101 11323 0005



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๑ ท่ี 39/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖๕

106 ร.ต.อ. สิทธิเดช สิงห์ชินสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี ปนม.8645 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 11203 0210

107 ร.ต.อ. สิริรังสรรค์ วิชัย รอง สวป.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 1106 11202 0111 รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 17998

108 ร.ต.อ. สุขสันต์ พลทามูล รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ภ.1 1103 11304 0062 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 11306 0029

109 ร.ต.อ. สุชาติ ธรรมริยา รอง สวป.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง สอท.200 รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0377

110 ร.ต.อ. สุเทพ แสงแก้ว รอง สวป.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง 0110 13202 0138 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11202 0086

111 ร.ต.อ. สุธาดา ศรีสุวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0307 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11323 0005

112 ร.ต.อ. หญิง สุนทรี ศิริบรรจง รอง สว.ธร.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.304 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11202 0086

113 ร.ต.อ. สุพรรณ เจริญอินทร์ รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0386 รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.255

114 ร.ต.อ. หญิง สุวภัทร อ่อนด า รอง สว.สส.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท 0102 13204 0094 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11202 0030

115 ร.ต.อ. สุวัจชัย วงศ์แก้วประจักษ์ รอง สวป.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0342 รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0321

116 ร.ต.อ. เสน่ห์ สีมาพล รอง สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี สสบ.281 รอง สวป.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0340

117 ว่าท่ี ร.ต.ท. แสน นาคแดง รอง สวป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง 0110 13207 0122 รอง สวป.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง สอท.197

118 ร.ต.ท. อดิศักด์ิ ศรีรักษา รอง สวป.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง 0110 13202 0139 รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 13202 0294

119 ร.ต.อ. อนันต์ ทองเหลือ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 1104 11203 0227 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0176

120 ร.ต.อ. อนุษิต ช่ืนจู รอง สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี สสบ.169 รอง สว.สส.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี สลบ.309



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๑ ท่ี 39/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกรำคม ๒๕๖๕

121 ร.ต.อ. อภิเดช น้อยจ านงค์ รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0393 รอง สว.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0248

122 ร.ต.อ. หญิง อัจฉรา อินยา รอง สว.ธร.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.85 รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11304 0017

123 ร.ต.อ. อัศวพัฒน์ สระสันเทียะ รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11204 0023 รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11202 0071

124 ร.ต.อ. อิทธิเดช เทศกุลวิเศษ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี สปท.208 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11203 0210

125 ร.ต.อ. อุดมศักด์ิ พิพัฒน์วรสกุล รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล 0908 13202 0133 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 0102 13202 0294

126 ร.ต.อ. อุเทน อ้นมี รอง สวป.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ สนว.418 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11204 0032

127 ร.ต.อ. เอกชัย ใจดี รอง สวป.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง สรย.155 รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 0104 13207 0220

128 ร.ต.ท. เอกรงค์ โตอ่อน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11202 0087 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11442 0034

129 ร.ต.อ. เอกลักษณ์ เดชวิลัยพร รอง สว.ธร.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ สสป.334 รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0374

130 ร.ต.อ. เอนก สงวนพรรค รอง สว. ฝอ.บก.ปคบ. 2111 11304 0016 รอง สว.ธร.สภ.ประตูน  าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปนม.8561


