
                                    (สำเนา) 
 

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 1 
ที่  78 /๒๕66 

เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

................................................................. 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๘ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕  
และมาตรา ๕๔ แห ่ งพระราชบ ัญญ ั ต ิ ตำรวจแห ่ งชาต ิ  พ .ศ .๒๕๔๗ แก ้ ไขเพ ิ ่ ม เต ิ ม โ ด ยค ำสั่ ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง 
ระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่  
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั ้งให้ข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อ 
ที่แนบท้ายคำสั่งนี้ 

ทั ้งนี ้ ต ั ้งแต่ว ันที ่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตราเง ินเด ือนเดิม 
ไปตั ้งจ ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่หร ือให้ขาดจากอัตราเง ินเด ือนเด ิมไปร ับอัตราเง ินเด ือนใหม่ ต ั ้งแต่  
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๐  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

 
    (ลงชื่อ)   พลตำรวจโท จิรพัฒน์  ภูมิจิตร 
             ( จิรพัฒน์  ภูมิจิตร )   

                          ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         สำเนาถูกตอ้ง 
 

   พนัตำรวจเอกหญิง 
         ( นวรัตน์  ขำสอาด ) 

        ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ๑ 
       กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๑ 

                 มีนาคม ๒๕๖6 



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

1 ว่าท่ี ร.ต.อ. กฤช รัตนรณชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี 0103 24203 0052 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 1113 11203 0031

2 ว่าท่ี ร.ต.ท. กฤตพงศ์ อดิษะ รอง สว.กลุ่มงานคดีปกครอง คพ. 0603 11305 0024 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา สอย.209

3 ร.ต.อ. กฤษณะ ศรีโสภา รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.4 3305 11203 0153 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11202 0122

4 ร.ต.อ. หญิง กัญชลา มาทัพ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11204 0031 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11442 0033

5 ว่าท่ี ร.ต.อ. กานดิศ สีแก้วน ้าใส รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0185 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0307

6 ร.ต.อ. หญิง การวีย์ ชนะจันทร์ไชย รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 11326 0016 รอง สว.ฝอ.บก.กค.ภ.1 1113 11326 0017

7 ร.ต.อ. กิฏิคุณ ศิลานิล รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นนทบุรี 1105 27203 0075 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 1113 11203 0034

8 ร.ต.อ. กิตติ ด้ารงค์พลาสิทธ์ิ รอง สว.สส.สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปนม.8564 รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8573

9 ร.ต.อ. กิตติ สอนกล่ิน รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 13202 0367 รอง สว.จร.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 13205 0191

10 ร.ต.อ. กิตติชัย วรชิน รอง สว.ธร.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.129 รอง สว.ธร.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท สชน.152

11 ร.ต.อ. กิตติเดช รัชมงคลกุล รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 2401 11305 0162 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 1113 11203 0026

12 ร.ต.ต. กิตติธัช เพชรคง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 24203 0076 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 1105 11203 0289

13 ร.ต.ท. กิตติพศ ตั งจิตร์ศิริรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จว.ตาก 0603 24203 0079 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 1108 23203 0036

14 ร.ต.อ. เกริกเกียรติ ฮวดกุล รอง สว.(สอบสวน)สน.ดินแดง สน.1-530 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11204 0022

15 ร.ต.อ. หญิง เขมจิรา สุขเกตุ รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11326 0023 รอง สว.ธร.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.104

ตรวจแล้วถูกต้อง ส้าเนาถูกต้อง

( นวรัตน์ ข้าสอาด ) ( อังควิภา ทาประสงค์ )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.1 ท่ี 78/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

             (ลงช่ือ) พ.ต.อ.หญิง   นวรัตน์ ข้าสอาด                      พ .ต.ต.หญิง  



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.1 ท่ี 78/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

16 ร.ต.อ. คชฤทธ์ิ คชพลายุกต์ รอง สว.ฝ่ายงบประมาณ 5 งป. 0501 11325 0071 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11204 0025

17 ร.ต.อ. คเนศ แก้วศรีโท รอง สว.จร.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 11205 0138 รอง สว.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 0104 13204 0169

18 ว่าท่ี ร.ต.ท. หญิง คุณิตา จุโฬทก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี 0202 24203 0055 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี 1108 11203 0126

19 ร.ต.อ. จตุพร สอนวิทย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 1106 11203 0176 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11203 0261

20 ร.ต.อ. จรุญ สอนประดิษฐ รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 1106 11202 0105 รอง สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.217

21 ร.ต.อ. จักกฤษ ลุนทา รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี 1106 11205 0082 รอง สว.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี สปท.229

22 ร.ต.อ. จักรี วังสินธ์ุ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0061 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 11326 0016

23 ร.ต.อ. จิรชัย ศรีรักษา รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี สสบ.148 รอง สวป.สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี 0106 13202 0041

24 ร.ต.อ. จิรเดช ดวงรัศมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี 0109 23203 0037 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี 0109 24203 0031

25 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ สินธุภูมิ รอง สว.กก.1 บก.ปอท. 2112 11304 0036 รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ ภ.จว.ชัยนาท 1104 11304 0015

26 ว่าท่ี ร.ต.อ. หญิง ชนากานต์ หนองคาย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 11327 0101 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 11304 0012

27 ร.ต.อ. ชยันต์ ชีกลาง รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13204 0311 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 1110 11203 0138

28 ร.ต.อ. ชลทาน งามข้า รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี 1110 11203 0114 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 1110 11203 0132

29 ร.ต.อ. ชวัลวัฒน์ คงษา รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0063 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11202 0030

30 ร.ต.อ. ชัชรินทร์ เพ็ชรนิล รอง สวป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.143 รอง สว.สส.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 0109 13204 0080

ตรวจแล้วถูกต้อง ส้าเนาถูกต้อง

( นวรัตน์ ข้าสอาด ) ( อังควิภา ทาประสงค์ )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

             (ลงช่ือ) พ.ต.อ.หญิง   นวรัตน์ ข้าสอาด                      พ .ต.ต.หญิง  



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.1 ท่ี 78/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

31 ร.ต.อ. ชัชวาล ขาวละออ รอง สว.ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ศบศ.รร.นรต. 3007 11321 0029 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0038

32 ร.ต.อ. ชัยมงคล เหมือนสนธ์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 1111 11203 0083 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท 0102 24203 0049

33 ร.ต.อ. ชัยยะ นาคกล่ินกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0102 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0154

34 ร.ต.อ. ชาย พลศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.288 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0312

35 ร.ต.อ. ชินพันธ์ุ จันทเขต รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง สอท.154 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 1105 11203 0175

36 ร.ต.อ. ชินวัฒน์ แก้วน ้าเชื อ รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 13202 0303 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11204 0036

37 ร.ต.อ. ฐิติพงษ์ ศศะภูริ รอง สว.สส.สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง 0110 13204 0128 รอง สวป.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง 1112 11202 0067

38 ร.ต.อ. หญิง ณฐมน บุญประจวบ รอง สว.ธร.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี สปท.223 รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11304 0018

39 ร.ต.อ. ณัฏฐพล มีสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 0708 24203 0087 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0037

40 ร.ต.อ. ณัฐพัชร์ จอมสูงเนิน รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 13204 0203 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 11204 0032

41 ร.ต.อ. ด้ารงค์ กระเช่ือมรัมย์ รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11204 0022 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11442 0026

42 ร.ต.อ. ดิสสทัต รอดเส็ง รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.สอท.4 3305 11203 0136 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11202 0032

43 ร.ต.อ. เดชพงษ์ สิงห์มณี รอง สว.สส.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.147 รอง สว.สส.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 0110 13204 0112

44 ร.ต.อ. ไตรรงค์ ประสพมงคล รอง สว.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 11204 0133 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11202 0033

45 ร.ต.อ. หญิง ถนอมรัตน์ ปานอินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11203 0187 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 1113 11203 0032

ตรวจแล้วถูกต้อง ส้าเนาถูกต้อง

( นวรัตน์ ข้าสอาด ) ( อังควิภา ทาประสงค์ )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

             (ลงช่ือ) พ.ต.อ.หญิง   นวรัตน์ ข้าสอาด                      พ .ต.ต.หญิง  



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.1 ท่ี 78/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

46 ร.ต.อ. ทรงพล โสภา รอง สว.จร.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ สสป.349 รอง สว.จร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11205 0078

47 ร.ต.อ. ทวีสันต์ คิดควร รอง สว.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี สปท.204 รอง สว.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 0108 13204 0178

48 ร.ต.อ. ทศพงศ์ หิรัญบูรณะ รอง สว.ฝ่ายการเงิน 4 กง. 0502 11326 0135 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11204 0035

49 ร.ต.อ. ทองพูล ค้าทอง รอง สว.จร.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 1106 11205 0079 รอง สวป.สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 13202 0280

50 ว่าท่ี ร.ต.อ. ธนกร บุญเจริญกิจ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11323 0005 รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี 0109 23203 0037

51 ร.ต.ท. ธนดล กล่ันหวาน รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ 3 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0184 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11202 0114

52 ว่าท่ี ร.ต.อ. ธนวัฒน์ สกุลวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา สอย.252 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11323 0006

53 ร.ต.ท. หญิง ธนิษฐา กิจปราชญ์ รอง สว.ฝตส.1 ตส.1 0901 11328 0013 รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ 3 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0180

54 ร.ต.อ. ธรรมนูญ จิตร์สงวน รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 13202 0316 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11202 0115

55 ร.ต.อ. ธริช อาวรณ์เมธ รอง สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.424 รอง สวป.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0306

56 ร.ต.อ. ธวัชชัย สายบุญเลิศ รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0388 รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0292

57 ร.ต.อ. ธวัชชัย เหลากลม ผบ.มว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0252 รอง สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.199

58 ว่าท่ี ร.ต.ท. ธีระภาพ หน่อเทพ รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ 3 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0182 รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ 6 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0234

59 ร.ต.อ. ธีระวัฒน์ จริยานุวัฒน์ รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11442 0027 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11442 0038

60 ร.ต.อ. ธีระวิทย์ สีมาพล รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13204 0300 รอง สว.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 13204 0216

ตรวจแล้วถูกต้อง ส้าเนาถูกต้อง

( นวรัตน์ ข้าสอาด ) ( อังควิภา ทาประสงค์ )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

             (ลงช่ือ) พ.ต.อ.หญิง   นวรัตน์ ข้าสอาด                      พ .ต.ต.หญิง  



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.1 ท่ี 78/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

61 ร.ต.อ. นพวัฒน์ วงษ์ฮง รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11304 0095 รอง สว.ธร.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.270

62 ร.ต.อ. นภีพัชร เกษรา ผบ.มว.กก.ตชด.11 2502 11304 0090 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0160

63 ร.ต.อ. นราธิป ทาบุญ รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 0104 13202 0330 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0047

64 ว่าท่ี ร.ต.อ. นราวิชญ์ แก้วศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 24203 0095 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 1113 11203 0027

65 ร.ต.อ. นเรศ ลี เจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0085 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 1106 11203 0138

66 ร.ต.อ. นวพล ชวนสุข รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11442 0033 รอง สว.สส.สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง 0110 13204 0128

67 ร.ต.อ. นิพนธ์ คงพูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 24203 0104 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0130

68 ว่าท่ี ร.ต.อ. นิพิฐพนธ์ พานแก้วปัญญากร รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11307 0325 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11204 0023

69 ร.ต.ท. บัญญพนต์ แก้วปรีชากร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 24203 0077 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 1106 11203 0176

70 ร.ต.อ. บุญทัย ศรีชมภู รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0293 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0060

71 ว่าท่ี ร.ต.ท. หญิง ปภัทสนี สุดจิตจูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 23203 0077 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี 0103 24203 0042

72 ร.ต.อ. ประเดิม อุทยานิน รอง สว.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.219 รอง สว.สส.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 0104 13204 0232

73 ว่าท่ี ร.ต.ท. ประติมากร สมสมัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 24203 0108 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง 0110 24203 0039

74 ร.ต.อ. ปราโมทย์ ขันตี รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 13202 0345 รอง สว.ธร.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี สนบ.294

75 ร.ต.อ. ปรีดา จันทร์มณี รอง สวป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.363 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11202 0085

ตรวจแล้วถูกต้อง ส้าเนาถูกต้อง

( นวรัตน์ ข้าสอาด ) ( อังควิภา ทาประสงค์ )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

             (ลงช่ือ) พ.ต.อ.หญิง   นวรัตน์ ข้าสอาด                      พ .ต.ต.หญิง  



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.1 ท่ี 78/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

76 ร.ต.อ. ปัญญา อ้่ากร่าง รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ ภ.จว.สระบุรี 1110 11304 0098 รอง สว.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สสบ.273

77 ร.ต.อ. ปัญญาพล บุญศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0305 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0142

78 ว่าท่ี ร.ต.อ. พงศ์วริศ คงบรรทัด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0132 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 1105 11203 0178

79 ร.ต.อ. พงศ์อริญชย์ หงษาวงศ์ รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0406 รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 13202 0106

80 ว่าท่ี ร.ต.อ. พงษ์วิทย์ บุญรักชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี 1110 11203 0140 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 24203 0087

81 ว่าท่ี ร.ต.อ. พชรพล แผ่นผา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0149 รอง สวป.สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0358

82 ร.ต.อ. พนม ปัญจาคะ รอง สว.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.428 รอง สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 0103 13204 0264

83 ร.ต.อ. พรชัย กุระจินดา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 1110 11203 0115 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 1110 11203 0179

84 ร.ต.อ. พสิษฐ์ สีหอมไชย รอง สว.สส.สภ.ลาดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.174 รอง สวป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0126

85 ว่าท่ี ร.ต.ท. หญิง พิชญาภัค พรหมดวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 24203 0060 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 1113 11203 0029

86 ร.ต.อ. พิชัย อินทร์สุวรรณ รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.191 รอง สว.ธร.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.189

87 ร.ต.อ. พิทักษ์ อ้าไพ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11202 0115 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11204 0032

88 ร.ต.อ. พิสิษฐ์ แวงวรรณ รอง สว.สส.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 13204 0229 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11202 0112

89 ร.ต.อ. พุฒิเมธ บุญโต รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ 6 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0234 รอง สว.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 13204 0217

90 ร.ต.อ. หญิง เพชรรัตน์ ดวงอินตา รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.109 รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี 0109 13202 0102

ตรวจแล้วถูกต้อง ส้าเนาถูกต้อง

( นวรัตน์ ข้าสอาด ) ( อังควิภา ทาประสงค์ )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

             (ลงช่ือ) พ.ต.อ.หญิง   นวรัตน์ ข้าสอาด                      พ .ต.ต.หญิง  



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.1 ท่ี 78/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

91 ร.ต.อ. หญิง เพียงพร จันมัน รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11304 0015 รอง สว.ธร.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.129

92 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ พรมมันทา รอง สว.ธร.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี สสบ.279 รอง สว.ธร.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี สสบ.254

93 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ อ่ึงช่ืน รอง สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 13204 0210 รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 1110 11203 0106

94 ร.ต.อ. ไพบูลย์ กุมกี รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี สสห.107 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11204 0031

95 ร.ต.ท. ไพรุธ ทัพสังข์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี 0108 24203 0063 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 1113 11203 0030

96 ร.ต.ท. ภคภณ ณ นคร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 24203 0087 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0144

97 ว่าท่ี ร.ต.อ. ภัทร์กร ชายน้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 27203 0142 รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.264

98 ร.ต.อ. ภัทรพงษ์พันธ์ พิทักษ์ชาติ ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1 2502 11202 0049 รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8571

99 ว่าท่ี ร.ต.ท. ภานุวัฒน์ เสนศรี รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11326 0025 รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0379

100 ว่าท่ี ร.ต.อ. ภูริเดช ลิ นปราชญา รอง สว.ฝอ.สพ. 0304 11326 0012 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 11304 0013

101 ร.ต.อ. มารุต จัตุรภัทรนันท์ รอง สว.สส.สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 13204 0366 รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11202 0072

102 ร.ต.อ. ยศัสวิน ธนะโชติวรณัฐภัค รอง สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0112 รอง สว.จร.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 1106 11205 0083

103 ร.ต.อ. ยุทธศิลป์ วรรณศิลป์ รอง สว.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท 0102 13204 0078 รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 0102 13202 0205

104 ร.ต.อ. รัฐนันท์ ท้าลานดี รอง สว.สส.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ 0604 13204 0191 รอง สว.สส.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 0106 13204 0203

105 ร.ต.อ. รุจจิโรจน์ กิติกนกกาญจน์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11323 0007 รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปนม.8572

ตรวจแล้วถูกต้อง ส้าเนาถูกต้อง

( นวรัตน์ ข้าสอาด ) ( อังควิภา ทาประสงค์ )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

             (ลงช่ือ) พ.ต.อ.หญิง   นวรัตน์ ข้าสอาด                      พ .ต.ต.หญิง  



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.1 ท่ี 78/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

106 ร.ต.อ. เรวัต รัตนสุรินทร์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 11325 0041 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 11202 0120

107 ร.ต.อ. ลิขิต ภูพานทอง รอง สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี สสบ.283 รอง สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 1110 11202 0080

108 ร.ต.อ. ลือชา ขจรราช รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11202 0117 รอง สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี สลบ.243

109 ร.ต.อ. หญิง วรภร มงคลภัสสร รอง สว.ธร.สภ.หางน ้าสาคร จว.ชัยนาท 0102 13304 0125 รอง สว.ธร.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี สสบ.279

110 ร.ต.อ. วรากร บุญหล้า รอง สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สลบ.207 รอง สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี สลบ.359

111 ร.ต.อ. หญิง วลัยพร เอบุญมา รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11326 0016 รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ ภ.จว.สระบุรี 1110 11304 0020

112 ร.ต.ท. วัชรพงษ์ เจริญรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0103 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.227

113 ร.ต.อ. วัชรานนท์ พรหมบุตร รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0242 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11442 0038

114 ร.ต.อ. วัลลภ มากุญชร รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 3202 11202 0037 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท 1104 11203 0097

115 ร.ต.อ. วิเชียร เสนาพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 0102 13203 0018 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยนาท 1104 29203 0037

116 ร.ต.อ. วิรัตน์ อภิวงศ์งาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 0110 24203 0050 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง 1112 11203 0102

117 ร.ต.อ. วิษณุ กฤตเลิศชาย รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 11304 0013 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11203 0214

118 ร.ต.อ. วีรชาติ เพชรหาญ รอง สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี สลบ.230 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 11202 0115

119 ร.ต.อ. วีรวัฒน์ บุญแพง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี สอย.200 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 1106 11203 0134

120 ร.ต.อ. วีระพล มณีภาค รอง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน จว.ชุมพร 1805 11203 0133 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0170

ตรวจแล้วถูกต้อง ส้าเนาถูกต้อง

( นวรัตน์ ข้าสอาด ) ( อังควิภา ทาประสงค์ )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

             (ลงช่ือ) พ.ต.อ.หญิง   นวรัตน์ ข้าสอาด                      พ .ต.ต.หญิง  



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.1 ท่ี 78/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

121 ร.ต.อ. วีระยุทธ ครรพชูติ รอง สว.สส.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี สนบ.118 รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.323

122 ร.ต.อ. วุฒิชัย จ้าปาศรี รอง สว.สส.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 0103 13204 0244 รอง สว.สส.สภ.เมืองปทุมธานี สปท.138

123 ร.ต.อ. วุฒิชัย ชูแก้ว รอง สวป.สภ.ลาดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11202 0146 รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 1106 11203 0191

124 ร.ต.อ. วุฒิพงษ์ รัตนะ รอง สวป.สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1504 11202 0134 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0061

125 ร.ต.อ. ศักดินันท์ กองปัญญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี 0108 24203 0074 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 1108 11203 0141

126 ร.ต.อ. ศุภกร จันทมัตตุการ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 11204 0049 รอง สว.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี สนบ.300

127 ร.ต.อ. ศุภกร หงษ์สา รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11204 0024 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11442 0027

128 ร.ต.อ. สกล โตจีน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11203 0198 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 11203 0263

129 ร.ต.อ. สง่า มูลจัด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.178 รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.218

130 ร.ต.อ. สมคิด เข็มเล็ก รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 1110 11203 0132 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 1110 11203 0176

131 ร.ต.อ. สมเพชร มะปะโม รอง สวป.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13207 0314 รอง สวป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.410

132 ร.ต.อ. สมยศ ไกรกิจธนโรจน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส้าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ สสป.93 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 0107 23203 0051

133 ร.ต.อ. สมัยสิทธ์ิ บุญมาขอม รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 1112 11304 0019 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง 0110 24203 0037

134 ร.ต.อ. สวัสด์ิ จิตรักษา รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี สสบ.163 รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 1103 11304 0023

135 ร.ต.อ. สันติชัย ดีพร้อม รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 1105 11202 0096 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11202 0034

ตรวจแล้วถูกต้อง ส้าเนาถูกต้อง

( นวรัตน์ ข้าสอาด ) ( อังควิภา ทาประสงค์ )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

             (ลงช่ือ) พ.ต.อ.หญิง   นวรัตน์ ข้าสอาด                      พ .ต.ต.หญิง  



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.1 ท่ี 78/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

136 ร.ต.อ. สันติราษฎร์ เงินม่ัน รอง สว.(ทนท.เก็บกู้ฯ) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11442 0081 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สระบุรี 1110 11323 0005

137 ร.ต.อ. สัมฤทธ์ิ ลี เกษร รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 13202 0296 รอง สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 0103 13207 0260

138 ร.ต.อ. สามารถ สัตยา รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.279 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0085

139 ร.ต.อ. ส้าราญ ศรีจันทร์ รอง สวป.สน.บางย่ีขัน 1009 11202 0102 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0039

140 ร.ต.อ. สิทธิชัย ขาวใบไม้ รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 1108 11305 0038 รอง สว.ฝ่ายอ้านวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11305 0025

141 ร.ต.อ. สิทธิไชย คุ้มพันธ์ุ รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.306 รอง สว.จร.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี 1110 11205 0061

142 ร.ต.อ. สิริชัย สีนิล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง 0110 24203 0035 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 1112 11203 0135

143 ร.ต.อ. สุทธิ เถ่ือนใหญ่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง 0110 24203 0048 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ร้ามะสัก จว.อ่างทอง 1112 11203 0137

144 ร.ต.อ. สุนิจ สมบัติคีรีไพบูลย์ รอง สว.ธร.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ สพช.359 รอง สว.ธร.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 0106 13304 0172

145 ร.ต.อ. สุพัฒน์ สระประโคน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี สนบ.120 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 1105 11203 0197

146 ร.ต.อ. สุเมต ทองทับ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี สสบ.181 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 1110 11203 0115

147 ร.ต.อ. เสวต จันทมาส รอง สว.สส.สน.ชนะสงคราม สน.1-1022 รอง สว.สส.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 13204 0230

148 ร.ต.อ. หญิง อโณทัย ดอกบัว รอง สวป.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.132 รอง สว.สส.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี 0109 13204 0088

149 ร.ต.อ. อนุชา ธิชากรณ์ รอง สวป.สน.ประชาส้าราญ 1102 13202 0359 รอง สว.สส.สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปนม.8564

150 ร.ต.อ. อภิเชษฐ์ สงช่วย รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0059 รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0021

ตรวจแล้วถูกต้อง ส้าเนาถูกต้อง

( นวรัตน์ ข้าสอาด ) ( อังควิภา ทาประสงค์ )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

             (ลงช่ือ) พ.ต.อ.หญิง   นวรัตน์ ข้าสอาด                      พ .ต.ต.หญิง  



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ภ.1 ท่ี 78/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

151 ร.ต.อ. อภิเดช สมบัติ รอง สว.สส.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 0104 13204 0232 รอง สวป.สภ.ล้าลูกกา จว.ปทุมธานี สปท.165

152 ร.ต.อ. อภิสิทธ์ิ ช้านิถ่ินเถ่ือน รอง สว.สส.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0195 รอง สว.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13204 0272

153 ร.ต.ท. หญิง อังศวีร์ ชัยศิริพิพรรธน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี 1707 11326 0026 รอง สว.ธร.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.395

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

155 ร.ต.อ. อ้านาจ มีทองค้า รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง 0110 24203 0047 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง 1112 11203 0133

156 ร.ต.อ. อิศเรศ พูลสวัสด์ิ รอง สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.261 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0030

157 ร.ต.อ. หญิง อุษณีย์ ไชยนันทน์ รอง สวป.สภ.หางน ้าสาคร จว.ชัยนาท 0102 13207 0126 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หางน ้าสาคร จว.ชัยนาท 0102 24203 0053

ตรวจแล้วถูกต้อง ส้าเนาถูกต้อง

( นวรัตน์ ข้าสอาด ) ( อังควิภา ทาประสงค์ )

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

             (ลงช่ือ) พ.ต.อ.หญิง   นวรัตน์ ข้าสอาด                      พ .ต.ต.หญิง  


