
                                    (สำเนา) 
 

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 1 
ที ่ 79 /๒๕66 

เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

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

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๘ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕  
และมาตรา  ๕๔ แห ่ งพระราชบ ัญญ ั ต ิ ตำรวจแห ่ งชาต ิ  พ .ศ .๒๕๔๗ แก ้ ไข เพิ่ ม เต ิ ม โ ด ยคำสั่ 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 

ทั้งน ี ้  ต ั ้งแต ่ว ันที ่  ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต ้นไป โดยให้โอนอัตราเงินเด ือนเดิม 
ไปตั้ งจ ่ายสำหร ับตำแหน่งใหม่หร ือให้ขาดจากอัตราเง ินเด ือนเด ิมไปรับอ ัตราเง ิ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 ด.ต. กตตน์ภาคิน สุขพอ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 12301 0012 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 14202 0317

2 ด.ต. กมล ทองนุ้ย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี ปสห.773 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0175

3 ส.ต.อ. กมลศักด์ิ จันจุฬา ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คอหงส์ จว.สงขลา 0907 14204 0820 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 14204 0331

4 ส.ต.อ. กรธวัช บุตรโต ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 12202 0063 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12202 0050

5 ส.ต.ต. กรรชัย เรืองศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ ปสป.1302 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสมุทรปราการ ปสป.1551

6 ด.ต. กฤษฏ์ น ้าทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง ปอท.1108 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0048

7 ส.ต.ท. กฤษณะ สุภาปัญญา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0194 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0542

8 ส.ต.ต. กลทีป์ วิศวานุรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี ปสบ.2204 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระบุรี 0108 14202 0267

9 ส.ต.อ. กวี โหยกระโทก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0190 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0028

10 ด.ต. กษิด์ิเดช โตวา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ส้าเหร่ ปน.3-4395 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี ปปท.1938

11 ส.ต.อ. ก้องกิดากร วงศ์วิริยะด้ารง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ ปสป.1445 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0095

12 ส.ต.ต. ก้องเกียรติ อุดมเดชา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1003 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0307

13 ด.ต. หญิง ก้องวลี ศรีสุข ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0308 ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0409

14 ด.ต. กัมปนาท เขมะโกศลสันติ ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.2 3303 12204 0119 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หางน ้าสาคร จว.ชัยนาท 1104 12202 0196

15 ด.ต. หญิง กัลยาณี เยาวโยธิน ผบ.หมู่ (ธร.) งานสอบสวน สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 14301 0088 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 14202 0075

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 79/2566 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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

16 ด.ต. หญิง กาญจนา เมืองงาม ผบ.หมู่ (ธร.) งานสอบสวน สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี ปสบ.1784 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี 1110 12202 0233

17 ร.ต.ท. กานต์ กายสันเทียะ รอง สว.(อก.) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 0103 14301 0209 รอง สว.(ผช.พงส.) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 12202 0633

18 ด.ต. ก้าแหง ทองมาก ผบ.หมู่ กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0021 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 14202 0029

19 ส.ต.ต. กิจจาพัฒน์ ศรีลอย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ ปนว.3345 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1669

20 ส.ต.อ. กิตติกร แก่นเจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1863 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 14204 1025

21 ร.ต.ต. กิตติพงศ์ วิเชียรศรี รอง สว.(อก.) ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 12301 0022 รอง สว.(ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 14202 0328

22 ส.ต.อ. กิตติพงษ์ คงใจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี ปปท.1617 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี ปปท.1675

23 ส.ต.อ. กิตติพงษ์ พรมทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 0103 14202 0365 ผบ.หมู่ กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0732

24 จ.ส.ต. เกรียงไกร สนิทชน ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12202 0057 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองลพบุรี ปลบ.2122

25 จ.ส.ต. เกรียงไกร สิงห์สนอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งสองห้อง 1109 14202 0626 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี 1108 12202 0255

26 ด.ต. หญิง เกสรา เตียเจริญ ผบ.หมู่ พฐ.จว.สระบุรี ศพฐ.1 2704 12314 0405 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระบุรี 0108 14202 0265

27 ส.ต.อ. เกียรติพล นวลพุดชา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.2093 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3284

28 ด.ต. เกียรติศักด์ิ คงเพ็ชรศักด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1882 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 14202 0013

29 ด.ต. เกียรติศักด์ิ พะส้าเนียง ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองสระบุรี ปสบ.949 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.1 1103 12301 0001

30 ส.ต.ต. เกียรติศักด์ิ เหลือจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12202 0291 ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0283

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

31 ส.ต.อ. โกเมนทร์ มาสูงเนิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 14202 0971 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0096

32 ส.ต.ท. ขจรศักด์ิ ผดุงตาล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1016 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระบุรี 0108 14202 0270

33 ส.ต.ต. ขจรศักด์ิ เรืองหิรัญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี ปลบ.2741 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี ปสบ.883

34 ส.ต.อ. คณิตย์ อุทธี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1888 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0538

35 ด.ต. คณิศร เจริญใจ ผบ.หมู่ กก.ตชด.13 2502 12428 4004 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี ปนบ.2474

36 จ.ส.ต. คมกริช สะมันยี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12202 0273 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 0103 14202 0210

37 ด.ต. คมสัน ค้าตัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 14202 0075 ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 12310 0115

38 จ.ส.ต. คมสัน จ้าปาวะดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ปสป.1595 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0952

39 จ.ส.ต. คมสันต์ เรศมณเฑียร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ปสป.2300 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ปสป.2362

40 ส.ต.อ. จตุพงษ์ เสร็จกิจ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0952 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ปสป.1595

41 ร.ต.ต. จตุรวิทย์ ฝ้ันปิมปา รอง สว.(ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี ปปท.1850 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12202 0235

42 ด.ต. จักรพงศ์ บุบผา ผบ.หมู่ กก.สายตรวจ บก.ปพ. 2113 12202 1214 ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 12310 0117

43 ส.ต.อ. จักรพันธ์ บัวค้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 12202 0448 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 12202 0039

44 ด.ต. หญิง จารุวรรณ ด้านิล ผบ.หมู่ (ธร.) งานสอบสวน สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.1017 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0154

45 จ.ส.ต. จิตรกร กองมงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ 0503 14202 0813 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1144

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

46 ส.ต.ท. จิตรกร เสสุตา ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ปสป.2362 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0093

47 ด.ต. หญิง จินตนา พลเย่ียม ผบ.หมู่ กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0053 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 14202 0056

48 ด.ต. หญิง จิรนันท์ สงวนรักษ์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองสระบุรี ปสบ.1121 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองสระบุรี 1110 12202 0173

49 จ.ส.ต. จิรวัฒน์ อาษาราช ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพงพาง 1112 14202 0521 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1934

50 ส.ต.ท. จิรัฏฐ์ สีขอ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ ปสป.1291 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองสมุทรปราการ ปสป.1550

51 ส.ต.ต. จิราวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3033 ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12202 0219

52 ส.ต.อ. จีรพันธ์ อริยา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3052 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 14204 0077

53 ส.ต.ต. จีรวัฒน์ ม่วงหีต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี ปสว.370 ผบ.หมู่ กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0642

54 ด.ต. เจนวิทย์ จันทร์เรือง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 14205 0349 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี ปปท.1358

55 ส.ต.อ. เจษฎาพงษ์ ป้อมสุวรรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0410 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 12301 0011

56 ส.ต.ท. เฉลิมชัย ไพศาลพงศ์พันธ์ุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี ปนบ.2165 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0062

57 จ.ส.ต. ชนสิษฎ์ อาษานาม ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12202 0059 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0536

58 ส.ต.ท. ชนะเทพ กล่ันเรืองแสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง ปอท.587 ผบ.หมู่ กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0733

59 ด.ต. ชนะนันท์ สุดชนะ ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน 1109 14202 0463 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 1106 12202 0196

60 ส.ต.ต. ชนากฤษฏ์ิ สุขศรีมงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกส้าโรง จว.ลพบุรี ปลบ.2837 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12202 0059

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
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61 ส.ต.ต. ชนายุทธ แสนสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ร้ามะสัก จว.อ่างทอง ปอท.625 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 14202 0979

62 ส.ต.อ. ชนินทร์ นกเล็ก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหม่ี จว.ลพบุรี ปลบ.2196 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท 0102 14204 0121

63 ส.ต.ต. ชนินทร์ พรหมรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2527 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0309

64 ส.ต.อ. ชยานันต์ เรืองรัศมี ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12204 0119 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0096

65 ร.ต.ต. ชยุต พรมโนพาศ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.2084 รอง สว.(อก.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0253

66 ด.ต. ชัยชนะ ทะอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี ปนบ.2417 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี ปสบ.1536

67 ส.ต.ท. ชาคริต ป้ันเทียน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี ปลบ.2366 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี 0106 14202 0280

68 ด.ต. ชาญณรงค์ อัญชุลี ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12202 0163 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0016

69 ด.ต. ชาญวิทย์ บัวม่วง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ยานนาวา ปน.2-3943 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี (191) 1105 12202 0186

70 ด.ต. ช้านาญ ฟักเขียว ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0070 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.953

71 ด.ต. ชูชาติ ยะสูงเนิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง ปอท.1138 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3028

72 ส.ต.อ. เชาวลิต ลอจิตร์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12204 0122 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 14202 0027

73 ด.ต. เชิดศักด์ิ จารุมี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.1038 ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0050

74 ส.ต.ต. โชติวัฒน์ วงษ์ศิริ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี ปปท.1909 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0243

75 ร.ต.ท. หญิง ญาธิป นามโนรินทร์ รอง สว.(ป.) สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 14202 0458 รอง สว.(สส.) กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0116

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
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76 จ.ส.ต. ฐณัชชา กาลพัชรกุล ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12301 1833 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0141

77 ส.ต.ท. ฐาปนพงศ์ วงษ์วรฤทธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ ปสป.2135 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0088

78 ส.ต.ท. หญิง ฐิตตา วินิจสร ผบ.หมู่ ฝ่ายการส่ือสาร สส. 2802 12408 0188 ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง 1112 12301 0006

79 ส.ต.อ. ฐิติกร แพม่ิง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2071 ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 12310 0100

80 ส.ต.อ. ฐิตินนท์ มาตรวิจิตร ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี 0709 14204 0156 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสระบุรี ปสบ.1109

81 ร.ต.ต. ฐิติวัชร์ ทวีอรรคชัยกูล รอง สว.(สส.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี ปนบ.2223 รอง สว.(ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี ปนบ.2175

82 ร.ต.ต. ณฐพงศ์ หทัยวิพุธพงศ์ รอง สว.(สส.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1937 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0047

83 ด.ต. ณรงค์พงศ์ รัชมงคลกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปปท.859 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12204 0115

84 จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธ์ิ โคตรโยธา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ ปสป.2207 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.2082

85 ส.ต.ท. ณรงค์ฤทธ์ิ เส็งสาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ ปสป.1091 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 14205 0187

86 จ.ส.ต. ณัฏฐวรา ม่วงเมืองแสน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 14204 0448 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12202 0068

87 ส.ต.ต. ณัฐดนัย มนตรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี ปลบ.1330 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.1 1103 12301 0006

88 ส.ต.ท. ณัฐดนัย ยาวะโนภาศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชโย จว.อ่างทอง ปอท.1311 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 14205 0380

89 ด.ต. ณัฐพงค์ ธีระราษฎร์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปอศ. 2109 12202 0136 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0052

90 จ.ส.ต. ณัฐพล เชื อสะอาด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ ปสป.2025 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 14205 0379

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

91 จ.ส.ต. ณัฐพล แนบเสลา ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 1106 12202 0174 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 0108 14202 0260

92 จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ เพ็งเหมือน ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3755 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 14204 0090

93 ด.ต. ณัฐวุฒิ สุกใส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง ปอท.981 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง ปอท.1064

94 ด.ต. ดุสิต แดงน้อย ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี ปสบ.1440 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 12204 0085

95 ส.ต.ท. เดชด้ารง อินต๊ะนิล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี ปสบ.1361 ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0410

96 ด.ต. เดชาธร ไทยเสรีกุล ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0116 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0340

97 ด.ต. เดิมเดช วิพิธกาญจน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ปนบ.1362 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0134

98 ร.ต.ต. ต้นตระกูล ธรรมโรจน์ รอง สว.(ป.) สภ.ปลาค้าว จว.อ้านาจเจริญ ปอบ.2221 รอง สว.(ป.) สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 1108 12202 0269

99 ส.ต.ท. ตุลธร แสงทับทิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0620 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี 0106 14202 0266

100 ด.ต. เติมยศ พินิจกุล ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0141 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 12301 0010

101 ร.ต.ต. ถนัด ทรัพย์เจริญ รอง สว.(ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 14202 0489 รอง สว.(ป.) สภ.ลาดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1117

102 จ.ส.ต. ทรงกลด จันดาเขียว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชโย จว.อ่างทอง ปอท.1312 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอ่างทอง 1112 12202 0155

103 ด.ต. ทวีศักด์ิ รักประทุม ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0134 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1131

104 ส.ต.อ. ทศพล พลทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี ปลบ.1950 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองลพบุรี ปลบ.2116

105 ส.ต.ต. ทัตเทพ ด้วงค้าจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชโย จว.อ่างทอง ปอท.1339 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 1108 12202 0286

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

106 ส.ต.ท. ทัศไนย คุ้มไพรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.1052 ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0053

107 ด.ต. เทอดเกียรติ นนทะบุตร ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.2060 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี (191) 1105 12202 0189

108 ด.ต. เทียนชัย ประดิษฐแดง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12202 0056 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 0106 14202 0332

109 ร.ต.ต. ธงชัย น ้าฉ้่า รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี ปสพ.911 รอง สว.(ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.921

110 ร.ต.ต. หญิง ธณัฐฐา บุญส่ง รอง สว.(อก.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปมค.1568 รอง สว.(ผช.พงส.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 1106 12202 0300

111 ส.ต.ต. ธนกร บุญธรรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1250 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12204 0030

112 ร.ต.ต. ธนกร อนันต์วัฒนานนท์ รอง สว.(ธร.) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี ปสบ.1475 รอง สว.(ป.) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี ปสบ.1500

113 ส.ต.ท. ธนโชค สมค้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี ปสห.388 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 14204 1024

114 ส.ต.ท. ธนพล ผิวชะอุ่ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 0104 14202 0593 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12204 0080

115 ส.ต.ต. ธนวัฒน์ อุปัญญ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท ปชน.1236 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 14204 1022

116 ส.ต.ท. ธนัฐพงษ์ ปะนามโส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ปนบ.1329 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 14202 0301

117 ด.ต. ธนาพล ประภากร ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 2502 12202 2290 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 0106 14204 0230

118 ด.ต. หญิง ธนาพิมุกต์ โอภาโพธิวัฒน์ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0234 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.กค.ภ.1 1113 12301 0003

119 ส.ต.ต. ธนายุต โอษาติมากุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าโขลง จว.ลพบุรี ปลบ.1651 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี 1108 12202 0212

120 ส.ต.อ. ธเนศ มะโนจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก่น ปขก.3668 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหม่ี จว.ลพบุรี 0106 14202 0344

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

121 ร.ต.ท. ธเนศ รัมมะสาร รอง สว.(อก.) งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0414 รอง สว.(สส.) สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 14204 0326

122 ด.ต. ธวัชชัย เจษฎางกูล ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 0104 14204 0411 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0106

123 ส.ต.ท. ธัชพล นองสมุทร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอ่างทอง ปอท.811 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองอ่างทอง ปอท.924

124 ด.ต. ธานินทร์ รุดบุญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 14202 0493 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระบุรี 0108 14202 0269

125 ส.ต.ท. ธีรพงษ์ นามแดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0500 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0094

126 ด.ต. ธีร์วศิน ดวงมะฮุง ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 1106 12202 0202 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี ปสบ.1263

127 ส.ต.ท. ธีระ โฉมไธสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ปนบ.1365 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี ปปท.743

128 ส.ต.ต. ธีระพัฒน์ นาคแดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง ปอท.528 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง ปอท.1488

129 ส.ต.อ. ธีระภัทร์ ตราราชเสนา ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0413 ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12202 0210

130 ส.ต.ต. ธีรารัตน์ สีโท ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หันคา จว.ชัยนาท ปชน.1255 ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0282

131 ร.ต.ต. นพ โกมลมน รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12204 0155 รอง สว.(สส.) กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0043

132 ร.ต.ท. นพกร สินทร รอง สว.(สส.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0535 รอง สว.(จร.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14205 0848

133 ส.ต.ต. นพรุจ กระแสร์คุปต์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี ปสห.786 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0276

134 ด.ต. นพสิทธ์ิ ชูจิต ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0042 ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12202 0167

135 ส.ต.ท. นภัสรพี ประทุมเวียง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี ปลบ.1481 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี ปลบ.1704

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

136 จ.ส.ต. นรากร ทองแบน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี ปลบ.1156 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12202 0070

137 ส.ต.ท. นฤนาถ ทัศประไพร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกส้าโรง จว.ลพบุรี ปลบ.2858 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0275

138 ส.ต.อ. นฤพนธ์ มหาวงศ์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12204 0109 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ ปสป.1039

139 ส.ต.อ. นวนันท์ คล้ายเนียม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3465 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี ปสบ.2006

140 ด.ต. นักคะรินทร์ ฤกษ์นาวี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 14202 0360 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12202 0265

141 ส.ต.ต. นิติวิทย์ ดาญาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี ปลบ.1099 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 14202 0294

142 ร.ต.ท. นิพิตฐพนธ์ รักษาถ้อย รอง สว.(ป.) สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง ปอท.1082 รอง สว.(ป.) สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง ปอท.569

143 ส.ต.อ. นิภัทร์ ก่อคุณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระบุรี 0108 14202 0272 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี ปสบ.1714

144 ส.ต.ต. นิมิตรชัย เรืองทัพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ ปนว.2723 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 12204 0086

145 จ.ส.ต. บุญเสริม มูลค้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12202 0205 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12202 0040

146 ร.ต.ต. หญิง บุษรินทร์ สุหร่ายเพ็ชร รอง สว.(อก.) งานสอบสวน สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3008 รอง สว.(ป.) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 14202 0340

147 จ.ส.ต. ปกรณ์ ทิพวงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 1105 12202 0560 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0141

148 จ.ส.ต. ปฏิวัติ นันตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี ปสบ.651 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี 1110 12202 0268

149 ส.ต.อ. ปพน สามงามยา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2203 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 14204 0137

150 ด.ต. ประชา กล้วยน้อย ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสมุทรปราการ ปสป.1491 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0040

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

151 ด.ต. ประดิษฐศิลป์ คุณเลิศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12202 0235 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12204 0319

152 จ.ส.ต. ประภัทร์ เกษรสังข์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี ปนบ.1344 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 12204 0418

153 ส.ต.ท. ประภาพันธ์ เชื อฟัก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 14202 0549 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12202 0057

154 จ.ส.ต. ประวิทย์ ปล้องงูเหลือม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง ปอท.1098 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง ปอท.1169

155 ร.ต.ต. ปรัชญา นนท์แก้ว รอง สว.(สส.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1934 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12204 0121

156 ส.ต.อ. ปริวรรต สุขจิตร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0222 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 14204 0992

157 ส.ต.อ. ปริวรรต สุดสวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี 0106 14202 0020 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี ปลบ.1975

158 ส.ต.ต. ปวริศ ศิริบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง ปอท.1128 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.2087

159 ส.ต.ต. ปัญจพร กล่ินมลิวัลย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท ปชน.1345 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 14204 1021

160 ส.ต.อ. ปารเมศ วังแสน ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0059 ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12202 0223

161 ส.ต.ต. ปิยะนัฐ มาลัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1088 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 14204 0445

162 ส.ต.ท. ปิยะวัชร นามเย็น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0220 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0041

163 ส.ต.อ. หญิง ปุญชรัสม์ิ คล้ายร่มไทร ผบ.หมู่ จต. 0800 12304 0002 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 1108 12301 0098

164 ส.ต.ต. พงศกร เนื อแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ปสป.1605 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0954

165 จ.ส.ต. พงศธร พรชัยธนะภูมิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี ปปท.703 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12202 0094

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

166 ส.ต.ต. พงศ์พัฒน์ เพ็งสวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชโย จว.อ่างทอง ปอท.1341 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี (191) 1106 12202 0151

167 ส.ต.ท. พงศ์ภรณ์ บ้ารุงทรัพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0311 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 14205 0378

168 ด.ต. พงศักด์ิ แสนบูราณ ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0130 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ลาดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1158

169 ว่าท่ี ร.ต.ต. พงษ์ชัย ปรีชาชาญ รอง สว.(ป.) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี ปสห.688 รอง สว.(อก.) ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0277

170 ด.ต. พงษ์ศักด์ิ รุ่งสาง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0078 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 14204 0484

171 ส.ต.ท. พชรพงศ์ เงินกล่ัน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี ปสห.706 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.1 1103 12202 0038

172 ส.ต.ต. พนธกร สัจจะวิระ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านชุมพล จว.ตราด ปตร.1029 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล้าสนธิ จว.ลพบุรี 1108 12202 0281

173 ด.ต. หญิง พนิดา ไทรเกิดศรี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 14204 0289 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0078

174 ด.ต. หญิง พรทิพย์ บุญแย้มวงษ์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12301 0008 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี ปสห.689

175 จ.ส.ต. พรเทพ แย้มวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี ปลบ.1947 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองลพบุรี ปลบ.2147

176 ส.ต.อ. พรรษา นนท์ประเสริฐ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี ปสบ.2155 ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 12310 0116

177 ส.ต.อ. พลพจน์ ช่ืนแช่ม ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.2086 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12204 0018

178 ส.ต.ท. พลากร แก้วศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระโพ จว.สุรินทร์ ปสร.1998 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0130

179 ด.ต. พสุพัทธ์ ภัทรหม่ืนหาวงศ์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ยานนาวา ปน.2-4008 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี ปนบ.2365

180 จ.ส.ต. พัฒธนันท์ ตามกาล ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. 2508 12202 0395 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสระบุรี ปสบ.1097

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

181 จ.ส.ต. พันศักด์ิ เหตุเกษ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2827 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2882

182 ด.ต. พิเชษฐ จ้าปาทอง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12428 0135 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนนทบุรี 1105 12202 0523

183 ด.ต. พิเชษฐ ร่าเริง ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซ่ือ 1109 14202 0294 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0069

184 ด.ต. หญิง พิยดา ใจตรงกล้า ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12301 0005 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี ปลบ.1944

185 ร.ต.ท. พิศฐ์ชศักด์ิ ประดับมุข รอง สว.(ป.) สน.ยานนาวา ปน.2-3941 รอง สว.(ป.) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 1105 12202 0561

186 ส.ต.ท. พิษณุ บุญเชิด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี ปนบ.2175 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี ปนบ.2223

187 ร.ต.ต. เพ่ิมศักด์ิ ศุภรัตน์ รอง สว.(ป.) สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี ปสบ.1924 รอง สว.(ป.) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12202 0333

188 จ.ส.ต. ไพรัช พรมเมตตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหม่ี จว.ลพบุรี ปลบ.2188 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี 1108 12202 0213

189 ร.ต.ต. ไพศาล เคียงไธสง รอง สว.(สส.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1965 รอง สว.(ป.) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 14202 0018

190 ด.ต. หญิง ภควรรณ คุณากรวัตร ผบ.หมู่ (ป.) สน.ห้วยขวาง 1108 14202 0190 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี ปปท.1343

191 ส.ต.อ. ภรันยู งามสันฐาน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1086 ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 12310 0119

192 ด.ต. หญิง ภัทรญา ขันติวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี ปอบ.5479 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท 1104 12202 0170

193 ส.ต.ต. ภัทรพจน์ งามภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3030 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0127

194 ด.ต. ภัทรวรรธน์ วิราช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี ปรบ.1840 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12202 0205

195 ส.ต.ต. ภาคินัย เกขุนทด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท ปชน.1017 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี ปสบ.2140

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
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196 ส.ต.อ. ภาณุ รุ่งรัตนมงคล ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าเรือ 1112 14204 0707 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว .สมุทรปราการ 1109 12204 0282

197 จ.ส.ต. ภาณุพงษ์ ชาวแหลง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สระบัว จว.ปราจีนบุรี ปปจ.1795 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1937

198 ร.ต.ต. ภาณุวัฒน์ เหล็กเพ็ชร์ รอง สว.(สส.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี ปปท.1566 รอง สว.(สส.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปมค.1562

199 ส.ต.อ. ภาณุวิชญ์ มาสน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง ปอท.1405 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี ปสบ.1590

200 ส.ต.อ. ภานุพงศ์ ริ วอินทร์ ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0058 ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12202 0163

201 ด.ต. ภาสวัฒน์ เหล็งเอ่ียม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12202 0290 ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0060

202 ร.ต.ท. หญิง มณีภา ช่ืนเจริญ รอง สว.(ธร.) สภ.ส้าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ ปสป.960 รอง สว.(ผช.พงส.) สภ.ส้าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0603

203 ร.ต.ต. มนตรี ขันบุตร รอง สว.(ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12202 0197 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนนทบุรี 1105 12202 0516

204 ร.ต.ท. มนตรี ยิ มอยู่ รอง สว.(จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 0052 รอง สว.(จร.) สภ.เมืองอ่างทอง ปอท.952

205 ส.ต.ท. มโนณัท ธนาโชติพงศา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3583 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0312

206 ด.ต. ม่ัน จุ้ยเทียน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปปท.904 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปอบ.3263

207 ส.ต.ต. เมืองเพรียว จิตนอก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระบุรี ปสบ.1012 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 14202 0296

208 ด.ต. ยุทธนา นนทะภา ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองลพบุรี ปลบ.2147 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0068

209 ด.ต. ยุทยา มาลัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ ปสป.2219 ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0048

210 ด.ต. หญิง โยษิตา พุ่มใหญ่ ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12204 0030 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.กค.ภ.1 1113 12301 0002

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

211 ด.ต. รณชัย ร้ายกลับดี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนนทบุรี 0103 14204 0397 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12202 0201

212 จ.ส.ต. รรรศกร ศาตากร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปปท.962 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปปท.904

213 ด.ต. รังสรรค์ ดาวเรือง ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งครุ ปน.3-5577 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางจัก จว.อ่างทอง ปอท.708

214 ด.ต. รังสรรค์ ภู่งามช่ืน ผบ.หมู่ (คด.) งานสอบสวน สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 14301 0559 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0535

215 ส.ต.ท. รัชชานนท์ วามะลุน ผบ.หมู่ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0359 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 12301 0012

216 ด.ต. รัชเดช ธรรมโหร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง ปอท.1404 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง ปอท.1452

217 ส.ต.ต. รัชเดช นาคพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชโย จว.อ่างทอง ปอท.1337 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี ปสบ.2155

218 ด.ต. หญิง รัฐนันท์ คนซ่ือ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0056 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12202 0064

219 ร.ต.ต. รัฐพล คงดี รอง สว.(จร.) สน.ห้วยขวาง 1102 14205 1598 รอง สว.(จร.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.1027

220 ด.ต. รัฐพล เนียมค้า ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง ปอท.1591 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 12204 0082

221 ร.ต.ท. รัตนพงศ์ วงศ์เสาร์ รอง สว.(สส.) สน.บางมด ปน.3-2613 รอง สว.(สส.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 14204 0449

222 ส.ต.ต. รัตนภูมิ ภูมิทัศน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.957 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.1051

223 ด.ต. ราเชษฐ์ พงษ์ย่ังยืน ผบ.หมู่ ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 1103 12301 0084 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0263

224 ร.ต.ต. รุ่งนิรันต์ ภู่แส รอง สว.(ป.) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี ปสห.805 รอง สว.(ป.) สภ.ท่าโขลง จว.ลพบุรี 1108 12202 0312

225 จ.ส.ต. ลิขิต สัสดี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองปทุมธานี ปปท.1263 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 0106 14202 0291

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

226 ส.ต.ท. ลิปปกร สมแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ร้ามะสัก จว.อ่างทอง ปอท.617 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี ปสบ.2161

227 จ.ส.ต. วงศ์พิทยไชย ก๋าเตจ๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง ปอท.529 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี ปสห.391

228 จ.ส.ต. วชิรพันธ์ุ สถาพรจิตรกุล ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี ปนบ.2246 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 1105 12202 0549

229 ว่าท่ี ร.ต.ต. วรยศ งามข้า รอง สว.(ป.) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี ปสบ.1521 รอง สว.(ป.) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี ปสบ.900

230 ส.ต.อ. วรวัฒน์ อ้นอารี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0225 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12202 0074

231 ด.ต. วัชพล จิตร์จ้านงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี ปนบ.2538 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0613

232 จ.ส.ต. วัชรพงศ์ ดีสา ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0538 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0313

233 ส.ต.อ. วัชรินทร์ บุญแต้ม ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 12202 0135 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 12204 0072

234 ด.ต. วัทยกร ประเสริฐรัมย์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองปทุมธานี ปปท.1214 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี ปปท.1567

235 ด.ต. วันชัย เสมทรัพย์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานพิเศษ นต.รพ.ตร. 3103 12314 0041 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0091

236 ส.ต.ต. วิชญะ กัณหดิลก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม ปสส.748 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี ปปท.1674

237 ด.ต. วิชิต นินกลาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสาคร ปสค.631 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0163

238 ด.ต. วิเชียร ต้นแก้ว ผบ.หมู่ กก.4 บก.สอท.2 3303 12204 0127 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 0108 14204 0193

239 ส.ต.ท. วิทยา เจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี ปนบ.2265 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ปสป.1620

240 ส.ต.อ. วิริทธ์พล จันทร์อินทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา ปยล.1760 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี ปสบ.1262

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

241 ด.ต. วิโรจน์ อ้าพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1510 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12204 0114

242 ร.ต.อ. วีระวัฒน์ วันเพ็ญ รอง สว.(สส.) ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ. 2104 12204 0158 รอง สว.(ป.) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2990

243 จ.ส.ต. วีระวัฒน์ อุปพระจันทร์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1666 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12204 0119

244 ส.ต.ท. วุฒิไกร จันทะแสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี ปลบ.1101 ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 12310 0118

245 ด.ต. วุฒิชัย วงษ์เสถียร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี ปลบ.3133 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 0106 14202 0324

246 จ.ส.ต. วุฒิพงษ์ มงคลทอง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3552 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี 1110 12202 0232

247 ส.ต.อ. ศรศิลป์ นวลนุช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2383 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 1106 12202 0315

248 ส.ต.ท. ศรัณย์วิชญ์ ทองประทุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง ปรย.1481 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0515

249 ส.ต.อ. ศราวุฒิ ตะโสรัจน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0253 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0938

250 จ.ส.ต. ศักดา ยมโคตร ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 14204 0172 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 14202 0335

251 ด.ต. หญิง ศิขริน ภู่เกตุ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1115 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0614

252 ส.ต.อ. ศิรวัส สุธรรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี ปปท.1721 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12202 0060

253 ส.ต.อ. ศิรเศรษฐ์ ศรีเตโชภาส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1010 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 14204 1023

254 ส.ต.อ. ศิระกร อมรบวรพล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกส้าโรง จว.ลพบุรี ปลบ.2846 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี ปสบ.1896

255 ส.ต.อ. ศุภกร จันทร์ขจร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0938 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0092

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

256 ส.ต.อ. ศุภกร เท่ียงธรรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 14202 0335 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 14204 0172

257 ส.ต.ท. ศุภโชค วงค์ชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองน้อย จว.ชัยนาท ปชน.640 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชัยนาท ปชน.864

258 ด.ต. สงกรานต์ สิทธิโฉม ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท 1104 12202 0132 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท (191) 1104 12202 0107

259 ว่าท่ี ร.ต.ท. สงบ บุญแถม รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12204 0113 รอง สว.(สส.) สภ.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1660

260 ว่าท่ี ร.ต.ต. สน่ัน โนนใหม่ รอง สว.(สส.) กก.สส.1 บก.สส. 1012 12204 0064 รอง สว.(ป.) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 14202 0316

261 ด.ต. สมเกียรติ สุริวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี ปสบ.1480 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี 1110 12202 0199

262 ร.ต.ต. สมชาติ ม่ันเหมาะ รอง สว.(ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2938 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองปทุมธานี 0104 14202 0230

263 ด.ต. หญิง สมพร กล่ินพิบูลย์ ผบ.หมู่ (ธร.) งานสอบสวน สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2507 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12202 0249

264 ว่าท่ี ร.ต.ท. สมยศ กล้่าทัพ รอง สว.(สส.) กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12204 0018 รอง สว.(ป.) กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12202 0185

265 ว่าท่ี ร.ต.ต. สมศักด์ิ จ๋ีคีรี รอง สว.(ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.961 รอง สว.(สส.) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี ปสห.419

266 ส.ต.อ. สรไกร ลาดสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.1880 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0236

267 ร.ต.ต. สรรเพชญ มีชัย รอง สว.(ป.) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี ปสห.393 รอง สว.(ป.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0174

268 ส.ต.ท. สราวุธ สุภาษิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี ปลบ.1305 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0309

269 ร.ต.ต. สฤษฎ์พงศ์ กระบาย รอง สว.(ป.) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี ปสบ.2094 รอง สว.(ป.) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี ปสบ.677

270 ส.ต.ท. สหรัฐ ค้าพิกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1577. ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 14204 0991

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

271 ส.ต.ต. สหัสวรรษ ภูมิพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3332 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0497

272 ส.ต.อ. สังสรรค์ ศรีเกตุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปทุมธานี ปปท.1146 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0134

273 ด.ต. สัญญา กาพย์ไกรแก้ว ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12204 0015 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0044

274 ด.ต. สัญญา เกษสุริยงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมพล จว.สงขลา ปสข.-1866 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0169

275 ว่าท่ี ร.ต.ต. ส้าราญ ดวงดี รอง สว.(ป.) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3028 รอง สว.(ป.) สภ.ลาดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1134

276 ด.ต. ส้าราญ ผาสุกล ้า ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0075 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0070

277 ร.ต.ต. สิงห์ไกร แก้วเสริม รอง สว.(จร.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี ปนบ.2248 รอง สว.(ป.) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 14202 0389

278 ส.ต.ท. สิทธิพงษ์ เท่ียงกระโทก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 14202 0296 ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12202 0176

279 ด.ต. สิทธิพร กล้องพรม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ 0604 14202 0369 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14207 0871

280 ส.ต.อ. สิรวิชญ์ ชัยบ้ารุง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี ปปท.657 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12204 0112

281 ด.ต. สิริคุตโต จันทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0594 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล้าลูกกา จว.ปทุมธานี 1106 12202 0294

282 ด.ต. สุจริตย์ชล ค้ามูล ผบ.หมู่ (จร.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12205 0326 ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี (191) 1105 12202 0185

283 ด.ต. สุชาติ แก้วใส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14207 0798 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว .สมุทรปราการ 1109 12204 0283

284 ด.ต. สุชาติ นุ่มเพิ ง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 14204 0143 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12202 0101

285 ส.ต.ท. สุทธิพงษ์ ศรีเนตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี ปลบ.1685 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองลพบุรี ปลบ.2153

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

286 ส.ต.อ. สุทธิวัฒน์ บุญยัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12202 0215 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12204 0155

287 ด.ต. สุทิน ค้าแผง ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 5973 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท 1104 12202 0162

288 ด.ต. สุธีร์ ลาภมี ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี (191) 1106 12202 0151 ผบ.หมู่ กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12202 0324

289 ส.ต.ท. สุนทร ผิวสอาด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0491 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0840

290 ร.ต.ต. สุนทร พลเสนา รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12202 0050 รอง สว.(สส.) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3000

291 ด.ต. สุภรักษ์ นาชัยสินธ์ุ ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12202 0235 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0042

292 ส.ต.อ. สุภัทร ค้าหาญ ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12202 0148 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0056

293 ร.ต.ต. หญิง สุมาลี เดชสองชั น รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12204 0080 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12204 0073

294 ด.ต. สุรเขศ จันทร์เกศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.953 ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0038

295 ส.ต.ท. สุรเชษฎ รุ่งทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี ปสห.391 ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 12202 0055

296 ร.ต.ต. สุรศักด์ิ สุวรรณศิลป์ รอง สว.(ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0359 รอง สว.(จร.) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1427

297 ร.ต.ต. สุริยัน จริมา รอง สว.(ป.) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1244 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12204 0113

298 ร.ต.ต. สุริยันต์ จรุงจิต รอง สว.(ป.) สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปอบ.3217 รอง สว.(ป.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 14202 0542

299 ด.ต. หญิง สุรีภรณ์ เรียนชอบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง ปอท.1478 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 12202 0056

300 ด.ต. สุวรรณ ชูขันธ์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 0103 14204 0197 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12204 0158

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

301 ส.ต.ท. สุวิชา สอนค้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท ปชน.1358 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 12202 0037

302 ส.ต.อ. เสกสรรค์ ธูปประดิษฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ประตูน ้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปอบ.3190 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 1106 12202 0237

303 ด.ต. เสง่ียม ปาระปะทิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอ่างทอง ปอท.836 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองอ่างทอง ปอท.951

304 ด.ต. เสถียร ฐานะ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 12204 0321 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 12202 0054

305 จ.ส.ต. เสถียร ทรวดทรง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี ปสห.395 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี ปสห.1062

306 ส.ต.อ. อดิศร เสนสนาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ปนธ.-1240 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ล้าลูกกา จว.ปทุมธานี ปปท.1436

307 ด.ต. อดุลย์ พริบไหว ผบ.หมู่ (ธร.) งานสอบสวน สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี ปปท.1582 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 1106 12202 0280

308 ส.ต.อ. อธิเดช กอบพิมาย ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 12204 0044 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12204 0015

309 ด.ต. อนรรฆวี เอมกมล ผบ.หมู่ ฝอ.วจ. 0204 12301 0011 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0468

310 จ.ส.ต. อนุชิต โคตรรักษา ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0099 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 14204 0987

311 ส.ต.อ. อนุรัตน์ ดวงเกตุ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1858 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.2089

312 ด.ต. อนุวัฒน์ ทองทา ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 12202 0150 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 14202 0339

313 ส.ต.อ. อภินันท์ นครชัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ ปสป.1065 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 14202 0500

314 ส.ต.อ. อภิวัฒน์ กุลวรรณ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2147 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1661

315 ส.ต.อ. อภิวัฒน์ จงเจริญ ผบ.หมู่ (จร.) สน.หลักสอง ปน.3-4142 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 14202 0322

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

316 ส.ต.ท. อภิสิทธ์ิ จ่าทัพ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี ปสบ.660 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0514

317 ส.ต.อ. อมรเทพ ศรีหาคุณ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองนนทบุรี ปนบ.2090 ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12202 0148

318 ด.ต. หญิง อมรรัตน์ ค้ามี ผบ.หมู่ (ธร.) งานสอบสวน สภ.คูคต จว.ปทุมธานี ปมค.1570 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 1106 12202 0301

319 ด.ต. อรรณพ ศรีทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง ปอท.980 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง ปอท.1065

320 จ.ส.ต. อลงกรณ์ ศรีตองอ่อน ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 12301 0080 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 14204 1020

321 จ.ส.ต. อัครเดช ยืนย่ิง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี ปสบ.653 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี ปสบ.1537

322 ส.ต.อ. อัครพล มานะดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี ปสพ.2384 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี ปนบ.1048

323 ด.ต. อาทิตย์ ค้าใบ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0919 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0148

324 ด.ต. อาทิตย์ เหลือสิงกุล ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ล้าสนธิ จว.ลพบุรี ปลบ.2966 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี (191) 1105 12202 0188

325 ด.ต. อ้านาจ จันทดวง ผบ.หมู่ (อก.) สภ.เมืองปทุมธานี ปปท.1236 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เมืองปทุมธานี 1106 12202 0228

326 ด.ต. อ้านาจ จันทร์พุฒ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ยานนาวา ปน.2-3908 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0615

327 ส.ต.ท. อิทธิพัทธ์ จูงพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี ปลบ.1225 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลพบุรี ปลบ.1977
328 ส.ต.อ. อินธร เส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ปสป.2344 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0357

329 ด.ต. อุดมศักด์ิ มีโต ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1083 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 12428 0090

330 ด.ต. เอก ช้างเชื อวงษ์ ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0072 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 0104 14204 0404

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 79/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

331 ด.ต. เอกชัย ตุ๊สังข์ ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6 1602 12204 0151 ผบ.หมู่ (สส.) กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 12204 0017

332 ส.ต.อ. เอกธวัฒน์ สุขสว่าง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.3582 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอ่างทอง ปอท.811

333 ด.ต. เอกราช เปล่ียนข้า ผบ.หมู่ ฝอ.สลก.ตร. 0101 12301 0013 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 12202 0051

334 ด.ต. เอกลักษณ์ ไทรเกตแก้ว ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองลพบุรี ปลบ.2169 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12202 0056

335 ด.ต. เอนก ศรีวารี ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี ปนบ.2364 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0075

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  


