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

1 พ.ต.ท. หญิง กมลวรรณ เท่ียงธรรม สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0133 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 10318 0009

2 พ.ต.ต. กรกฤต ภูติยา สว.อก.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 0106 12304 0171 สวป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.396

3 พ.ต.ต. กฤชฐา ประทุมแก้ว สว.(สอบสวน) สภ.วังขอนแดง จว.ปราจีนบุรี 1209 10203 0158 สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 1106 10203 0199

4 พ.ต.ท. กฤดาพศ รุ่งปิตะรังสี สว.(สอบสวน) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0231 สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10305 0016

5 พ.ต.ต. กฤติเดช คูพะเนียด สว.กลุ่มงานขับเคล่ือนการถวายความปลอดภัยในพ้ืนท่ี ผก. 0205 10309 0049 สว.อก.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.252

6 พ.ต.ท. กฤษฎา นาคประสิทธ์ิ สว.กก.สส.บก.น.9 1011 10204 0040 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0031

7 พ.ต.ท. กฤษฎ์ิ ชวนดี สว.(สอบสวน) สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี 1108 29203 0058 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 1108 10203 0169

8 พ.ต.ท. ก้องพิสิษฐ์ พฤกษาชีวะ สว.กก.4 บก.ปพ. 2113 10202 0095 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.1 1100 10323 0009

9 พ.ต.ต. กัณห์พิพัฒน์ ปันแสน สว.สส.สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 12204 0246 สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0256

10 พ.ต.ท. กันณพงศ์ พุทธชาติ สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10202 0118 สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 0104 12202 0262

11 พ.ต.ท. ก าพล กันธิยะ สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 10203 0237 สว.(สอบสวน) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0226

12 พ.ต.ท. กิตติพศ สิงห์สถิตย์ สว.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 0104 12204 0216 สวป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.371

13 พ.ต.ท. กิตติมศักด์ิ ทองบาน สว.สส.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 0107 12204 0259 สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10204 0060

14 พ.ต.ต. กิตติศักด์ิ จันสี สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0253 สว.(สอบสวน) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0233

15 พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ พูลทรัพย์ สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.423 สว.สส.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 0110 12204 0102

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

16 พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ทองดอนพุ่ม สว.สส.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0303 สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี สสห.154

17 พ.ต.ต. ไกรศร จันทร์เฉลิม สวป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท สชน.153 สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10318 0008

18 พ.ต.ท. คชา เจริญวุฒิมากร สว.สส.สภ.หางน้ าสาคร จว.ชัยนาท 0102 12204 0130 สว.สส.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 0110 12204 0110

19 พ.ต.ท. จรัญ ทรายค า สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี สสบ.293 สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10305 0014

20 พ.ต.ท. จรัญ พุ่มอุสิต สวป.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง สอท.158 สว.อก.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 0110 12304 0096

21 พ.ต.ท. จรูญ ชัยกิจกรณ์ สวป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.371 สว.สส.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี 1108 10204 0054

22 พ.ต.ท. จักรพันธ์ุ แก้วมณี สวป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 0106 12202 0252 สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.257

23 พ.ต.ต. จักรวาล สุขสุพลสิริ สว.กก.1 บก.ปส.2 2203 10204 0037 สว.สส.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 0106 12204 0160

24 พ.ต.ต. จักรี วัฒนคาม สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0012 สว.ฝกค.บก.กค.ภ.1 1113 10305 0021

25 พ.ต.ต. จักรี อินศวร สว.ฝกค.บก.กค.ภ.1 1113 10305 0021 สว.(สอบสวน) สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0275

26 พ.ต.ท. จิฑาวัฒน์ ประสงค์กุล สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0087 สว.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 10204 0020

27 พ.ต.ท. จิรโรจน์ ตุ้มป่ิน สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10318 0012 สว.สส.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 0109 12204 0072

28 พ.ต.ต. จิระพัฒน์ มณีรัตน์ สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0100 สวป.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0099

29 พ.ต.ต. จิรัฏฐ์ บุญสูง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ์ 1609 10203 0212 สว.(สอบสวน) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี 0108 24203 0112

30 พ.ต.ท. เจติศักด์ิ คงพิพัฒน์เกษม สว.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง 1112 10318 0012 สว.สส.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง 1112 10204 0045



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

31 พ.ต.ต. เจริญชัย หายทุกข์ สว.(สอบสวน) สน.บางย่ีเรือ 1010 10203 0175 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 10202 0031

32 พ.ต.ท. ใจชนะ เฉลยวาเรศ สวป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี สสบ.255 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 10306 0026

33 พ.ต.ต. ฉัตรชัย พวงทอง สว.(สอบสวน) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.138 สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10305 0014

34 พ.ต.ท. ฉัตรชัย แสงร่ืน สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0364 สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 10203 0237

35 พ.ต.ท. เฉลิมพล คุ้มเสร็จ สวป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.436 สว.สส.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง 0110 12204 0071

36 พ.ต.ท. เฉลียว แดงย้ิม สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10305 0014 สว.(สอบสวน) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 0103 24203 0195

37 พ.ต.ท. ชนิสสร์ กระจ่างเนตร สว.สส.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 0104 12204 0175 สว.สส.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0295

38 ว่าท่ี พ.ต.ท. ชยพล ปราบปราม สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10204 0115 สว.อก.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท 0102 12318 0187

39 พ.ต.ท. ชยางกูร สุขเพราะนา สว.อก.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท 0102 12318 0187 สว.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 0106 12204 0168

40 พ.ต.ท. ชยุต คุ้มครอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 0104 12202 0067 สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 0106 12202 0074

41 พ.ต.ต. ชัยภัทร เช้ือสาย สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10204 0109 สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 10204 0082

42 พ.ต.ท. ชัยรัตน์ วรฉันท์ สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0012 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0133

43 พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ ขูขุนทด สว.อก.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.252 สว.อก.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 1109 10318 0133

44 พ.ต.ท. ชาญ ค ายวน สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0158 สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 0106 12202 0073

45 พ.ต.ท. ชาญเกรียงไกร เอกวริษฐ์ สว.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 0108 12204 0137 สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0164



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

46 พ.ต.ท. ชาญณรงค์ สุวรรณกูฏ สว.อก.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 12304 0051 สว.ฝกค.บก.กค.ภ.1 1113 10318 0020

47 พ.ต.ต. ชาญวิทย์ เพ็งบุญ สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10318 0011 สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี 1110 10203 0155

48 พ.ต.ท. ชาติ แสงวงค์ สว.สส.สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี สสข.248 สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.197

49 พ.ต.ท. ฐนศกณ ประมาณ สว.(สอบสวน) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 10203 0193 สว.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0134

50 พ.ต.ท. ฐานุพงศ์ จิรพัฒน์เดชสกุล สว.อก.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 10318 0106 สว.อก.สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.160

51 พ.ต.ต. ณฐกร หวังสุวรรณ สว.สส.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี 1707 10204 0050 สว.สส.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0194

52 พ.ต.ท. ณัฐจักร์ มาลีเวชเชษพงศ์ สวป.สน.บางพลัด สน.3-467 สว.สส.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 12203 0291

53 ว่าท่ี พ.ต.ต. ณัฐชานนท์ จันทเกตุ สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สลบ.206 สวป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.296

54 พ.ต.ต. หญิง ณัฐณิชา ทองดีโลก สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0009 สว.อก.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี 0108 12304 0139

55 พ.ต.ต. ณัฐธนพล อินทรเรืองศร สว.ฝอ.ภ.จว.นครสวรรค์ 1606 10305 0016 สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 10203 0244

56 พ.ต.ต. ณัฐพงศ์ นุตเจริญ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 10305 0140 สว.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง 1112 10305 0014

57 พ.ต.ต. ดนัยพร หาญกร สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10204 0155 สว.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 10204 0019

58 พ.ต.ท. ด าเนินสฤษด์ิ ค าแสน สว.สส.สน.ส าราญราษฎร์ สน.1-881 สว.สส.สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี สสข.248

59 พ.ต.ท. ด ารงค์ สุขชูศรี สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0273 สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0087

60 ว่าท่ี พ.ต.ท. เดชา แสนสุข สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0138 สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10318 0250



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

61 พ.ต.ท. เดชาวัต ชัยศรี สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 0104 12202 0068 สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0231

62 พ.ต.ต. ไตรเภท รัฐมนตรี สวป.สภ.เมืองปทุมธานี สปท.128 สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12202 0371

63 พ.ต.ต. ทวีสิทธ์ิ ชูศรี สว.(สอบสวน) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี 0103 24203 0198 สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 0104 12202 0068

64 พ.ต.ท. ทัพภาค สินพูลผล สว.จร.สน.ตลาดพลู สน.3-547 สว.จร.สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สสป.246

65 พ.ต.ท. ทัศนะ อยู่เจริญ สว.สส.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.312 สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี สสบ.280

66 พ.ต.ต. หญิง ธนวรรณ พ้ืนผา สว.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร. 0105 10429 0053 สว.อก.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี 1105 10318 0046

67 พ.ต.ท. ธนวัฒน์ กัญจนกาญจน์ สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 12202 0278 สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี สลบ.266

68 พ.ต.ท. ธนวัฒน์ ไชยสงเมือง สว.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 0108 12204 0176 สว.สส.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี สสบ.312

69 พ.ต.ท. ธนันท์ชัย สืบศรีขจรรัฐ สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0126 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0274

70 พ.ต.ท. ธรรมรัชต์ สัมฤทธ์ิ สว.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0255 สว.อก.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0265

71 พ.ต.ท. ธรากร สกุลปิยะเทวัญ สว.(สอบสวน) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0225 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง 1112 10203 0107

72 พ.ต.ท. ธวัช วันตา สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 10305 0016 สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10305 0015

73 พ.ต.ต. ธวัชชัย จันปุ่ม สว.อก.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0203 สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี สปท.224

74 พ.ต.ท. ธวัชชัย รัตนพาหุ สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี สปท.199 สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 12202 0251

75 พ.ต.ท. ธีรพงศ์ อุทยาน สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10204 0156 สวป.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12202 0071



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

76 พ.ต.ท. ธีรวุฒิ สมสุข สว.(สอบสวน) สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ สนว.477 สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ สสป.240

77 พ.ต.ต. ธีรวุฒิ อนุวัตสมบูรณ์ สวป.สน.ท่าเรือ 1112 12202 0327 สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 12202 0278

78 ว่าท่ี พ.ต.ท. นพดล พลค ามาก สว.อก.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10318 0168 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 10318 0008

79 พ.ต.ท. นพรัตน์ แนวจ าปา สว.สส.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.282 สวป.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.259

80 พ.ต.ต. นรินทร์ ไร่ไสว สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.197 สว.สส.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 0109 12204 0079

81 ว่าท่ี พ.ต.ท. นฤนาท ส าราญ สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10305 0016 สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10305 0017

82 พ.ต.ท. นวชล ชมเชย สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10305 0015 สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10204 0031

83 พ.ต.ท. นัฐวุฒิ สมศรี สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.262 สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10202 0158

84 พ.ต.ต. นัทธโชต ธัญญเจริญ สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0219 สว.สส.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 0104 12204 0183

85 พ.ต.ท. นันทพล ด านิล สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 10318 0011 สว.สส.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10204 0062

86 พ.ต.ท. นารทนรินทร์ อ่องลออ สว.สส.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 0109 12204 0072 สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10318 0011

87 พ.ต.ต. นิธิศ เสนาพรหม สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม 1003 10203 0159 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0273

88 พ.ต.ท. นิพนธ์ ศรีไพบูลย์ สว.(สอบสวน) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 1108 10203 0173 ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 10306 0027

89 พ.ต.ต. บรรณสรณ์ เพลิศแก้ว สว.สส.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0295 สว.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0270

90 พ.ต.ท. บรรณสิทธ์ิ ชัยนวล สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี สรบ.115 สว.(สอบสวน) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.138



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

91 พ.ต.ท. บัญชา รัตนกันทา สว.อก.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 1105 10318 0050 สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 10203 0248

92 พ.ต.ท. บัณฑิต ทาเกตุ สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0008 สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สลบ.206

93 ว่าท่ี พ.ต.ต. บุญเกิด พุ่มพวง สวป.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.259 สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.216

94 พ.ต.ท. บุญเรือง พันธนู สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 1106 10203 0199 สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 24203 0120

95 พ.ต.ต. บุญเรือง ศรีบุญเรือง สว.อก.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10318 0046 สว.อก.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 0108 12304 0132

96 พ.ต.ท. ปฏิญญา ตินโย สว.จร.สน.ตล่ิงชัน สน.3-932 สวป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี 0103 12202 0288

97 พ.ต.ท. ปฏิพล ดิษสลุง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 10318 0009 สว.อก.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 12304 0206

98 พ.ต.ต. ประดิษฐ์ นนท์เพีย สว.สส.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0178 สว.สส.สภ.หันคา จว.ชัยนาท 0102 12204 0085

99 พ.ต.ท. ประพันธ์ จ าปานวน สว.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี สสห.162 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ 1109 10203 0247

100 พ.ต.ท. ประยงค์ วิรัชวงษ์ สว.สส.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0194 สว.อก.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 1105 10318 0050

101 พ.ต.ต. ประยุตน์ ทองดีนอก สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี สสบ.280 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0240

102 พ.ต.ท. ประยูร กงชัยภูมิ สวป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท 0102 12202 0043 สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี สสบ.293

103 พ.ต.ท. ประวิง จิณาพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท 1104 10203 0110 สว.(สอบสวน) สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 0102 24203 0052

104 ว่าท่ี พ.ต.ต. ประสพ บังทอง สว.สส.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท 1104 10204 0042 สวป.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10202 0061

105 พ.ต.ท. ประสาร ธนะทรัพย์ทอง สว.สส.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท 0102 12204 0116 สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สสบ.268



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

106 พ.ต.ต. ประสิทธ์ิ คงนายศ สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 10203 0248 สว.สส.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0178

107 พ.ต.ท. ปรัชญ์ อุปริกชาติพงษ์ สวป.สน.คลองตัน 1112 12202 0317 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0043

108 พ.ต.ท. ปรัชญา เท่ียงตรง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 1105 10203 0241 สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 24203 0086

109 พ.ต.ท. ปราโมทย์ บุญยืน สวป.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง สอท.146 สวป.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง สอท.158

110 พ.ต.ท. ปราสาท สินประโคน สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10318 0013 สวป.สภ.เมืองปทุมธานี 0104 12202 0256

111 พ.ต.ต. ปริยพล แสนเสน สว.กก.2 บก.ปส.1 2202 10204 0070 สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10204 0117

112 พ.ต.ท. ปัญญวัฒน์ ค าศรี สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.277 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ 1109 10203 0248

113 พ.ต.ต. ปิยะวัฒน์ กัลยา สว.อก.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 0106 12304 0119 สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0100

114 พ.ต.ท. เผชิญ สมานวงศ์ สว.อก.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 12304 0157 สว.อก.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 0108 12304 0187

115 พ.ต.ท. พงษ์พิทักษ์ โมงขุนทด สว.(สอบสวน) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี 0108 24203 0112 สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สสบ.277

116 พ.ต.ท. พงษ์อนันต์ ย้ิมม่ิง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี สสบ.268 สวป.สภ.ร ามะสัก จว.อ่างทอง 1112 10202 0042

117 พ.ต.ท. พนา พิสูตร สว.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0311 สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 10202 0276

118 พ.ต.ท. พรรษา จิวรรักษ์ สว.สส.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 0109 12204 0063 สว.อก.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.183

119 พ.ต.ท. พิทักษ์ โคกเกษม สว.อก.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 12304 0224 สว.อก.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 1105 10318 0054

120 พ.ต.ต. พิทักษ์ โสนนอก สว.(สอบสวน) สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0275 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 10305 0016



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

121 ว่าท่ี พ.ต.ท. พิสุทธ์ิ เวียงค า สวป.สภ.เมืองปทุมธานี 0104 12202 0256 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0138

122 พ.ต.ต. เพชรศักด์ิ ฟ้าเหล่ือน สว.จร.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10205 0123 สวป.สภ.เมืองชัยนาท 0102 12202 0192

123 พ.ต.ท. ไพโรจน์ ณ อุทัย สว.สภ.นางลือ จว.ชัยนาท 0102 12201 0173 สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 1106 10203 0208

124 ว่าท่ี พ.ต.ท. ไพโรจน์ ถาวร สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0137 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0219

125 ว่าท่ี พ.ต.ท. ภูมินทร์ อ าภาภัย สว.สส.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 0104 12204 0183 สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท 1104 10318 0123

126 พ.ต.ต. ภูเมธ วชิรภัทรสิริ สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10204 0110 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 10204 0137

127 พ.ต.ท. ภูสิษฐ์ ก้อนทอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ 1109 10203 0247 สว.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี สสห.162

128 พ.ต.ท. มนเทียน ภูเขา สว.(สอบสวน) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี สสห.125 สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สลบ.215

129 พ.ต.ต. มนูเกริก กล่ินคูณนฤนาท สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 10204 0137 สวป.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี สสบ.99

130 พ.ต.ท. มะโนช จันทบัตร สว.สส.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0210 สว.สส.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0233

131 พ.ต.ท. เมฆ ก าเนิด สว.สส.สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10204 0060 สว.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 0108 12204 0137

132 พ.ต.ต. ยนธกิจ แพงวงค์ สว.อก.สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 0405 12304 0141 สวป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี สสบ.255

133 ว่าท่ี พ.ต.ท. ยศวัจน์ ภูหินกอง สว.อก.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 1106 10318 0055 สว.อก.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0228

134 พ.ต.ท. ยุคลธร เรืองฉาย สวป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี สลบ.290 สว.อก.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0181

135 พ.ต.ท. รพีพงศ์ จิตต์บุญธรรม สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.287 สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10203 0251



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

136 พ.ต.ท. ระเด่น เนียมโภคะ สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 0106 12202 0073 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0158

137 พ.ต.ท. หญิง รัตนา แสงสว่าง สว.อก.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0189 สว.อก.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 0110 12304 0105

138 พ.ต.ท. ราเชนท์ เทพวงษ์ สวป.สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10202 0059 สวป.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12202 0070

139 พ.ต.ต. รุ่งนภา เข็มทอง สว.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 0106 12204 0168 สว.สส.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 0107 12204 0259

140 พ.ต.ต. รุ่งนิรันดร์ สอาดเอ่ียม สว.สส.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี 0109 12204 0087 สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10318 0106

141 พ.ต.ท. ฤาชัย ทะวะ สว.อก.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 1109 10318 0133 สว.อก.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 0106 12304 0171

142 พ.ต.ท. วรชัย ศรีชัย สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี 1111 10203 0095 สว.(สอบสวน) สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี 1108 29203 0058

143 พ.ต.ท. วรวุฒิ นุริตมนต์ สว.สส.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.314 สวป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.142

144 พ.ต.ท. วรวุฒิ หิรัญโร สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0231 สว.สภ.นางลือ จว.ชัยนาท 0102 12201 0173

145 พ.ต.ท. วรเศรษฐ์ เพชรโกศลฉัตร์ สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 12204 0162 สว.อก.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 0108 12304 0179

146 พ.ต.ท. วรสุวัฒน์ ทวีรัชตโภคิน สว.ฝ่ายนิติการ สง.ก.ต.ช. 0104 10305 0022 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ 1109 10203 0246

147 พ.ต.ท. วสันต์ ขาวสบาย สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10204 0090 สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0008

148 พ.ต.ต. วัชรพล ล้ีสกุล สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0043 สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10204 0033

149 ว่าท่ี พ.ต.ท. วัชรินทร์ มะลิพันธ์ สว.สภ.วังน้ าขาว จว.ชัยนาท 0102 12201 0176 สว.สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี สลบ.101

150 พ.ต.ท. วัฒนา บัวบุศย์ สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร. 2903 10318 0046 สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 10202 0084



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

151 พ.ต.ท. หญิง วารุณี วิจิตรรัตนะ สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10318 0008 สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10326 0013

152 พ.ต.ต. วิชัย กองแก้ว สว.ฝอ.บก.สส.ภ.1 1102 10318 0008 สว.อก.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10318 0168

153 พ.ต.ต. วิชาญ ปัญญายงค์ สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0164 สว.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 0108 12204 0176

154 ว่าท่ี พ.ต.ท. วิชาญ ไลไธสง สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0132 สว.(สอบสวน) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี 0103 24203 0198

155 พ.ต.ท. วิญญวัชร์ ใจสว่าง สว.อก.สภ.เมืองเพชรบุรี สพบ.131 สว.อก.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1106 10318 0051

156 พ.ต.ท. วินัย ค าสุข สว.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 24203 0114 สว.(สอบสวน) สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี 1108 10203 0177

157 พ.ต.ต. วินัย โรจน์ณรงค์ สว.พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน ศพฐ.5 2708 10336 0220 สว.สส.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0240

158 พ.ต.ท. หญิง วิรดา สิงห์ด ารงค์ สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 10318 0013 สว.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง 1112 10318 0012

159 พ.ต.ท. วิรัช จันทะนิตย์ สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 0106 12202 0072 สว.อก.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 1108 10318 0042

160 ว่าท่ี พ.ต.ท. วิรัตน์ เสถียรชัย สว.อก.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1106 10318 0051 สว.อก.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0203

161 พ.ต.ต. วิวรรธน์ แก้วพลู สวป.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี 0706 12202 0062 สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10204 0115

162 พ.ต.ท. วิศิษฏ์ ศรีโสภา สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี สลบ.232 สว.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 0102 12204 0123

163 พ.ต.ท. วีระเกียรติ ค างาม สว.ปพ.บก.สส.ภ.4 1402 10202 0067 สว.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 0108 12204 0184

164 พ.ต.ท. วีระชนษ์ วงษ์นคร สวป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี สสห.142 สว.สส.สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 0107 12204 0246

165 พ.ต.ท. วุฒิชัย เกิดผล สว.อก.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.212 สว.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 0104 12204 0216



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

166 พ.ต.ต. วุฒิชัย นันทะโชติ สว.(สอบสวน) สภ.หันคา จว.ชัยนาท สชน.174 สว.สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี สลบ.116

167 พ.ต.ต. ศรุจ ทับเงิน สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 10203 0236 สวป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท สชน.153

168 พ.ต.ท. ศักด์ินรินท์ รัตนพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 24203 0068 สว.(สอบสวน) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0225

169 พ.ต.ต. ศิริชัย ชูทรัพย์ สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 10202 0276 สว.จร.สภ.เมืองอ่างทอง 0110 12205 0010

170 พ.ต.ต. ศิวะอิศ วรรณแก้วราช สว.กก.2 บก.ปคบ. 2111 10202 0051 สว.จร.สภ.เมืองปทุมธานี สปท.145

171 พ.ต.ต. ศุภลักษณ์ หม่ืนพัน สว.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0247 สว.สส.สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี 0106 12204 0193

172 พ.ต.ต. สมบัติ รักขุมแก้ว สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0011 สว.อก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 12304 0208

173 ว่าท่ี พ.ต.ท. สมยศ กลัดแขก สวป.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี สลบ.319 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0177

174 พ.ต.ท. สมศักด์ิ เป่ียมรอด สวป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.296 สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10204 0156

175 ว่าท่ี พ.ต.ท. สมหมาย สุขคง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10204 0029 สว.สส.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 0106 12204 0129

176 พ.ต.ต. สมัย ดงรังสี สว.(สอบสวน) สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 0104 23203 0028 สวป.สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10202 0059

177 พ.ต.ต. สมาน ภูวิภาค สว.(สอบสวน) สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี 1108 10203 0177 สว.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 0108 24203 0114

178 พ.ต.ท. สราวุธ มหาชัย สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0221 สว.(สอบสวน) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 1108 10203 0173

179 พ.ต.ต. สวิช สืบเพ็ง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.9 1901 10305 0161 สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10202 0118

180 พ.ต.ต. สอาด คร้ามดี สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี สลบ.266 สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา สอย.240



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

181 พ.ต.ต. สันติ พงษ์สระพัง สว.สส.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 0107 12204 0275 สว.อก.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 12304 0061

182 พ.ต.ท. สามารถ โตดีลัง สว.อก.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 0106 12304 0155 สวป.สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี 0106 13204 0028

183 พ.ต.ท. สามารถ เพ็ชรคุ้ม สว.อก.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 0110 12304 0105 สว.อก.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0189

184 พ.ต.ต. สามิต ภูมิชัยสิทธ์ิ สว.อก.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 1108 10318 0046 สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 0106 12202 0072

185 พ.ต.ท. สายชล บัวเถ่ือน สว.สส.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร 0605 12204 0158 สวป.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 0102 12202 0042

186 พ.ต.ต. ส าเภา มีสะอาด ผู้ช่วย นว.(สบ 2) ตร. 0000 10323 0137 สว.จร.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.295

187 ว่าท่ี พ.ต.ท. ส ารวย ปันแสน สว.จร.สภ.เมืองปทุมธานี สปท.145 สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10318 0010

188 พ.ต.ท. สิงห์ชัย ทองค า สว.สส.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 0110 12204 0110 สว.สส.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 0110 12204 0093

189 พ.ต.ท. สิทธิชัย เคียงสูงเนิน สว.อก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 12304 0208 สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0011

190 พ.ต.ต. สุเทพ พวงทอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี 0106 12202 0249 สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี สสห.118

191 พ.ต.ท. สุภสิทธ์ิ ชุ่มแจ่ม สว.อก.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 0103 12304 0231 สว.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0311

192 พ.ต.ท. สุรพงษ์ คงศักด์ิ สว.สส.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง 0110 12204 0071 สว.อก.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 1108 10318 0046

193 พ.ต.ท. สุวพงษ์ ทองประไพ สว.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 0106 24203 0106 สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10204 0029

194 พ.ต.ท. สุวรรณ์โชติ พันธ์ุศรี สว.สภ.ตูม จว.ศรีสะเกษ 0306 12201 0386 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี 1108 10203 0166

195 พ.ต.ต. หญิง สุวรรณี ทองยวง สว.ฝอ.บก.ปอท. 2112 10318 0008 สว.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง 1112 10318 0011



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

196 พ.ต.ต. สุวิทย์ พรมน้อย สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 10202 0061 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 10204 0136

197 พ.ต.ท. สุเวช ม่วงทอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี สลบ.215 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี สสห.125

198 พ.ต.ต. เสกสรรค์ อางจะโปะ สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 10202 0138 สว.สภ.วังน้ าขาว จว.ชัยนาท 0102 12201 0176

199 พ.ต.ต. เสกสันต์ จงสุข สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 1103 10318 0019 สว.อก.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 0106 12304 0155

200 พ.ต.ต. แสงระวี ภูสอาด สว.สส.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี 0705 12204 0156 สว.สส.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 0106 12204 0218

201 พ.ต.ต. โสธร ทองสังข์ สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ 1007 10203 0156 สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 12204 0317

202 พ.ต.ต. อดิศักด์ิ บุตตะนันท์ สว.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0270 สว.สส.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท 1104 10204 0042

203 ว่าท่ี พ.ต.ต. อดุลย์ มงคลเจริญ สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0326 สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.262

204 พ.ต.ท. อติคุณ กล่ินหวล สว.สส.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 0106 12204 0160 สวป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.436

205 ว่าท่ี พ.ต.ท. อติคุณ โสรเนตร สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0174 สวป.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง สอท.146

206 พ.ต.ท. อนุชา คล้ายฉ่ า สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.257 สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 10202 0061

207 พ.ต.ต. อนุชา ชาบัวน้อย สว.อก.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 0108 12304 0187 สว.อก.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10318 0046

208 พ.ต.ท. อนุชา ทองสว่าง สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0008 สวป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท 0102 12202 0043

209 พ.ต.ต. อนุชา สรรพัญญุติ สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร 1007 10203 0188 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี สลบ.232

210 พ.ต.ท. อนุชา แสงดี สว.อก.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 1106 10318 0059 สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0012



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

211 พ.ต.ท. อภินันท์ มหาวรรณ์ สว.อก.สภ.เมืองสมุทรปราการ สสป.160 สว.อก.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 10318 0106

212 พ.ต.ต. อภินันท์ สุวรรณบล สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 10318 0013 สว.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0247

213 พ.ต.ท. อภิมุข ด้วงตะก่ัว สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12202 0371 สวป.สภ.เมืองลพบุรี 0106 12202 0249

214 พ.ต.ท. อรรคพล ย่ีเกาะ สว.กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี 1414 10202 0035 สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0224

215 พ.ต.ต. อรรถกานต์ จูมพลา สว.จร.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.295 สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0270

216 พ.ต.ท. อรรถพงษ์ นกขุนทอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10204 0117 สวป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง 1112 10202 0044

217 พ.ต.ท. อรรถพล ม่ิงข า สว.สส.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 0106 12204 0152 สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10202 0031

218 พ.ต.ท. อรรถสิทธ์ิ เจนจิตร์ สว.กก.6 บก.ส.1 2302 10204 0221 สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10204 0109

219 พ.ต.ท. อรุณ นิตย์ประเสริฐ สว.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี 1111 10305 0014 สว.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 0106 24203 0106

220 ว่าท่ี พ.ต.ต. อัครวัฒน์ รักษา สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 12202 0251 สวป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี สลบ.290

221 พ.ต.ท. อังกูร เอ่ียมโพธ์ิ สวป.สน.วังทองหลาง 1102 12202 0194 สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10204 0155

222 ว่าท่ี พ.ต.ต. อัฐพร สุขญาณกิจ สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10202 0031 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 10204 0033

223 พ.ต.ท. อัมพวัฒน์ กฤตฤกษ์ สว.สส.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 0110 12204 0093 สว.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 0106 12204 0177

224 พ.ต.ต. อาดุลย์ ศักด์ิสม สว.สส.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี 1108 10204 0054 สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0012

225 พ.ต.ท. อาทิตย์ ราชมะโรง สว.อก.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 0106 12304 0137 สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี 1108 10305 0014



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

226 พ.ต.ท. อ านาจ จอมประเสริฐ สว.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 0110 12204 0078 สว.อก.สภ.เมืองอ่างทอง 0110 12304 0009

227 พ.ต.ต. อิทธิกร สง่ากร สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. 2206 10204 0025 สว.สส.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 0104 12204 0175

228 พ.ต.ท. อุดม สุขประเสริฐ สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 1112 10202 0084 สว.สส.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง 0110 12204 0085

229 ว่าท่ี พ.ต.ต. เอกณัฐ หอมกล่ิน สวป.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12202 0070 สว.อก.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0257

230 พ.ต.ท. เอกพล ดีผลิผล สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10305 0014 สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10204 0091

231 ว่าท่ี พ.ต.ท. เอกภณ ไวยจินดา สว.สส.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0240 สว.อก.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี 0109 12304 0096

232 พ.ต.ท. เอกรัฐ สุจริต สว.สส.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 0106 12204 0142 สวป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 0106 12202 0252

233 ร.ต.อ. กนกนันท์ สุขศรี รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.280 สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 12202 0252

234 ร.ต.อ. กฤษฐ์สพล งามวงษ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11204 0033 สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0009

235 ร.ต.อ. กฤษณะ คารวะวงศ์ รอง สว.สส.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ สนว.149 สว.สส.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0210

236 ร.ต.อ. กันต์ศักด์ิ คงประเสริฐ รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13202 0270 สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 0104 24203 0096

237 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ รักษกุลวิทยา รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปทุมธานี 1106 27203 0075 สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0364

238 ร.ต.อ. เกริกชัย สุขันทอง รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 0104 13207 0212 สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 0107 12202 0326

239 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ เสาระโส รอง สว.ธร.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 0106 13304 0146 สว.อก.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 0106 12304 0145

240 ร.ต.อ. คเชนทร์ เสนเผือก รอง สว. ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล. 2103 11202 0234 สว.อก.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 0106 12304 0119



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

241 ร.ต.อ. จิตติพงษ์ เม้าทุ่ง รอง สวป.สภ.สามเงา จว.ตาก 0603 13202 0288 สว.สส.สภ.หางน้ าสาคร จว.ชัยนาท 0102 12204 0130

242 ร.ต.อ. จิรัตน์เดช ภุมรินทร์ รอง สว.ฝ่ายต ารวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 ตท. 0102 11314 0098 สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10202 0111

243 ร.ต.อ. เจริญ สุวรรณฤทธ์ิ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0058 สว.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท 1104 10203 0110

244 ร.ต.อ. ฉลองชัย บางจ่ัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท 0102 24203 0045 สว.(สอบสวน) สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท สชน.149

245 ร.ต.อ. ฉัตรชนก หาญเชิงค้า อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32353 0092 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32353 0092

246 ร.ต.อ. หญิง ฉัตรพัฒน์ เอ่ียมทัศน์ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4 1402 11304 0015 สว.ฝอ.บก.กค.ภ.1 1113 10318 0011

247 ร.ต.อ. ชวัลวิทย์ ยินทรัพย์ รอง สวป.สภ.ปางสีดา จว.สระแก้ว 0209 13207 0151 สว.อก.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 0106 12304 0163

248 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ ทิพยโสตถิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครสวรรค์ 0604 24203 0076 สว.(สอบสวน) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0231

249 ร.ต.อ. ฐาปนพงษ์ พ่ึงมี รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 13204 0310 สว.จร.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.207

250 ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ นาคอ้าย รอง สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี สสบ.244 สว.อก.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 12304 0157

251 ร.ต.อ. หญิง ณหทัย นาวีระ รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11204 0022 สว.ฝอ.บก.กค.ภ.1 1113 10318 0010

252 ร.ต.อ. ดวง สุดเส้นผม รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 1103 11304 0022 สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 1103 10318 0019

253 ร.ต.อ. ตรีเนตร นันทกรพิทักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0121 สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0253

254 ร.ต.อ. เตชิต เข่ือนหม่ัน รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.255 สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี สลบ.242

255 ร.ต.อ. ทรงพล พันธ์แก่น รอง สวป.สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง 0110 13207 0118 สว.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 0110 12204 0078



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

256 ร.ต.อ. ทองอินทร์ สีสมญา รอง สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 18039 สว.สส.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 0107 12204 0275

257 ร.ต.อ. เทียมทัศน์ เส้งสุ้น รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.309 สว.อก.สภ.เมืองนนทบุรี สนบ.212

258 ร.ต.อ. ธงชัย แก้วจรูญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 1606 11203 0162 สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0221

259 ร.ต.อ. ธนพล จันทกล่ิน นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11323 0005 สว.(สอบสวน) สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ สสป.100

260 ร.ต.อ. ธนิต กิจพฤกษ์ รอง สว.สส. สน.บางนา สน.2-758 สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0271

261 ร.ต.อ. ธราเทพ สิมสิงห์ รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.289 สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 0103 24203 0068

262 ร.ต.อ. นคร ซาเสน รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 11202 0071 สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10204 0110

263 ร.ต.อ. นิกร แสงสว่าง รอง สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 1106 11202 0098 สว.สส.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 0109 12204 0063

264 ร.ต.อ. บรรเจิด ปานแดง รอง สว.จร. สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-470 สว.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10318 0012

265 ร.ต.อ. ปกฉัตร สงวนแวว รอง สว. กก.สส.4 บก.สส. 1012 11204 0082 สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0126

266 ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ ศรีเทพ นว.(สบ 1) ผบก.บก.สส.ภ.1 1102 11323 0005 สว.สส.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.282

267 ร.ต.อ. ปพนเอก บุญอนันต์ รอง สว.สส.สน.ทุ่งมหาเมฆ 1007 11204 0087 สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.277

268 ร.ต.อ. ประจวบ ปานเกิด รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11202 0030 สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 10204 0083

269 ร.ต.อ. ประมวล สีริด รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 13202 0298 สว.สส.สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10204 0060

270 ร.ต.อ. หญิง ปรานอม เข่ือนค า รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 11202 0086 สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท 1104 10318 0011



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

271 ร.ต.อ. ปรีชา ค้ ายาง รอง สว.สส.สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี 0106 13204 0223 สว.สส.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 0106 12204 0152

272 ร.ต.อ. ปิยะวัฒน์ โภคา รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 18007 สวป.สภ.เมืองนนทบุรี 0103 12202 0272

273 ร.ต.อ. เผด็จ การโสภี รอง สวป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.410 สวป.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี สลบ.319

274 ร.ต.อ. หญิง พรรณวดี ป่ินทอง รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 2 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0162 สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี 1106 10318 0013

275 ร.ต.อ. พร้อมพงษ์ พรหมศร รอง สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0419 สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 10203 0236

276 ร.ต.อ. พลกฤษณ์ เกิดชัย รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก สน.2-706 สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 10203 0245

277 ร.ต.อ. หญิง พัทธนันท์ อนุลีจันทร์ รอง สว.ธร.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี สสบ.189 สว.ฝอ.ภ.จว.สระบุรี 1110 10318 0008

278 ร.ต.อ. พิทยา เน่ืองสิทธะ อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32345 0070 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32345 0070

279 ร.ต.อ. พิษณุศักด์ิ เติมเต็ม รอง สว. ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0080 สว.อก.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 12304 0224

280 ร.ต.อ. พีระพงษ์ อุทัยธรรม รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี สลบ.224 สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท 1104 10204 0029

281 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ มนูญชัย รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11204 0127 สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0132

282 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ มีผล รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 24203 0077 สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 24203 0095

283 ร.ต.อ. ไพลวรรณ์ น้อมจันทึก รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0047 สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 10202 0138

284 ร.ต.อ. ภัณกร อุณวงศ์ รอง สว.ฝอ.บก.น.5 1007 11202 0030 สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.318

285 ร.ต.อ. ภาณุศักด์ิ ค าแผง รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.323 สว.อก.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 0104 12304 0162



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

286 ร.ต.อ. ภูวินัย พลเย่ียม รอง สว.จร.สน.แสมด า 1116 13205 0080 สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 1105 10203 0241

287 ร.ต.อ. มนตรี ปัญจนะ รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0419 สว.อก.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 1106 10318 0055

288 ร.ต.อ. มนูญ เพาะเจริญ ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0080 สว.สส.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท 0102 12204 0116

289 ร.ต.อ. รวิพงศ์ เลิศพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม 0703 13202 0265 สว.จร.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 10205 0123

290 ร.ต.อ. รวีศักด์ิ สุริยภักด์ิ รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 2405 11204 0215 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0174

291 ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ พรนรินทร์ทิพย์ รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.326 สว.อก.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 12304 0051

292 ร.ต.อ. เรืองศักด์ิ จันทร์วิชิต รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 13204 0274 สว.สส.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 0106 12204 0142

293 ร.ต.อ. วงศ์ธวัช เดชเดโช รอง สวป.สน.ทองหล่อ สน.2-319 สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0151

294 ร.ต.อ. วันเฉลิม ใสสะอาด รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0035 สวป.สภ.เมืองปทุมธานี สปท.128

295 ร.ต.อ. วิชยะ พันธ์ุงาม รอง สว.สส.สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ปนม.8564 สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี สปท.199

296 ร.ต.อ. วิชัย ชูถ่ิน รอง สวป.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี 0106 13207 0240 สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี สนค.193

297 ร.ต.อ. วิเชียร ทองอร่ า รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 13202 0266 สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 0108 12204 0162

298 ร.ต.อ. วิฑูล วิเลปนะ รอง สว.สส.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 0109 13204 0080 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี 1111 10203 0095

299 ร.ต.อ. วิโรจน์ มณีรัตน์ รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี สปท.72 สว.อก.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 1106 10318 0059

300 ร.ต.อ. วิวรรธน์ วรโชติวริทธ์ิธร รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.7 1712 11203 0027 สว.(สอบสวน) สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 0104 23203 0028



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

301 ร.ต.อ. วิวิศน์ ประเสริฐสม รอง สว.(สอบสวน)สน.ลุมพินี สน.2-597 สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 0104 24203 0124

302 ร.ต.อ. วุฒิชัย อธิวรปัญญา รอง สว.สส. สน.บางรัก สน.2-694 สว.(สอบสวน) สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0156

303 ร.ต.อ. วุฒิวรพงษ์ แหวนประดับ รอง สวป.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 0104 13202 0316 สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 0104 12202 0067

304 ร.ต.อ. ศุภรักษ์ โพธ์ิศรี รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11202 0363 สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0262

305 ร.ต.อ. สถามน ประเสริฐสุวรรณ รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1112 13202 0359 สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0264

306 ร.ต.อ. สมเกตุ ชนะค้า รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สปท.184 สว.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0255

307 ร.ต.อ. สมควร อุปรี รอง สว.สส.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 0104 13204 0177 สว.สส.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12204 0303

308 ร.ต.อ. สมนึก ดอนแนไพร รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท สชน.126 สว.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท 0102 12204 0101

309 ร.ต.อ. สมพงษ์ ใจเฟย รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 0109 13202 0102 สว.สส.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี 0109 12204 0087

310 ร.ต.อ. สมพร โพธ์ิศรี รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 18006 สว.อก.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 0103 12304 0231

311 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ฤทธ์ิบ ารุง รอง สวป.สภ.ท่าโขลง จว.ลพบุรี สลบ.146 สว.อก.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 0106 12304 0137

312 ร.ต.อ. สราวุธ ม่ังมี รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0369 สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 10318 0013

313 ร.ต.อ. สักการ ประไพย์ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเขน 1004 11203 0142 สว.(สอบสวน) สภ.หันคา จว.ชัยนาท สชน.174

314 ร.ต.อ. สุภกร แสงจันทร์ รอง สว.จร.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 11205 0276 สว.สส.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี สนบ.314

315 ร.ต.อ. หญิง สุภาวดี ภูแซมศรี อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32346 0083 อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32346 0083



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง ต ำรวจภูธรภำค 1 ท่ี 4๔๐/2564 ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน 2564

316 ร.ต.อ. สุรวุฒิ บดีรัฐ รอง สวป.สภ.ลานกระบือ จว.ก าแพงเพชร สกพ.171 สว.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี สสห.93

317 ร.ต.อ. สุรศักด์ิ ดวงตา รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท 0102 13202 0199 สว.อก.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท 0102 12304 0072

318 ร.ต.อ. สุรัตน์ กล่ินเกตุ รอง สวป.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0399 สวป.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง สอท.133

319 ร.ต.อ. เสรี ปาจิตตี รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.นนทบุรี 1105 11305 0026 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 10305 0140

320 ร.ต.อ. แสงชัย พงศ์อนิวรรตน์ รอง สว.สส.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี สสบ.260 สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10204 0090

321 ร.ต.อ. โสมนัส สวัสด์ิกิจ รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 13202 0394 สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.423

322 ร.ต.อ. อดิศักด์ิ ธงภักด์ิ รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี สปท.80 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0178

323 ร.ต.อ. อนันต์ ถ่ินแสนดี รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 13202 0295 สว.อก.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 12318 0288

324 ร.ต.อ. อภิรักษ์ โพธิข า รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0187 สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.287

325 ร.ต.อ. หญิง อังควิภา ทาประสงค์ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1 1101 11304 0143 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1 1101 10318 0137

326 ร.ต.อ. อาณัติ กล้วยป่า รอง สวป.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี สปท.165 สว.อก.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 1106 10318 0047

327 ร.ต.อ. อิทธิพล ดนมินทร์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 11204 0032 สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 1110 10202 0167


