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ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง
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ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

1 พ.ต.ท.

กฤตธัช มิลินทปาน

รอง ผกก.สส.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี 1204 09204 0079 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระบุรี 1110 27203 0055

2 พ.ต.ท.

กฤติพงศ์ รุง่ โรจน์โชติอุดม

รอง ผกก.ป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0056

3 พ.ต.ท.

กฤษฎา คงเจริญจิตร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

4 พ.ต.ท.

กฤษฎา ธีรพงษ์

รอง ผกก.ป.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0044 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

5 พ.ต.ท.

กฤษฏภาส บุญเมฆ

รอง ผกก.สส.สภ.หันคา จว.ชัยนาท

6 พ.ต.ท.

กษิดิศ เทียกสีบุญ

สวญ.สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09201 0055 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 09203 0257

7 พ.ต.ท.

กันตภณ ธนาธิปปิ่นสกุล

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี

1108 09204 0064 รอง ผกก.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

8 พ.ต.ท.

กัมปนาท ท้ายวัด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี

0706 24203 0082 รอง ผกก.สส.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0087

9 พ.ต.ท.

กิจจา ไกรเทพ

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอ่างทอง

1112 09204 0055 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

10 พ.ต.ท.

กิตติธัช ใจวิเสน

นว.(สบ 3) ตร.

0000 09323 0111 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

11 พ.ต.ท.

กิตติพันธ์ ภูวเรืองพัฒน์

รอง ผกก.ป.สภ.ประตูน้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 10202 0037

12 พ.ต.ท.

กิติศักดิ์ วิชัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 24203 0083 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

13 พ.ต.ท.

กุญชร บุญศิริเภสัช

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

14 พ.ต.ท.

เกษม ขุนชุ่ม

รอง ผกก.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 1106 09204 0073 รอง ผกก.สส.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 1108 09204 0067

15 พ.ต.ท.

เกษม ศรีจันทร์อินทร์

รอง ผกก.ป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 10202 0039 รอง ผกก.ป.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0062

สสข.349

รอง ผกก.ป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

0108 10202 0057

รอง ผกก.ป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

0108 10202 0053
1112 09201 0028

1104 09204 0053 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 1111 09203 0099

สสบ.276

1106 09204 0072

สสห.161
0108 10202 0040

รอง ผกก.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท 1104 09204 0052
สสห.126

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 24203 0093
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ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

16 พ.ต.ท.

เกียรติวิรุฬห์ จันทร์ดี

รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

17 พ.ต.ท.

คุณากร หอมจันทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

18 พ.ต.ท.

งาน กันทวี

รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.2

3303 09204 0174 รอง ผกก.สส.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง

1112 09204 0061

19 พ.ต.ท.

จตุพงศ์ สมมัง

รอง ผกก.สส.สภ.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี

1311 09204 0192 รอง ผกก.ป.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

0104 10202 0043

20 พ.ต.ท.

จรูญโรจน์ วิทิตโชติปรีดา

รอง ผกก.ป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 0106 10202 0020 รอง ผกก.ป.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0018

21 พ.ต.ท.

จาตุรนต์ ซ้ายงาม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกส้าโรง จว.ลพบุรี

22 พ.ต.ท.

จาตุรนต์ พลานุพัฒน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 09203 0257 รอง ผกก.สส.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0079

23 พ.ต.ท.

จิรโชติ ศรีภัทรภา

รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

1112 09201 0028 รอง ผกก.ป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

1108 09202 0040

24 พ.ต.ท.

จิรพัฒน์ ศรีเดช

นว.(สบ 3) ตร.

0000 09323 0113 รอง ผกก.ป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

0104 10202 0035

25 พ.ต.ท.

จิรพันธุ์ มาลาธรรมรัตน์

รอง ผกก.3 บก.ส.1

2302 09204 0112 รอง ผกก.ป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 10202 0018

26 พ.ต.ท.

จุลินทร์ ตลาดธานี

รอง ผกก.ป.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 1109 09202 0044 รอง ผกก.สส.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ 1109 09204 0100

27 พ.ต.ท.

ฉัตรชัย กอบุตร

รอง ผกก.ป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

28 พ.ต.ท.

ชนะ ธีรศรัณยานนท์

รอง ผกก.สส.สภ.ส้าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 1109 09204 0105 รอง ผกก.สส.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0091

29 พ.ต.ท.

ชนะสงคราม แก้วเงิน

รอง ผกก.สส.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 1106 09204 0074 รอง ผกก.สส.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 1108 09204 0071

30 พ.ต.ท.

ชนันธร ค้าเกษ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09203 0216 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 0108 24203 0083

1108 09202 0044 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

ปนม.8593

สลบ.342

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

สสป.203
1109 09203 0282

รอง ผกก.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 1106 09204 0065

1108 09202 0040 รอง ผกก.สส.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 1108 09204 0066
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ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

31 พ.ต.ท.

ชยชัย นาธนกาญจน์

รอง ผกก.ป.สน.ลุมพินี

1103 10202 0043 รอง ผกก.สส.สภ.ส้าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 1109 09204 0105

32 พ.ต.ท.

ชยุต ไหมหรือ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี

0706 24203 0077 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

33 พ.ต.ท.

ชัยณรงค์ ทาสุวรรณ

รอง ผกก.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0074 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอ่างทอง

1112 09204 0055

34 พ.ต.ท.

ชัยนครินทร์ ดีมีวงษ์

รอง ผกก.สส.สภ.ล้าลูกกา จว.ปทุมธานี 1106 09204 0071 รอง ผกก.ป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

0102 10202 0061

35 พ.ต.ท.

ชัยรัตน์ หิรัญบูรณะ

รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1

1102 09204 0029 รอง ผกก.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 09204 0105

36 พ.ต.ท.

ชัยวัฒน์ สลักค้า

รอง ผกก.ป.สน.จรเข้น้อย

1110 10202 0088 รอง ผกก.ป.สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 10202 0081

37 พ.ต.ท.

ชาญชัย ฤทธิฦาชัย

รอง ผกก.ป.สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 10202 0081 รอง ผกก.ป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 10202 0163

38 พ.ต.ท.

ชาติชาย ภักดิ์บุตร

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชัยนาท

0102 10202 0026 รอง ผกก.ป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

39 พ.ต.ท.

ช้านาญ ตรีเนตร

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชลบุรี

0204 10202 0012 รอง ผกก.ป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 10202 0036

40 พ.ต.ท.

ชิตพล สุวรรณวงศ์

รอง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส

2004 09201 0033 รอง ผกก.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 1110 09204 0052

41 พ.ต.ท. หญิง ณชนก คล้ายโพธิ์ทอง

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท.

3201 09318 0007 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี

42 พ.ต.ท.

ณพสรรค์ เพชรสมพานต์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

43 พ.ต.ท.

ณรงค์ ไชยมงคล

รอง ผกก.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1106 09204 0063 รอง ผกก.ป.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

44 พ.ต.ท.

ณรงค์ ซิมสวัสดิ์

สวญ.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท

1104 09201 0039 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 0103 24203 0193

45 พ.ต.ท.

ณรงค์ชัย อุบลศุข

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสิงห์บุรี

0109 10202 0016 รอง ผกก.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

สอย.379

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

สสป.275

0109 10202 0021

1111 09318 0059
1107 09203 0239
0102 10202 0065
1110 09204 0044
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ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1301 09305 0138 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี

ตำแหน่งเลขที่

46 พ.ต.ท.

ณัฐพงษ์ อินทรลักษณ์

รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3

47 พ.ต.ท.

ณัฐวัฒน์ พูลอ้าไภย์

รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์ทอง จว.อ่างทอง 1112 09204 0057 รอง ผกก.สส.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี 1110 09204 0042

48 พ.ต.ท.

ดุสิต ผาสุข

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 1108 09203 0181 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

49 พ.ต.ท.

เดชชาติ อาสว่าง

รอง ผกก.สส.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี

1206 09204 0096 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

1106 09204 0114

50 พ.ต.ท.

ติรัส ตฤณเตชะ

รอง ผกก.(สอบสวน) งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 2 กก.2 บก.จร.บช.น.

1002 29203 0124 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองปทุมธานี

0104 10205 0010

51 พ.ต.ท.

ไตรมิตร วงศ์พรประดิษฐ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์

52 พ.ต.ท.

ทวี ปิ่นแก้ว

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 09203 0259 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1

53 พ.ต.ท.

ทะยาน ตาตะคุ

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระบุรี

1110 27203 0055 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา

สอย.208

54 พ.ต.ท.

ทัศนะ หอมทวนลม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 1108 09203 0182 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

สลบ.214

55 พ.ต.ท.

ทิตวีร์ เอี่ยมสอาด

รอง ผกก.สส.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

56 พ.ต.ท.

เทอด หาญณรงค์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

57 พ.ต.ท.

ธนวรรธน์ คุ้มกัน

รอง ผกก.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 1111 09204 0041 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 09203 0259

58 พ.ต.ท.

ธานินทร์ เกิดผล

รอง ผกก.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0082 รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 1110 09204 0054

59 พ.ต.ท.

ธีทัต อารยะรัตนกุล

รอง ผกก.สส.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0080 รอง ผกก.สส.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0078

60 พ.ต.ท.

ธีร์นิติ เสียงลอย

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระบุรี

สนว.396

0106 10202 0024

สลบ.113

รอง ผกก.ป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 0104 10202 0045
1102 09204 0042

1107 09204 0079 รอง ผกก.สส.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 1112 09204 0058

สปท.76

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 0104 24203 0132

0108 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

0106 10202 0053
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61 พ.ต.ท.

ธีรภาพ เครือละไม้

รอง ผกก.ป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

0104 10202 0035 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

62 พ.ต.ท.

ธีระวิทย์ ทองเหลือง

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองตรัง

0902 10202 0009 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปทุมธานี

63 พ.ต.ท.

นรสิงห์ อินทร์ถา

รอง ผกก.ฝ่ายสารบรรณ 2 สลก.ตร.

0101 09312 0043 รอง ผกก.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 1104 09204 0055

64 พ.ต.ท.

นเรนทร วีระ

รอง ผกก.สส.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0084 รอง ผกก.สส.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 09204 0072

65 พ.ต.ท.

นวมินทร์ ลมเมฆ

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี

66 พ.ต.ท.

นาวิน ทองสง่า

รอง ผกก.สส.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 1111 09204 0043 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองปทุมธานี

67 พ.ต.ท.

นิกรณ์ ข้าภูเขียว

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อ่างทอง

68 พ.ต.ท.

นิติธร ยศโชตวณิช

รอง ผกก.สส.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 1109 09204 0106 รอง ผกก.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา

69 พ.ต.ท.

บ้าเพ็ญ ไวยรจนา

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี

70 พ.ต.ท.

บุญชัย คงเจริญ

รอง ผกก.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0088

71 พ.ต.ท.

บุญเรือง ชัยรัตน์

รอง ผกก.สส.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0087 รอง ผกก.สส.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0076

72 พ.ต.ท.

บุญโรจน์ โลจายะ

รอง ผกก.ป.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0018

รอง ผกก.ป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 0106 10202 0020

73 พ.ต.ท.

บุญส่ง รัศมี

รอง ผกก.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0089

รอง ผกก.ป.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

74 พ.ต.ท.

บุรินทร์ ยมจินดา

รอง ผกก.สส.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

75 พ.ต.ท.

ปกครอง ตมิศานนท์

รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 บก.จร. 1002 09201 0087 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 09202 0057

1111 09318 0059 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1
1112 29203 0036 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

สนบ.245

สสบ.330
0104 10202 0007

1101 09318 0172
1106 09204 0061

สสบ.288
1107 09204 0073

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 0104 23203 0026

รอง ผกก.ป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

1505 09204 0157 รอง ผกก.ป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

0108 10202 0042

0110 10202 0031
0108 10202 0038
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76 พ.ต.ท.

ประกิจธนาวัฒน์ เรืองรัตน์สุนทร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0173 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

สสห.82

77 พ.ต.ท.

ประจักษ์ เจริญสลุง

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี

0106 10202 0024 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

สสบ.299

78 พ.ต.ท.

ประภาส พรมคล้าย

รอง ผกก.ป.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง

0110 10202 0027 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

79 พ.ต.ท.

ประยูร ประกอบจันทร์

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก 0206 10202 0015 รอง ผกก.สส.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 1106 09204 0074

80 พ.ต.ท.

ประสิทธิ์ ยันทะรักษ์

รอง ผกก.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. 0403 09318 0059 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1

1101 09318 0196

81 พ.ต.ท. หญิง ปราณี ทรัพย์วงศ์ปัญญา

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี

1106 09318 0218

82 พ.ต.ท. หญิง ปราณี พงศ์พลินฤทธิ

รอง ผกก.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร.

1102 09318 0007

83 พ.ต.ท.

ปวรชัย บุรกรณ์

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0090

84 พ.ต.ท.

ปองภพ ประสบพิชัย

รอง ผกก.สส.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต

1808 09204 0060 รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1

85 พ.ต.ท.

ปัญจทัต น้อยจันทร์

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี

1111 09204 0040 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 1110 09204 0051

86 พ.ต.ท.

ปิยพงษ์ ปะโคทัง

รอง ผกก.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 1109 09204 0102 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 0107 23203 0053

87 พ.ต.ท.

เปรมวิชช์ พลนันท์หิรัญ

รอง ผกก.สส.สภ.ล้าสนธิ จว.ลพบุรี

1108 09204 0074 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

1108 09204 0065

88 พ.ต.ท.

เผด็จ กระแตวงศ์

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

0106 10202 0053 รอง ผกก.ป.สภ.พระนครศรีอยุธยา

0105 10202 0007

89 พ.ต.ท.

พงษ์พันธุ์ แสงหิรัญ

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ระยอง

1210 09201 0033 รอง ผกก.ป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

1108 09202 0048

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ

1109 09318 0008 รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1

1101 09318 0194

90 พ.ต.ท. หญิง พงษ์ลดา ทองเอี่ยม

0105 09318 0045 รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.1

0109 10202 0044

รอง ผกก.ป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 1105 09202 0048
1102 09204 0041
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91 พ.ต.ท.

พรชัย เทแก้ว

นว.(สบ 3) ตร.

0000 09323 0105 รอง ผกก.สส.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 1109 09204 0106

92 พ.ต.ท.

พัฒนา คุ้มวงศ์

รอง ผกก.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

1107 09204 0083 รอง ผกก.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 1110 09204 0049

93 พ.ต.ท.

พัฒนา สัมมาทิตฐิ

รอง ผกก.สส.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา 1205 09204 0084 รอง ผกก.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

94 พ.ต.ท.

พันธมิตร จ้างประเสริฐ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี

95 พ.ต.ท.

พัศริศวร์ ตันอารีย์

รอง ผกก.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

1108 09204 0061 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

96 พ.ต.ท.

พิเชษฐ ศิรินันท์

รอง ผกก.ป.สภ.โพนทอง จว.เลย

1410 09202 0048 รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0090

97 พ.ต.ท.

พิสัณห์ ลัคนาวิเชียร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 1106 09203 0210

98 พ.ต.ท.

พีรศักดิ์ เจริญพันธ์

รอง ผกก.ป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0048 รอง ผกก.สส.สภ.หางน้าสาคร จว.ชัยนาท 1104 09204 0080

99 พ.ต.ท.

พุฒิพงศ์ อินธาระ

รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1

1102 09204 0042 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี

100 พ.ต.ท.

ไพโรจน์ แม้นบุตร

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี

0702 10202 0074 รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 1103 09318 0017

101 พ.ต.ท.

ภาคิน พงษ์กาญจนะ

รอง ผกก.ป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0052 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 09203 0262

102 พ.ต.ท.

ภาวัต รัตนาภรณ์

รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1

103 พ.ต.ท.

ภูริทัต งามประเสริฐ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

104 พ.ต.ท.

ภูวดล ศูนย์แสง

รอง ผกก.ป.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09202 0052 รอง ผกก.ป.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง

0110 10202 0059

105 พ.ต.ท.

มงคล คะเชนทร

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

1108 09204 0063

สนบ.241

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

1110 09204 0046

สนบ.156
1108 09201 0028

รอง ผกก.ป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 0104 10202 0041
1110 09201 0028

1101 09318 0173 รอง ผกก.สส.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 1111 09204 0044

สสห.126

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

1108 09204 0065 รอง ผกก.สส.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

สอย.279
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106 พ.ต.ท.

มงคล ปันต๊ะ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 1112 09203 0118 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

สสห.137

107 พ.ต.ท.

มนต์ชัย พุ่มพูน

รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 10202 0049 รอง ผกก.ป.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0044

108 พ.ต.ท.

มนตรี เล่ห์อิ่ม

รอง ผกก.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 1112 09204 0060 รอง ผกก.ป.สภ.โคกส้าโรง จว.ลพบุรี

109 พ.ต.ท.

มรุตพงศ์ วิเชียรศรี

รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.1

1101 09318 0156 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

110 พ.ต.ท.

มาโนช บุญส่ง

รอง ผกก.สส.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

1110 09204 0053 รอง ผกก.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0088

111 พ.ต.ท.

ยุติธรรม มหานิล

รอง ผกก.สส.สภ.โพนทราย จว.ร้อยเอ็ด 1409 09204 0112 รอง ผกก.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 1111 09204 0041

112 พ.ต.ท.

ยุทธการ ศรีวิชัยมูล

รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ้านาจเจริญ

113 พ.ต.ท.

รชต พัฒนพงษ์

รอง ผกก.สส.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 1405 09204 0074 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 1105 09203 0256

114 พ.ต.ท.

รัฐวัสถ์ พงษ์ศรานนท์

รอง ผกก.สส.สภ.ตาดโตน จว.สกลนคร 1411 09204 0112 รอง ผกก.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1106 09204 0063

115 พ.ต.ท.

ราเชนทร์ ถนัดพจนามาตย์

รอง ผกก.ป.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ 1109 09202 0052 รอง ผกก.ป.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง

116 พ.ต.ท.

วรชัย วังลัยค้า

รอง ผกก.ป.สภ.งาว จว.ล้าปาง

117 พ.ต.ท.

วรทัศน์ วัฒนชัยนันท์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 24203 0084 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนนทบุรี

118 พ.ต.ท.

วรรณสิน พูนเดช

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

119 พ.ต.ท.

วสัน คงนิล

รอง ผกก.ป.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 0104 10202 0043 รอง ผกก.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0083

120 พ.ต.ท.

วัชรพงษ์ สิทธิรงุ่ โรจน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 1111 09203 0099 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 1105 09203 0260

0106 10202 0022

สชน.161

1310 09204 0079 รอง ผกก.ป.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 1109 09202 0044

0110 10202 0027

0508 10202 0034 รอง ผกก.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 1106 09204 0073

สสบ.330

1105 09204 0066

รอง ผกก.ป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 0104 10202 0039

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค 1 ที่ 439/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

121 พ.ต.ท.

วัชระ ศรีเปี่ยม

รอง ผกก.สส.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0086 รอง ผกก.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0082

122 พ.ต.ท.

วัลลภ กลางอรัญ

รอง ผกก.ป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

123 พ.ต.ท.

วิชาญ จันทศรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 1112 09203 0119 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา

124 พ.ต.ท.

วิศาล จาระนัย

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09318 0009 รอง ผกก.ป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง

1112 09202 0092

125 พ.ต.ท.

วีระชัย ผาสุข

รอง ผกก.ป.สภ.กระโพ จว.สุรินทร์

1104 09201 0039

126 พ.ต.ท.

วุฒิไกร อุปพงษ์

รอง ผกก.สส.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0091 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา

127 พ.ต.ท.

วุฒิชัย วังทะพันธ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

128 พ.ต.ท.

ศรีทอง จรรอด

รอง ผกก.ป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0060 รอง ผกก.ป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0046

129 พ.ต.ท.

ศุกรีย์ เลิศวงหัด

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองปทุมธานี

130 พ.ต.ท.

ศุภกฤต พูลศักดิ์

รอง ผกก.สส.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ 1109 09204 0100 รอง ผกก.สส.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

131 พ.ต.ท.

เศกสันต์ หาญค้าแพง

รอง ผกก.ป.สภ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่

0503 10202 0104 รอง ผกก.ป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0020

132 พ.ต.ท.

สงกรานต์ บูรณศักดิ์

รอง ผกก.2 บก.สอท.3

3304 09204 0055 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

133 พ.ต.ท.

สพัศ ปราการพิทักษ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

1109 09203 0282 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 1109 09203 0286

134 พ.ต.ท.

สมเกียรติ ทรัพย์สมบูรณ์

รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงเฒ่า จว.อุบลราชธานี 1311 09202 0187 รอง ผกก.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

135 พ.ต.ท.

สมเกียรติ์ พูลธนะ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

0108 10202 0057 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสิงห์บุรี

1309 09202 0224 สวญ.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท

สสห.137

สอย.220

สอย.303

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 1112 09203 0118

1106 09204 0061 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

สลบ.113

0109 10202 0016

สปท.76
1110 09204 0053

สชน.112
1104 09204 0050

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 1108 09203 0181

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค 1 ที่ 439/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

1106 09318 0010 รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.1

ตำแหน่งเลขที่

136 พ.ต.ท.

สมชาย วิทยาเอนกนันท์

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี

137 พ.ต.ท.

สมชาย อรภักดี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 0103 24203 0193 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 0103 24203 0084

138 พ.ต.ท.

สมเด็จ สาบ้านกล้วย

รอง ผกก.ศูนย์จริยธรรมฯ บก.อก.จต.

0801 09318 0056 รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.1

1101 09318 0156

139 พ.ต.ท.

สมนึก เสงี่ยมงาม

รอง ผกก.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 1104 09204 0055 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชัยนาท

0102 10202 0026

140 พ.ต.ท.

สมโภชน์ เรืองหิรัญวนิช

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 24203 0092 รอง ผกก.สส.สภ.ล้าลูกกา จว.ปทุมธานี 1106 09204 0071

141 พ.ต.ท.

สมุทร์ เกตุยา

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

142 พ.ต.ท.

สรวัชญ์ พึ่งมี

143 พ.ต.ท.

สนบ.156

1101 09318 0173

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี

สนบ.241

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

1107 09203 0239 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

สอย.379

สราวุฒิกรณ์ พรเดชธนนันท์

รอง ผกก.ฝ่ายจัดการสอบ กส.

2905 09318 0033 รอง ผกก.ฝอ.บก.กค.ภ.1

144 พ.ต.ท.

สฤษดิ์ชัย เสวิกุล

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี

1105 09318 0008 รอง ผกก.สส.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0080

145 พ.ต.ท.

สัมพันธ์ ทิมเจริญ

รอง ผกก.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

1106 09204 0072 รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 09204 0074

146 พ.ต.ท.

สัมพันธ์ อุดมชัยนิธิยศ

รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

1102 09201 0179 รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 09306 0025

147 พ.ต.ท.

สาธิต พรสุรัตน์

รอง ผกก.ป.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

0102 10202 0065 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หางน้าสาคร จว.ชัยนาท 0102 24203 0054

148 พ.ต.ท.

สานิต งามข้า

รอง ผกก.ป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

0109 10202 0021 รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 0108 10202 0049

149 พ.ต.ท.

สืบพงศ์ ยิมจันทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

150 พ.ต.ท.

สุทธิพงษ์ ชัยบ้ารุง

รอง ผกก.ป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1106 09202 0049 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 0103 24203 0092

สลบ.214

1113 09318 0008

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 1108 09203 0182

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค 1 ที่ 439/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

0603 09305 0027 รอง ผกก.สส.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง

ตำแหน่งเลขที่

151 พ.ต.ท.

สุเทพ เอี่ยมเจริญ

รอง ผกก.กลุ่มงานคดีแพ่ง คพ.

152 พ.ต.ท.

สุนิชาญ พงศ์ภราดร

รอง ผกก.ป.สภ.ปรือใหญ่ จว.ศรีสะเกษ 1308 09202 0049 รอง ผกก.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 1106 09204 0070

153 พ.ต.ท.

สุเนตย์ สีช้านาญ

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองปทุมธานี

154 พ.ต.ท.

สุพจน์ ไชยะ

รอง ผกก.สส.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 1108 09204 0066 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี

155 พ.ต.ท.

สุพล สงทอง

รอง ผกก.ป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

156 พ.ต.ท.

สุเมธ ขันทอง

รอง ผกก.สส.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0078 รอง ผกก.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 1112 09204 0060

157 พ.ต.ท.

สุรพล เดชรัตนวิไชย

รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 1103 09306 0025 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี

158 พ.ต.ท.

สุรพล ต้อยจัตุรัส

รอง ผกก.ป.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 0110 10202 0023 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธิ์ทอง จว.อ่างทอง

159 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ มีวิริยกุล

รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ทอง จว.อ่างทอง

160 พ.ต.ท.

สุวิทยา มาประจักษ์

รอง ผกก.สส.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี 1105 09204 0067 รอง ผกก.สส.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0086

161 พ.ต.ท.

เสฏฐพงศ์ ทรงกลด

รอง ผกก.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 1106 09204 0069 รอง ผกก.สส.สภ.หันคา จว.ชัยนาท

1104 09204 0053

162 พ.ต.ท.

แสงเพ็ชร หอมสมบัตร

รอง ผกก.สส.สภ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ์ 1404 09204 0065 รอง ผกก.สส.สภ.ล้าสนธิ จว.ลพบุรี

1108 09204 0074

163 พ.ต.ท.

โสภณ มุ้ยจั่น

รอง ผกก.ป.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

0110 10202 0031 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง 1112 09203 0115

164 พ.ต.ท.

องอาจ เทียนทอง

รอง ผกก.สส.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

1104 09204 0054 รอง ผกก.สส.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0152

165 พ.ต.ท.

อดิศร ชาวเมือง

รอง ผกก.สส.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย 1504 09204 0100 รอง ผกก.ป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0048

0104 10202 0007 รอง ผกก.ป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

1112 09204 0093
0103 10202 0018

สลบ.233

0108 10202 0053 รอง ผกก.ป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0056
1106 09318 0010

สอท.142

0110 10202 0025 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางจัก จว.อ่างทอง 1112 29203 0053

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค 1 ที่ 439/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

166 พ.ต.ท.

อนุสรณ์ ธีรนุชพงศ์

รอง ผกก.ป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 1109 09202 0131 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 1109 09203 0284

167 พ.ต.ท.

อพิสิฐ เกิดสวัสดิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) กก.3 บก.สอท.2 3303 09203 0094 รอง ผกก.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 1106 09204 0069

168 พ.ต.ท.

อมรพิพัฒน์ วงศ์ไชย

รอง ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ บก.ตอท. 3307 09204 0045

169 พ.ต.ท.

อัครเดช ศุกระกาญจน์

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

1109 09202 0057 รอง ผกก.ป.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 0110 10202 0023

170 พ.ต.ท.

อัศม์เดช มุ่งลือ

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนนทบุรี

1105 09204 0066 รอง ผกก.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0089

171 พ.ต.ท.

อาจณรงค์ วงษ์ภาพ

รอง ผกก.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 1106 09204 0065 รอง ผกก.ป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0052

172 พ.ต.ท.

อาชาไนย แสนสุข

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ส้าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

สสห.82

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0173

173 พ.ต.ท.

อานนท์ รุจิยาปนนท์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา

สอย.220

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 1112 09203 0119

174 พ.ต.ท.

อิทธิพัทธ์ ศรีมั่น

รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

175 พ.ต.ท.

อิสระ ศรีคุ้ม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 0108 24203 0093 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

176 พ.ต.ท.

อุฬาร ชินอักษร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 0104 24203 0132 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 0104 24203 0136

177 พ.ต.ท.

เอกวุฒิ ราชเหนือ

รอง ผกก.สส.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวล้าภู 1413 09204 0045 รอง ผกก.สส.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

178 พ.ต.ท.

กรณรงค์ ราตรี

สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 10204 0019 รอง ผกก.ป.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 0102 10202 0182

179 พ.ต.ท.

กฤบ อินทร์แก้ว

สว.ฝอ.ภ.จว.ปทุมธานี

180 พ.ต.ท.

กฤษณพงศ์ ชูตระกูล

สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 0107 12204 0317 รอง ผกก.ป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 1109 09202 0131

รอง ผกก.ป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

1109 09204 0134 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นนทบุรี

0102 10202 0038

1105 09318 0008

สสบ.276
1104 09204 0054

1106 10305 0017 รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อ่างทอง 1112 29203 0036

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค 1 ที่ 439/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

181 พ.ต.ท.

กิตติพงษ์ กิจก้าวเจริญกุล

สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1

1102 10204 0033 รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1

1102 09204 0029

182 พ.ต.ท.

เกียรติศักดิ์ มารศรี

สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

1112 10204 0082 รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

1112 09204 0081

183 พ.ต.ท.

คเชนทร์ บุญทวี

สวป.สน.ท่าข้าม

1116 12202 0252 รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ

0107 10205 0010

184 พ.ต.ท.

จิรวัฒน์ ภาตินทุ

สว.สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี

185 พ.ต.ท.

จิรัฏฐ์ บัวพรหมมาตร์

สว.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

0108 12204 0184 รอง ผกก.สส.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

1111 09204 0039

186 พ.ต.ท.

จุลชิต พรหมเพียงชัย

สว.สส.สภ.หันคา จว.ชัยนาท

0102 12204 0085 รอง ผกก.ป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

0103 10202 0024

187 พ.ต.ท.

ฉัตรชัย ไชยสาร

สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

0400 10380 0138 รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี

1111 09204 0040

188 พ.ต.ท.

เฉลิม ยิมช้อย

สว.จร.สภ.เมืองอ่างทอง

0110 12205 0010 รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ทอง จว.อ่างทอง

0110 10202 0025

189 พ.ต.ท.

ชยันต์ สีเกี๋ยง

สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

1108 10203 0169 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกส้าโรง จว.ลพบุรี

190 พ.ต.ท.

ชัยยพล จิระ

สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0262 รอง ผกก.สส.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

191 พ.ต.ท.

ชาญวุฒิ เทียมมงคล

สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

1109 10204 0136 รอง ผกก.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 1109 09204 0102

192 พ.ต.ท.

ช้านาญ บุตรภักดิ์

สวป.สน.อุดมสุข

1111 12202 0260 รอง ผกก.ป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0060

193 พ.ต.ท.

ณภวัต ลือดารา

สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

1107 10202 0158 รอง ผกก.ป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 10202 0050

194 พ.ต.ท.

ณัฏฐพล ศรีวิเชียร

สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี

195 พ.ต.ท.

ตุลชัย สมใจ

สว.สส.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

สลบ.101

สลบ.242

สวญ.สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09201 0055

รอง ผกก.ป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

สลบ.342
1108 09204 0075

0106 10202 0063

0107 12203 0291 รอง ผกก.สส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 09204 0107

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค 1 ที่ 439/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

196 พ.ต.ท.

เถลิงเกียรติ มณีอินทร์

สว.จร.สน.โคกคราม

1102 12205 0348 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระบุรี

0108 10202 0007

197 พ.ต.ท.

ทรงกรด ช้านิยันต์

สว.อก.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

0106 12304 0163 รอง ผกก.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

1108 09204 0061

198 พ.ต.ท.

ธงชัย สมาน

สว.จร.สน.แสมด้า

1116 12205 0077 รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.1

1102 09204 0054

199 พ.ต.ท.

ธนเดช ปัญญาลิขิตกุล

สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0271 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 1109 09203 0281

200 พ.ต.ท.

ธนพล นาถนิติธาดา

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี

1108 10203 0166 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 1106 09203 0210

201 พ.ต.ท.

ธรรศ รัฐปัตย์

สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

1105 10204 0031 รอง ผกก.สส.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี 1105 09204 0067

202 พ.ต.ท. หญิง ธิดารัตน์ ช่วยศรี

สว.อก.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0228 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

203 พ.ต.ท.

นิรุทธิ์ ช่อผกา

สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

204 พ.ต.ท.

บุญสนอง เบ้าตุ่น

สว.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี

205 พ.ต.ท.

ประมูล บุญชาลี

สว.(สอบสวน) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10203 0233 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 23203 0035

206 พ.ต.ท.

ประยูร ปัตตุลี

สวป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง

1112 10202 0044 รอง ผกก.ป.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ 1109 09202 0052

207 พ.ต.ท.

ประวิทย์ วิจิตรไตรธรรม

สว.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

0106 12204 0177 รอง ผกก.สส.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี

208 พ.ต.ท.

ประสาท คลี่บุญ

สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

209 พ.ต.ท.

ประสิทธิ์ สุขโข

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง

210 พ.ต.ท.

ปัญญา เหล็กดี

สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 0104 24203 0124 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ล้าลูกกา จว.ปทุมธานี

0104 12202 0262 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

สสห.93

สสห.118

1107 09318 0009

ปนม.8593

รอง ผกก.ป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1106 09202 0049

1108 09204 0064

รอง ผกก.ป.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09202 0151

1112 10203 0107 รอง ผกก.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0074

สปท.173

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค 1 ที่ 439/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ
211 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
พงศ์กรณ์ รักษา

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

สว.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 10204 0020 รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 1102 09201 0179

212 พ.ต.ท. หญิง พิมพ์แพรว สุริวงษ์

สว.อก.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

0104 12304 0206 รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

213 พ.ต.ท.

ไพฑูรย์ หยวกทอง

สว.(สอบสวน) สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 0102 24203 0052 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 1104 09203 0115

214 พ.ต.ท.

มนต์ชัย ปุยฤทธิ์

สว.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

0102 12204 0101 รอง ผกก.ป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

0102 10202 0184

215 พ.ต.ท. หญิง มานิตา บุญสมหวัง

สว.อก.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

0107 12318 0288 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ

1109 09318 0008

216 พ.ต.ท.

ยุทธนา อุทัยธรรม

สว.สส.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง

0110 12204 0085 รอง ผกก.ป.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09202 0052

217 พ.ต.ท.

รัฐพัฒน์ ยานะนวล

สว.ฝอ.ภ.จว.อ่างทอง

1112 10318 0011 รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์ทอง จว.อ่างทอง 1112 09204 0057

218 พ.ต.ท.

รุง่ พรมเอี่ยม

สว.สส.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10204 0062 รอง ผกก.ป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

0109 10202 0027

219 พ.ต.ท.

วรัษฐา วุฑฒิรักษ์

สว.สส.สน.โชคชัย

1109 09204 0134

1102 12204 0237 รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

1101 09318 0131

220 พ.ต.ท. หญิง วาสนา บุญแจ่ม

สว.อก.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 12304 0265 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

221 พ.ต.ท.

วิทวัส สายอ๋อง

สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

222 พ.ต.ท.

สมบูรณ์ ทองทา

สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

0106 12202 0074 รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

223 พ.ต.ท.

สมพงษ์ แสดงฤทธิ์

สว.ฝอ.ภ.จว.ชัยนาท

1104 10318 0123 รอง ผกก.สส.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 09204 0084

224 พ.ต.ท.

สรายุทธ ปัญญาศรีวิชัย

สว.สส.สน.แสมด้า

1116 12204 0067 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ 1109 09203 0277

สว.อก.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

0106 12304 0145 รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สิงห์บุรี

225 พ.ต.ท. หญิง สลิชาพันธุ์ ทวีผล

สนบ.318

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

1107 09318 0008

สปท.160
1108 09202 0044

1111 09318 0105

บัญชีแนบท้ำยคำสั่ง ตำรวจภูธรภำค 1 ที่ 439/2564 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน 2564
ลำดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเลขที่

ตำแหน่งใหม่

ตำแหน่งเลขที่

226 พ.ต.ท.

สามารถ กลิ่นเกล้า

สว.(สอบสวน) สน.ฉลองกรุง

1110 24203 0135 รอง ผกก.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

1106 09204 0067

227 พ.ต.ท.

สิรภพ กายพันธ์

สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

1104 10204 0083 รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

1104 09201 0226

228 พ.ต.ท.

สุชาติ บุญบางขันธ์

สว.สส.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

0109 12204 0079 รอง ผกก.สส.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 1111 09204 0043

229 พ.ต.ท.

สุพรรณ์ ขันอาษา

สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 1105 10203 0245 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี

สนบ.245

230 พ.ต.ท.

สุริยกมล ด้ารงพานิชชัย

สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

สสบ.182

231 พ.ต.ท.

สุริวงษ์ อินทร์เพชร

สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 1109 10203 0256 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

232 พ.ต.ท.

อมรทัศน์ รังวัฒนนานนท์

สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี 1110 10203 0155 รอง ผกก.ป.สภ.ประตูน้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 0104 10202 0037

233 พ.ต.ท.

อิทธิพัทธ์ เจนกิตติวัฒนา

สว.(สอบสวน) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม 0707 24203 0032 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

234 พ.ต.ท.

อิศราณุวัฒน์ ธนทรัพย์ทวี

สวป.สภ.เมืองนนทบุรี

0103 12202 0272 รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนนทบุรี

235 พ.ต.ท.

อุทัย ทองสาหร่าย

สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

0104 24203 0096 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 23203 0060

สสบ.277

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี

สชน.186
สสป.272
0103 10202 0013

