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บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 184/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 1

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

1 ร.ต.อ. บุญเจือ สังข์แสตม รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0731 รอง สว.(ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2676

2 ร.ต.อ. บุญมี ภู่กล่อม รอง สว.(สส.) สน.บางขุนนนท์ ปน.3-5047 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0197

3 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ สมโภชน์ รอง สว.(อก.) งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12301 0684 รอง สว.(จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0862

4 ร.ต.อ. สง่า จันทร รอง สว.(สส.) กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0078 รอง สว.(สส.) กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0122

5 ร.ต.อ. อารมย์ มงคลแก้วทรัพย์ รอง สว. (สส.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 14204 0555 รอง สว.(สส.) สน.ประเวศ ปน.2-2207

6 ร.ต.ท. จิรวัฒน์ พึ่งจีน รอง สว.(จร.) สน.ตลาดพลู ปน.3-3494 รอง สว.(ป.) สน.ตลาดพลู 1010 12202 0210

7 ร.ต.ท. ชูศักดิ์ สาระศิริ รอง สว.(จร.) สน.ดุสิต ปน.1-3088 รอง สว.(ป.) สน.พญาไท ปน.1-4881

8 ร.ต.ท. ประดิษฐ์ ประดับวงษ์ รอง สว.(จร.) สน.บางคอแหลม 1010 12205 0188 รอง สว.(จร.) สน.ปากคลองสาน 1010 12205 0108

9 ร.ต.ท. ประโพธ สวัสดิวงศ์ รอง สว.(ป.) สน.บางมด ปน.3-2610 รอง สว.(จร.) สน.ท่าข้าม 1104 14301 0552

10 ร.ต.ท. รชต อิงคะวัต รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0070 รอง สว.(สส.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-2338

11 ร.ต.ท. วันเอก ทวีธนไผท รอง สว.(ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0131 รอง สว.(จร.) สน.ธรรมศาลา 1114 14205 0208

12 ร.ต.ท. ศุภชัย ใหญ่ปราม รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0524 รอง สว.(ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0374

13 ร.ต.ท. สนธยา ศรีสมนึก รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0586 รอง สว.(ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3561

14 ร.ต.ท. สมบูรณ์ ซ้องก๋า รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0223 รอง สว.(สส.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14204 0508

15 ร.ต.ท. สมหวัง เกตุอรุณ รอง สว.(ป.) ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0383 รอง สว.(ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4317

16 ร.ต.ท. สายัญ หาระมี รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0618 รอง สว.(ป.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3038

17 ร.ต.ท. สุเทพ ดนูพิทักษ์ รอง สว.(จร.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14205 0914 รอง สว.(จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0107

18 ร.ต.ท. เอนก ดาวสุข รอง สว.(ป.) สน.คันนายาว ปน.1-6832 รอง สว.(สส.) สน.คันนายาว ปน.1-3616

19 ร.ต.ท.หญิง ชลิดา พึ่งอินทร์ รอง สว.(ส.) สน.บวรมงคล ปน.3-4734 รอง สว.(สส.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2930

20 ร.ต.ต. จักรธร สุขเกิด รอง สว.(สส.) สน.หนองแขม ปน.3-3187 รอง สว.(อก.) ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0282

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

21 ร.ต.ต. จิรศักดิ์ นรดี รอง สว.(อก.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา ปน.3-4281 รอง สว. (ป.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา ปน.3-4328

22 ร.ต.ต. ชยณัฏฐ์ สนแย้ม รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0018 รอง สว.(อก.) งานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์ กก.5 บก.จร. 1002 12202 1563

23 ร.ต.ต. ชยาพงศ์ ไทยขํา รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0499 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0068

24 ร.ต.ต. ณธเดช นิลพินิจ รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0577 รอง สว.(ป.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3041

25 ร.ต.ต. ทวีศักดิ์ แย้มจั่น รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.น.3 1005 12301 0024 รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.น.3 1005 12202 0042

26 ร.ต.ต. นราเศรษฐ์ วิทยจรัสฤทธิ์ รอง สว.(ป.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2736 รอง สว.(สส.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2774

27 ร.ต.ต. ประสงค์ ปานราตรี รอง สว.(ป.) สน.บางกอกน้อย ปน.3-4912 รอง สว.(จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1212

28 ร.ต.ต. ผลาสุข คําจันทร์ รอง สว.(จร.) สน.บางคอแหลม 1010 12205 0186 รอง สว.(จร.) สน.ทุ่งครุ ปน.3-5578

29 ร.ต.ต. มานพ ปราณีตพลกลัง รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.น.5 1007 12301 0027 รอง สว.(จร.) สน.บางนา ปน.2-4555

30 ร.ต.ต. วัฒน์สิทธิ์ บุ้งทอง รอง สว.(ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0099 รอง สว.(สส.) สน.ท่าข้าม 1116 14204 0501

31 ร.ต.ต. วิวัฒน์ ปราสัย รอง สว.(สส.) กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1408 รอง สว.(ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-4811

32 ร.ต.ต. สมชาย ยมจันทร์ รอง สว.(สส.) สน.ประเวศ 1111 14204 0405 รอง สว.(ป.) สน.ประเวศ ปน.2-4909

33 ร.ต.ต. สมพงษ์ ฟักแฟง รอง สว.(จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1047 รอง สว.(จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0853

34 ร.ต.ต. สมอย่าง รัตนวรรณี รอง สว.(อก.) สน.ดินแดง ปน.1-3107 รอง สว. (ป.) สน.ดินแดง ปน.1-4891

35 ร.ต.ต. สิงหนาท ขําฟุ้ง รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0759 รอง สว.(ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0313

36 ร.ต.ต. สุกฤษฎิ์ ธาตรีพิทักษ์ รอง สว.(สส.) สน.บางคอแหลม 1115 14204 0180 รอง สว.(ป.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-3658

37 ร.ต.ต. เสกสรร สพันธ์พงษ์ รอง สว.(จร.) สน.พญาไท ปน.1-7388 รอง สว.(ป.) สน.พญาไท ปน.1-4141

38 ร.ต.ต. เอกอํานาจ ทองจํารูญ รอง สว.(ส.) สน.คันนายาว ปน.1-3630 รอง สว. (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-6852

39 ร.ต.ต.หญิง ดวงสมร แก้วคงจันทร์ รอง สว.(จร.) สน.สุทธิสาร 1102 14301 1591 รอง สว. (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4931

40 ร.ต.ต.หญิง ปานชีวา เชียงทา รอง สว.(อก.) สน.ท่าเรือ 1112 14301 0110 รอง สว. (ป.) สน.ประชาสําราญ 1102 14202 1208

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

41 ร.ต.ต.หญิง อัจฉรา เรืองคงที่ รอง สว.(ส.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3478 รอง สว.(สส.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3474

42 ด.ต. กมล บุญเย็น ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0634 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0610

43 ด.ต. กันต์ฤทัย จารยะพันธุ์ ผบ.หมู่ (ธร.)(จร.) สน.ลาดพร้าว ปน.1-3785 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดพร้าว ปน.1-7100

44 ด.ต. กัมปนาท จันทรสายัณห์ ผบ.หมู่ (ธร.)(สส.) สน.ประเวศ ปน.2-2217 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ประเวศ ปน.2-2215

45 ด.ต. กิจจา มาฆทาน ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1217 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0870

46 ด.ต. กิตติ งามเกียรติขจร ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางบอน 1104 14204 0118 ผบ.หมู่ (สส.) สน.แสมดํา 1116 14204 0155

47 ด.ต. กิตติพงศ์ วุฒิสว่าง ผบ.หมู่ (สส.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2779 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2735

48 ด.ต. กิตติพงษ์ พันธ์กลิ่น ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12301 1038 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1094

49 ด.ต. เกรียงไกร สมภพ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ดุสิต ปน.1-3040 ผบ.หมู่ งานอํานวยการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12301 0222

50 ด.ต. เกษม ทบผา ผบ.หมู่ (สส.) สน.มักกะสัน ปน.1-6116 ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6106

51 ด.ต. เกียรติพงศ์ ดงแสนสุข ผบ.หมู่ (สส.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14204 0146 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0087

52 ด.ต. เกียรติพงษ์ สุวรรณุศักดิ์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3335 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0191

53 ด.ต. เกียรติยศ เหล่าเลิศวิไล ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0039 ผบ.หมู่ ศฝร. 1000 12310 0217

54 ด.ต. โกเมนทร์ คนที ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0051 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองจอก ปน.1-7230

55 ด.ต. ขวัญชัย อารีเอื้อ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางเขน ปน.1-7537 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6960

56 ด.ต. เขื่อนเพชร แซ่เฮ่า ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4880 ผบ.หมู่ (สส.) สน.มักกะสัน ปน.1-6116

57 ด.ต. คงศักดิ์ ทองเฟื่อง ผบ.หมู่ (จร.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14205 0912 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาสําราญ 1102 14205 1258

58 ด.ต. คุณากร เปี่ยมบุญ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5199 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5387

59 ด.ต. จตุพร สหาย ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1187 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0636

60 ด.ต. จิรภัทร คลังชํานาญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5709 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สามเสน 1102 14205 1553

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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61 ด.ต. จิรันดร กมลงาม ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1283 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0674

62 ด.ต. ชนัญกรณ์ บํารุงพันธ์พานิช ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-5335 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2498

63 ด.ต. ชนาธิป คําลือชัย ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0629 ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0373

64 ด.ต. ชยรพ ศรีบุตร ผบ.หมู่ (สส.) สน.เตาปูน ปน.1-4727 ผบ.หมู่ (เวรบริการ)(ส.) สน.เตาปูน ปน.1-4739

65 ด.ต. ชลษพรรษ คลังมณี ผบ.หมู่ (ป.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14202 0824 ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1650

66 ด.ต. ชัยนรินท์ พิมพาพรศุภสิน ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0056 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0131

67 ด.ต. ชัยภดล ธิป้อ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางยี่เรือ ปน.3-4201 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางยี่เรือ 1115 14204 0294

68 ด.ต. ชาญณรงค์ โสธรรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0297 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12202 0035

69 ด.ต. ชานนทร์ สมพงษ์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0812 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0065

70 ด.ต. ชุติมันต์ พูลเกิด ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางคอแหลม 1010 12205 0175 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งครุ ปน.3-5582

71 ด.ต. เชดสัน สร้อยมาลุน ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0047 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลําผักชี ปน.1-7595

72 ด.ต. ไชยรัตน์ คงสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางพลัด ปน.3-3084 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-2988

73 ด.ต. ฐานพัฒน์ บุญมาก ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0391 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0602

74 ด.ต. ฐาปกรณ์ พวงขจร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ตลาดพลู 1104 14205 0514 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา 1104 14205 0717

75 ด.ต. ฐิติชัย พิมลศิริ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0280 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5203

76 ด.ต. ฐิติพงศ์เดช วงศ์สง่า ผบ.หมู่ (สส.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-2338 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0047

77 ด.ต. ณัฎฐ์วัฒน์ เฉลิมวงศ์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0703 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1071

78 ด.ต. ณัฐนัย สริมา ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0806 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-7000

79 ด.ต. ณัฐพงษ์ มูลสาร ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0320 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0052

80 ด.ต. ณัฐพล ค้ําชู ผบ.หมู่ (จร.) สน.วังทองหลาง 1102 14205 0389 ผบ.หมู่ (สส.) สน.วังทองหลาง 1102 14204 0334

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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81 ด.ต. ณัฐวรรธน์ โพธิ์เผือก ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0750 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.บางพลัด 1009 12202 0167

82 ด.ต. ณัฐวัฒน์ ชูเกียรติไกร ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4631 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0198

83 ด.ต. ดิเรก ยอดกัณหา ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.ลําผักชี ปน.1-3946 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0059

84 ด.ต. ดุริยา เพาะปลูก ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0412 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2998

85 ด.ต. เดชบดินทร์ อริยกะบุตร ผบ.หมู่ (จร.) สน.โชคชัย 1102 14205 1295 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สุทธิสาร 1109 14204 0430

86 ด.ต. แดน ทิศทะษะ ผบ.หมู่ (จร.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5294 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2818

87 ด.ต. ติณณภพ ขอพึ่ง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0783 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางนา ปน.2-4476

88 ด.ต. ถนอม แก้วหนู ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดินแดง ปน.1-3261 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2065

89 ด.ต. เถกิงกิจ พรหมคุณ ผบ.หมู่ (จร.) สน.หลักสอง ปน.3-5641 ผบ.หมู่ (สส.) สน.หลักสอง ปน.3-4102

90 ด.ต. ทรงพล พลดงนอก ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12301 1040 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1086

91 ด.ต. ทรงศักดิ์ เจียมสกุล ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0732 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0066

92 ด.ต. ธงชัย ไทรน้อย ผบ.หมู่ (สส.) สน.ดอนเมือง 1109 14204 0563 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0085

93 ด.ต. ธนวัชร ลี้เกษร ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0068 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 1007 12202 0031

94 ด.ต. ธนสาร จําปาสอน ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0775 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0034

95 ด.ต. ธนาเดช ดวงสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนนนท์ ปน.3-5008 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12202 0033

96 ด.ต. ธนายุส ด้วงสงค์ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0071 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0086

97 ด.ต. ธิดารักษ์ กิตติสิริพรกุล ผบ.หมู่ (ปชส.)(ป.) สน.หนองค้างพลู 1104 14202 0450 ผบ.หมู่ (เวรบริการ)(ส.) สน.หลักสอง ปน.3-4112

98 ด.ต. ธิติ ตัณฑะผลิน ผบ.หมู่ (สส.) สน.ร่มเกล้า 1103 14204 0445 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0089

99 ด.ต. ธีรยุทธ์ ทรัพย์พจน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3515 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0068

100 ด.ต. นคร ดียิ่ง ผบ.หมู่ (สส.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2925 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-5451

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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101 ด.ต. นคเรศ อินทร์ถา ผบ.หมู่ (จร.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14205 0898 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0108

102 ด.ต. นพดล ช่วยมณี ผบ.หมู่ (สส.) สน.ธรรมศาลา 1114 14204 0155 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0060

103 ด.ต. นพรัตน์ โคยามา ผบ.หมู่ (จร.) สน.เตาปูน ปน.1-4771 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-6810

104 ด.ต. นวพรรณ จันทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-6843 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0594

105 ด.ต. นิพล ศิริธนันทรัพย์ ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.ดุสิต ปน.1-3030 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3911

106 ด.ต. นิวัฒน์ ขุนรามบุตร ผบ.หมู่ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล บก.สปพ. 1013 12301 1121 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสัตวแพทย์และสัตวบาล บก.สปพ. 1013 12421 1126

107 ด.ต. บัญชา ช้างลอย ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางคอแหลม 1010 12205 0193 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งครุ ปน.3-5575

108 ด.ต. บุญช่วย บุญยิ่ง ผบ.หมู่ (ส.) สน.วังทองหลาง 1102 14301 0356 ผบ.หมู่ (ป.) สน.วังทองหลาง 1111 14202 0314

109 ด.ต. บุญทัน จันทร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดอนเมือง 1102 14205 1318 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0345

110 ด.ต. บุญมา เพชรสอน ผบ.หมู่ (ปจว.คด.)(ส.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2751 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-5396

111 ด.ต. บุญมี ทวยมาศ ผบ.หมู่ (คด.)(ส.) สน.เพชรเกษม 1104 14301 0313 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0247

112 ด.ต. ปกรณ์ แข็งแรง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0782 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0091

113 ด.ต. ปณิธาน ตันพล ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1327 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1055

114 ด.ต. ปธิญญา พรามนุช ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางคอแหลม 1010 12205 0182 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปากคลองสาน 1010 12205 0109

115 ด.ต. ประจักษ์ อินทร์จันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ฉลองกรุง 1110 14202 0043 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1103 14205 0543

116 ด.ต. ประดับ ไชยพล ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2669 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.9 1011 12301 0017

117 ด.ต. ประดิษฐ์ ชํานาญยา ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 14204 0553 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0088

118 ด.ต. ประทีป ศุภมาตร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0088 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12202 0037

119 ด.ต. ประไพร สีหันต์ ผบ.หมู่ (ปจว.ธร.)(ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0142 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0143

120 ด.ต. ประยุทธ ศรีวิเศษ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระโขนง 1112 14202 0639 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระโขนง 1103 14205 0635

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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121 ด.ต. ประวิทย์ แย้มผ่อง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2853 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2926

122 ด.ต. ประสิทธิชัย แกมนิรัตน์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0605 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0015

123 ด.ต. ประหยัด ขยายศรี ผบ.หมู่ (สส.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5244 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0089

124 ด.ต. ปรีชา โสมสูงเนิน ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0134 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0621

125 ด.ต. ปองปรีดา บุญเพชร ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0587 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า 1103 14202 0404

126 ด.ต. ปัญญา สุขเจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0309 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ธรรมศาลา 1114 14205 0207

127 ด.ต. ปาณเดชา อยู่เย็น ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0057 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0627

128 ด.ต. ผดุง ป้องจันลา ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0062 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2470

129 ด.ต. ผดุงศักดิ์ เทียนทอง ผบ.หมู่ (สส.) สน.ลุมพินี ปน.2-2929 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลุมพินี ปน.2-4681

130 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ ประดิษฐศิลป์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0626 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3043

131 ด.ต. พชร เสลา ผบ.หมู่ (สส.) สน.โคกคราม 1102 14204 1066 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0086

132 ด.ต. พชรพล สอนพันธ์ ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0407 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0703

133 ด.ต. พรชัย วิริยะกิจสุนทร ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2574 ผบ.หมู่ (สส.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2628

134 ด.ต. พลันจิตร โอดเวหน ผบ.หมู่ (สส.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2928 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-5452

135 ด.ต. พัชรวิชช์ ฟังประเสริฐกุล ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4535 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0087

136 ด.ต. พิชัยพัฒน์ ศรีสถิตย์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0295 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ร่มเกล้า 1103 14204 0450

137 ด.ต. พิทักษ์ ไชยสงคราม ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0281 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 12301 0176

138 ด.ต. พิมล บัวจูม ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0823 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0017

139 ด.ต. พิสิษฐ์ ธนสารประเสริฐ ผบ.หมู่ (สส.) สน.หัวหมาก 1102 14204 0041 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0072

140 ด.ต. พีระพัฒน์ ทับทวี ผบ.หมู่ งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร. 1002 12205 1519 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0064

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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141 ด.ต. ไพโรจน์ คงสมร ผบ.หมู่ (จร.) สน.บุคคโล ปน.3-3635 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-2363

142 ด.ต. ภราดร ฝ่ายชาวนา ผบ.หมู่ (จร.) สน.ตลาดพลู 1104 14205 0511 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา 1104 14205 0718

143 ด.ต. ภานุวัฒน์ ไชยประทุม ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5461 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0524

144 ด.ต. ภาสกร พิมพา ผบ.หมู่ (จร.) สน.ธรรมศาลา 1114 14205 0194 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0530

145 ด.ต. มงกุฎเพชร คงแสนคํา ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น. 1012 12204 0147 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.สามเสน 1003 12202 0158

146 ด.ต. มนต์ชัย แสงทอง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0581 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก ปน.2-4188

147 ด.ต. มนตรี น้ํานวน ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.บางเขน ปน.1-6267 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6964

148 ด.ต. มนัส ญาณรักษา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.1 1003 12301 0013 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12301 0026

149 ด.ต. มนูญ นามะศิริ ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0042 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0119

150 ด.ต. มานพ แมดสถาน ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6179 ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0451

151 ด.ต. มานะ แจ้งสว่าง ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพ ปน.3-4668 ผบ.หมู่ (สส.) สน.มีนบุรี 1110 14204 0417

152 ด.ต. มานิตย์ เมืองโคตร ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0626 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0578

153 ด.ต. ยอดขวัญ วิชาเรือง ผบ.หมู่ (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0296 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0089

154 ด.ต. ยุทธนา ศรีหิรัญ ผบ.หมู่ (ปจว.ธร.)(ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0140 ผบ.หมู่ (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0469

155 ด.ต. รังสรรค์ ดาวเรือง ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางคอแหลม 1010 12205 0192 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งครุ ปน.3-5577

156 ด.ต. รุ่ง รัตนศิริฤกษ์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.มีนบุรี 1110 14204 0417 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ร่มเกล้า 1103 14204 0452

157 ด.ต. ฤทธี คีรีวงศ์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าข้าม 1116 14204 0504 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2763

158 ด.ต. ฤทัย นาคลอง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0121 ผบ.หมู่ (จร.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-4770

159 ด.ต. ลิขิต ดุงโคกกรวด ผบ.หมู่ (ส.) สน.วังทองหลาง 1102 14301 0343 ผบ.หมู่ (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0309

160 ด.ต. เลิศชาย มูลกระโทก ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0190 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0567

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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161 ด.ต. วชิระ ไตรทิพย์ ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0403 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0524

162 ด.ต. วรพจน์ พลายประเสริฐ ผบ.หมู่ (สส.) สน.คันนายาว ปน.1-3616 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-6832

163 ด.ต. วรวุฒิ สาธร ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0236 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0949

164 ด.ต. วัชรพงษ์ บัวงาม ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.สามเสน ปศ.1352 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สามเสน 1102 14205 1559

165 ด.ต. วัชรพล หารธงชัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3490 ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6363

166 ด.ต. วิชัย เพียนอก ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าข้าม 1104 14205 0543 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สําราญราษฎร์ ปน.1-4998

167 ด.ต. วิเชียร แพงศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปากคลองสาน ปน.3-4565 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0047

168 ด.ต. วิเชียร แสวงดี ผบ.หมู่ (สส.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5605 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5489

169 ด.ต. วิฑูรย์ สร้อยละออง ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0068 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0078

170 ด.ต. วิทย์ชัย จินา ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0456 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0253

171 ด.ต. วิทยา อินแปง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12301 0224 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0871

172 ด.ต. วิโรจน์ ปุกปัน ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 12301 0069 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0198

173 ด.ต. วิศาล สุขสงบ ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น. 1012 12301 0143 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น. 1012 12204 0147

174 ด.ต. วิเศษสรร วงศ์ภูธร ผบ.หมู่ (สส.) สน.โคกคราม 1102 14204 1067 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0091

175 ด.ต. วีรวัฒน์ สุทธไชย ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางซื่อ ท.158 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3510

176 ด.ต. ศตพร วงศ์สมบัติ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ตลิ่งชัน 1104 14205 0538 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2925

177 ด.ต. ศิรพงศ์ คําจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด 1114 14202 0524 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0146

178 ด.ต. ศุภกิตต์ พันธ์อั้ว ผบ.หมู่ (ปจว.คด.)(ส.) สน.บางบอน 1104 14301 0135 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางบอน 1104 14204 0118

179 ด.ต. ศุภฤกษ์ ปานจันทร์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2071 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1015

180 ด.ต. สงกรานต์ ประจวบวัน ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0059 ผบ.หมู่ (ป.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-4824

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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181 ด.ต. สงคราม พิลาชัย ผบ.หมู่ (ทด.)(ธร.) สน.บางนา ปน.2-4415 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางนา ปน.2-4470

182 ด.ต. สมคิด วัฒนะธีรสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1751 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางซื่อ 1109 14204 0409

183 ด.ต. สมชาย พันธ์สวัสดิ์ ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1119 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5528

184 ด.ต. สมชาย สายยืน ผบ.หมู่ (ปท.)(ส.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3989 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3945

185 ด.ต. สมบัติ นาคทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2714 ผบ.หมู่ (จร.) สน.เทียนทะเล 1116 14205 0306

186 ด.ต. สมบัติ อนุศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1800 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางซื่อ 1102 14205 1419

187 ด.ต. สมพร ช้างน้อย ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล 1115 14202 0212 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สําราญราษฎร์ ปน.1-5095

188 ด.ต. สมพร อินทรศร ผบ.หมู่ (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0120 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2520

189 ด.ต. สมภพ ปุเรนเต ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0465 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ร่มเกล้า 1103 14204 0449

190 ด.ต. สมโภชน์ อินต๊ะวงศ์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0528 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2681

191 ด.ต. สมศักดิ์ รอดผึ้ง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0727 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0189

192 ด.ต. สมศาสตร์ บัวแดง ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3815 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทองหล่อ ท.220

193 ด.ต. สรศักดิ์ คําสอน ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2975 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0418

194 ด.ต. สลิต แสงตะวัน ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปศ.4683 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-2307

195 ด.ต. สัญญา เจนวิถี ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางเสาธง ปน.3-3732 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเสาธง ปน.3-3708

196 ด.ต. สัญปกรณ์ ฉิมเครือวัลย์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3466 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ดอนเมือง 1004 12202 0150

197 ด.ต. สันติ พันธ์โสดา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1738 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2737

198 ด.ต. สันทัด เทศนอก ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5195 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5388

199 ด.ต. สาม กายตะขบ ผบ.หมู่ (สส.) สน.เตาปูน ปน.1-4725 ผบ.หมู่ (เวรบริการ)(ส.) สน.เตาปูน ปน.1-4737

200 ด.ต. สายยนต์ ทองสอนลอน ผบ.หมู่ (ป.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา 1115 14202 0345 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา ปน.3-4349

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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201 ด.ต. สิทธิกร จันทร์เมือง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2173 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0085

202 ด.ต. สิทธิเดช สันตา ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0122 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น. 1012 12301 0140

203 ด.ต. สิทธิศักดิ์ สุทธิประสิทธิ์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ศาลาแดง 1114 14204 0303 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5503

204 ด.ต. สิริพัฒน์ จําปา ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางพลัด ปน.3-5609 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-3014

205 ด.ต. สุกฤษฏิ์ แสนลํา ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0310 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลําผักชี ปน.1-3922

206 ด.ต. สุจินต์ เครือแสง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3278 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3340

207 ด.ต. สุเทพ จันทะล่าม ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4665 ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1394

208 ด.ต. สุเทพ สืบศรี ผบ.หมู่ (จร.) สน.พญาไท ปน.1-4196 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4171

209 ด.ต. สุนทร ธนเจริญพิพัฒน์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0440 ผบ.หมู่ (จร.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5288

210 ด.ต. สุปราชญกิส์ อุปชัย ผบ.หมู่ (จร.) สน.พญาไท ปน.1-7376 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4869

211 ด.ต. สุพจน์ กระแซง ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5516 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า 1103 14202 0403

212 ด.ต. สุพิศ พลพันธุ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1434 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0565

213 ด.ต. สุรชาติ เชื้อพรวน ผบ.หมู่ (จร.) สน.สายไหม 1109 14205 0182 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0377

214 ด.ต. สุรเดช อินผลเล็ก ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0013 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0079

215 ด.ต. สุรพงษ์ โพธิจักร ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ลุมพินี ปศ.11272 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก 1113 14204 0322

216 ด.ต. สุรศักดิ์ สงวนรัตน์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0576 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0255

217 ด.ต. สุรศักดิ์ สายสว่าง ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0017 ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0342

218 ด.ต. สุราษฎร์ นาแป้น ผบ.หมู่ (จร.) สน.ตลิ่งชัน 1104 14205 0529 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2923

219 ด.ต. สุรินทร์ ศรีนวลอ้าย ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0458 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0139

220 ด.ต. สุรินทร์ภักดีเดช สุริโย ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0070 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ลาดพร้าว 1111 14204 0301

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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221 ด.ต. สุวรรณ ใชยสังกา ผบ.หมู่ (สส.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา ปน.3-4353 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 1010 12301 0028

222 ด.ต. เสน่ห์ เขียวสมบัติ ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0049 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สุทธิสาร 1109 14204 0433

223 ด.ต. เสริมสักดิ์ ส่งการพิพัฒน์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ 1104 14205 0690 ผบ.หมู่ (ธร.)(สส.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-2345

224 ด.ต. เสวียน สีสะเสนีย์ ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1501 ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.หลักสอง ปน.3-4092

225 ด.ต. โสภณวิชญ์ แสนทรัพย์สิริ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดินแดง ปน.1-3183 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4137

226 ด.ต. อดิเรก เจริญวงศ์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0697 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1493

227 ด.ต. อดุลย์ เต็งชัยภูมิ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0067 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0089

228 ด.ต. อ้น รุ่งฟ้า ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0069 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0052

229 ด.ต. อนนท์ สุขสําราญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5189 ผบ.หมู่ (จร.) สน.จักรวรรดิ 1102 14205 1270

230 ด.ต. อนุพงษ์ ปัตถาวะโร ผบ.หมู่ (สส.) สน.หัวหมาก 1111 14204 0275 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0085

231 ด.ต. อภิชาติ คําด้วง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0191 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0461

232 ด.ต. อรรถพร จันทร์พุ่ม ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0187 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0023

233 ด.ต. อรรถพล ปาณาตี ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-3014 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางพลัด ปน.3-5609

234 ด.ต. อัจฉริยะ บรรเจิดทวีพร ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางชัน ปน.1-4835 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0025

235 ด.ต. อัศนัย สิงห์เถื่อน ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1305 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0587

236 ด.ต. อานุภาพ ศิลาสุวรรณ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0799 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนนนท์ ปน.3-5001

237 ด.ต. อํานาจ มณฑา ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0131 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0046

238 ด.ต. อิทธิเชษฐ์ สุทธิวงศ์กร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0137 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0018

239 ด.ต. อุดม แก้วชูฟอง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0476 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-6992

240 ด.ต. เอกฉัตร สมศิริ ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางเขน 1109 14204 0532 ผบ.หมู่ (จร.) สน.คลองตัน 1103 14205 0498

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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241 ด.ต.หญิง กัญจนพร วงษ์ทับทิม ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12301 0047 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0869

242 ด.ต.หญิง จิดาภา นวลจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-4890 ผบ.หมู่ (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0194

243 ด.ต.หญิง ติระภัทร์ ศิลา ผบ.หมู่ (ท.)(ธร.) สน.อุดมสุข 1103 14301 0151 ผบ.หมู่ (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0196

244 ด.ต.หญิง ธีริศรา บุญรุ่ง ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก 1113 14202 0175 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก ปน.2-4183

245 ด.ต.หญิง นันทพร เกษรกุล ผบ.หมู่ (นส.)(ธร.) สน.ธรรมศาลา 1114 14301 0068 ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0138

246 ด.ต.หญิง นิตย์รดี สุวรรณนิตย์ ผบ.หมู่ (ธร.) สน.วังทองหลาง 1102 14301 0363 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.4 1006 12202 0040

247 ด.ต.หญิง ประสพสุข เสนาจันทร์ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0064 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลําผักชี 1110 14202 0432

248 ด.ต.หญิง เพ็ญนภา สุธิตานนท์ ผบ.หมู่ (ท.)(ธร.) สน.ประเวศ ปน.2-2125 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-2171

249 ด.ต.หญิง ยุภาภรณ์ หนูคงใหม่ ผบ.หมู่ (ปจว.คด.)(ส.) สน.หลักสอง ปน.3-4123 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-5489

250 ด.ต.หญิง รสริน บรรพบุรุษ ผบ.หมู่ (นส.)(ธร.) สน.หนองค้างพลู 1104 14301 0349 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3142

251 ด.ต.หญิง สุจินดา สุทธิรักษ์ ผบ.หมู่ (กง.)(ธร.) สน.บุคคโล ปน.3-3511 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0281

252 ด.ต.หญิง สุภาพร รุนพงษ์ ผบ.หมู่ งานเทคนิคและพัฒนาระบบ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12419 0230 ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0394

253 จ.ส.ต. เกรียงไกร แก้วเมือง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1751 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0186

254 จ.ส.ต. จารุตม์ เนียมศรี ผบ.หมู่ (สส.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4594 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สายไหม 1004 12204 0120

255 จ.ส.ต. จิราวุฒิ ทองดีเพ็ง ผบ.หมู่ บก.น.1 1003 12301 0003 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2882

256 จ.ส.ต. ฉัตรชัย ทั่งทอง ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.บางคอแหลม 1010 12202 0159 ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0929

257 จ.ส.ต. เฉลิมพล ชูพัฒน์พงค์ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1331 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6915

258 จ.ส.ต. ชนัต ภัคบริวัตร ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2460 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0087

259 จ.ส.ต. ฐิติพันธ์ จันทเหี้ยม ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0929 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0141

260 จ.ส.ต. ณัฐพล หนูเอียด ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0515 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-6988

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

261 จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ อริยวังโส ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1113 ผบ.หมู่ (ป.) สน.วังทองหลาง 1111 14202 0310

262 จ.ส.ต. ธวัช ทองไซร้ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 1007 12301 0028 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระโขนง 1112 14202 0647

263 จ.ส.ต. ปกรณ์ ธูปทอง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0483 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง 1108 14202 0207

264 จ.ส.ต. ปรีชา ศรีพรหมทอง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0029 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0051

265 จ.ส.ต. ปิยะพงษ์ สัตย์รัตน์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0523 ผบ.หมู่ (จร.) สน.หนองค้างพลู 1104 14205 0496

266 จ.ส.ต. พิเชษฐ์ ขุนโต ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2972 ผบ.หมู่ งานเทคนิคและพัฒนาระบบ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12419 0230

267 จ.ส.ต. พิพัตน์ สังหาร ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0303 ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0517

268 จ.ส.ต. พีรอรรถ พาลีบัตร์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0694 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0799

269 จ.ส.ต. ไพโรจน์ พิเลิศ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล 1115 14202 0214 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0203

270 จ.ส.ต. ภาสกร อุ่นวิเศษ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1341 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-3834

271 จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ สุวรรณพิมพ์ ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4717 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0302

272 จ.ส.ต. วรงค์เกียรติ์ ธนะจักร ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3329 ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1420

273 จ.ส.ต. วรพล รัตนพันธ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12202 0036 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0086

274 จ.ส.ต. วรัญญู นัทธีเชาว์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2390 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1017

275 จ.ส.ต. วิรัตน์ พูลอินทร์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0195 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.จร. 1002 12301 2002

276 จ.ส.ต. วิษณุพงษ์ สิริเหล่าตระกูล ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0547 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-4975

277 จ.ส.ต. สัมภาษณ์ นุชพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0234 ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0516

278 จ.ส.ต. สําราญ มะลิมาตย์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3385 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระโขนง 1103 14205 0636

279 จ.ส.ต. สิทธิชัย ทองสินสร ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม 1111 14202 0361 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-3843

280 จ.ส.ต. สิทธิชัย นาคสอิ้งศาสน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลิ่งชัน 1114 14202 0625 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3287

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

281 จ.ส.ต. สุทธวิชญ์ สุวรรณเจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า 1103 14202 0416 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ร่มเกล้า 1103 14204 0453

282 จ.ส.ต. สุพจน์ มหาคุต ผบ.หมู่ (จร.) สน.สุทธิสาร ปน.1-7482 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4917

283 จ.ส.ต. อติชาต จรูญศักดิ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 12301 0012 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0059

284 จ.ส.ต. อนุชา มิตรสุวรรณ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1194 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0090

285 จ.ส.ต. อภิชาต สุภานันท์ ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1019 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0564

286 จ.ส.ต.หญิง กมลรัตน์ รัตนดี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1937 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0074

287 จ.ส.ต.หญิง กฤตยา สุขสบาย ผบ.หมู่ (ธร.) สน.พญาไท ปน.1-4162 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4139

288 จ.ส.ต.หญิง จิระภา ประชุม ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.4 1006 12301 0025 ผบ.หมู่ (ธร.)(จร.) สน.บางชัน 1102 14301 1417

289 จ.ส.ต.หญิง ณัฐพร จักร์นารายณ์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0175 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0026

290 จ.ส.ต.หญิง ตรีพวรรณ ลุ้งใส้ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 1007 12301 0025 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 1007 12202 0032

291 จ.ส.ต.หญิง ตุลยดา ฤทธิสาร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1908 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6921

292 จ.ส.ต.หญิง นราภรณ์ พันธ์ไพโรจน์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1944 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0200

293 จ.ส.ต.หญิง นันทพร แก้วประดิษฐ ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1124 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0898

294 จ.ส.ต.หญิง พัชราภรณ์ ถวิล ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.น.4 1006 12301 0083 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.4 1006 12202 0034

295 จ.ส.ต.หญิง พัชรีภรณ์ นวลทอง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1873 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0262

296 จ.ส.ต.หญิง พัทธนันท์ ไพรวัฒน์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0156 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0024

297 จ.ส.ต.หญิง มะณีรัตน์ สมัยธรรม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1915 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0076

298 จ.ส.ต.หญิง ศศิธร ยุ่นแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12301 0024 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12202 0039

299 จ.ส.ต.หญิง สุกฤตาณัท ศรีเกื้อ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1872 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0486

300 จ.ส.ต.หญิง สุกัญญา ดิษฐบรรจง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1295 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12301 0018

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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301 จ.ส.ต.หญิง สุวรรณา นุ้ยปลอด ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 12202 0030 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0188

302 จ.ส.ต.หญิง อรอานันท์ พิชัยรัตน์ ผบ.หมู่ (คด.)(ส.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5259 ผบ.หมู่ (ปจว.ธร.)(ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2729

303 ส.ต.อ. กฤษฎา ว่องไว ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1014 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1338

304 ส.ต.อ. กันตพงศ์ แก่นกระโทก ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5545 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0144

305 ส.ต.อ. การัณยภาส ทองสถิตย์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0211 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0017

306 ส.ต.อ. กิตติพงษ์  ศรีเชียงสา ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1177 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0304

307 ส.ต.อ. กิตติพงษ์ พันธุม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต 1108 14202 0253 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0419

308 ส.ต.อ. กิตติภูมิ จีนแปลงชาติ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ 1109 14202 0385 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0195

309 ส.ต.อ. กิตติศักดิ์ ทัศบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5495 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0700

310 ส.ต.อ. เกรียงไกร กอนไธสง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1319 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทองหล่อ ท.213

311 ส.ต.อ. คมสัน พึ่งพุด ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1167 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0300

312 ส.ต.อ. คุณากร อ่อนลําไพ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2644 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0030

313 ส.ต.อ. จักรพันธ์ ประเทียบอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บวรมงคล 1009 12202 0098 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล ปน.3-3555

314 ส.ต.อ. จิรานุวัฒน์ ทิพย์แก้ว ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1085 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-6808

315 ส.ต.อ. จิรายุทธ ยุทธกิจ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1307 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0357

316 ส.ต.อ. เจนณรงค์ บาลไธสง ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1192 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดินแดง ปน.1-3255

317 ส.ต.อ. ฉัตราวุฒิ บุตรโยจันโท ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1125 ผบ.หมู่ (สส.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5243

318 ส.ต.อ. เฉลิมพล ภูมีกิตติพัฒน์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0481 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1202

319 ส.ต.อ. ชัยธวัฒน์ สินจงจรัส ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1547 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0088

320 ส.ต.อ. เชาวลิต จันทโคตร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2147 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-2165

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 184/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 17

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

321 ส.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สามัญทิตย์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1236 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0235

322 ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ แก่นนาคํา ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1662 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1579

323 ส.ต.อ. ณัฐวัฒน์ รูปเหมาะ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0302 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 12205 1486

324 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ  จันทนาม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2246 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1166

325 ส.ต.อ. ดนุชสิทธิ์ วงศกรเมธี ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน 1108 14202 0220 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สามเสน 1102 14205 1554

326 ส.ต.อ. ติณณภพ ยศแสน ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1225 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0324

327 ส.ต.อ. ทนงศักดิ์ ชินภักดี ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1213 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0313

328 ส.ต.อ. ทัศพงษ์ เข็มมา ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1289 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0340

329 ส.ต.อ. ทิวา เกษแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5528 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0067

330 ส.ต.อ. ธนาธร ประเดิมเนตร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1650 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5888

331 ส.ต.อ. ธราเทพ ธนันปัญญาวุธ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 0923 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0051

332 ส.ต.อ. ธวัชชัย พุทธเจริญ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.มักกะสัน ปน.1-6125 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0206

333 ส.ต.อ. ธวัชชัย ล้างป่า ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2327 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1188

334 ส.ต.อ. ธีระ แสงท้าว ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1191 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0308

335 ส.ต.อ. ธีระพล นาคมี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ศาลาแดง 1114 14202 0651 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ศาลาแดง 1114 14204 0303

336 ส.ต.อ. นนทวัชร์ คลุ้มกระโทก ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1497 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0291

337 ส.ต.อ. นราวุฒน์ ธรรมเสน ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0105 ผบ.หมู่ งานอํานวยการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12301 0216

338 ส.ต.อ. นิรันด์ ผายภักดิ์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0926 ผบ.หมู่ งานอํานวยการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12301 0219

339 ส.ต.อ. นิรุตติ์ หมื่นสังข์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1273 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0483

340 ส.ต.อ. บวรพันธ์ รชตวิริยะกุล ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-2988 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางพลัด ปน.3-3084

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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341 ส.ต.อ. ประจักษ์ วงษ์แสน ผบ.หมู่ กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0122 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0078

342 ส.ต.อ. ประดับ สีสัน ผบ.หมู่ งานอํานวยการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12301 0222 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0201

343 ส.ต.อ. ประภาส บุญรอง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1333 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0674

344 ส.ต.อ. ปองพล พยัคปาน ผบ.หมู่ (สส.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2628 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2574

345 ส.ต.อ. ปิยะพงศ์ พิมลพันธ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0844 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0018

346 ส.ต.อ. ปุณณวัฒน์ ธนามี ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1306 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0347

347 ส.ต.อ. พงษ์พัฒน์ หลงศรี ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1492 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0109

348 ส.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ แจ้งจิต ผบ.หมู่ (สส.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14204 0509 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3126

349 ส.ต.อ. พชร อําภาวงษ์ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.บางยี่ขัน ปศ.3639 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางยี่ขัน 1114 14202 0543

350 ส.ต.อ. พชรพงศ์ เพ็ชรสีงาม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2637 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0022

351 ส.ต.อ. พชรพล สุขมา ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0054 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1575

352 ส.ต.อ. พนัส สิงโสม ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1124 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0294

353 ส.ต.อ. พยัคฆินทร์ แก้วอาษา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0180 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1162

354 ส.ต.อ. พร้อมพงค์ วงค์ไชยา ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1334 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0589

355 ส.ต.อ. พักรบ งามเสน่ห์ ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1015 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0374

356 ส.ต.อ. พัฒนกิจ พิกุลศรี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1838 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0560

357 ส.ต.อ. พัฒน์พงษ์ ขวัญพรม ผบ.หมู่ (ป.) สน.บวรมงคล 1009 12202 0103 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12202 0042

358 ส.ต.อ. พิพัฒน์ เจริญนาม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2310 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1187

359 ส.ต.อ. พิศาล สายวาณิชย์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0495 ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1425

360 ส.ต.อ. ไพศาล เงินทอง ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12301 0687 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0865

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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361 ส.ต.อ. ภัทรพล ใฝ่หาสันติ ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5667 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0557

362 ส.ต.อ. ภานุพงศ์ เพชโรภาส ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร 1109 14202 0311 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0143

363 ส.ต.อ. ภูเบธ มาลัยศรี ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1082 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0281

364 ส.ต.อ. ยงยุทธ ดวงสุวรรณ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1297 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0346

365 ส.ต.อ. รวีกูล กมลพุทธ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0255 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0515

366 ส.ต.อ. รักษ์ รักทอง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1291 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 14204 0369

367 ส.ต.อ. รังสรรค์ จันทะโม ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1377 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0383

368 ส.ต.อ. รุ่งโรจน์ เรียนใสย ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1104 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0282

369 ส.ต.อ. เรืองศักดิ์ กาวกําเนิด ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1330 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สายไหม 1004 12204 0121

370 ส.ต.อ. วรกฤต บุญเลิศล้น ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0530 ผบ.หมู่ บก.สปพ. 1013 12301 0001

371 ส.ต.อ. วสันต์ วันเพ็ญ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0949 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0275

372 ส.ต.อ. วัชรพงศ์ ขันทอง ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.บางเขน ปน.1-6282 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6958

373 ส.ต.อ. วัชระพงษ์ น้ําแก้ว ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางขุนนนท์ ปน.3-5281 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2758

374 ส.ต.อ. วิญญู ทวีทรัพย์ ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น. 1012 12301 0140 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0199

375 ส.ต.อ. วิระชัย โทนาคง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2262 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1167

376 ส.ต.อ. วุฒิชัย ขุนชัย ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 12301 0004 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 12301 0095

377 ส.ต.อ. ศรายุทธ สานใจวงค์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0954 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0278

378 ส.ต.อ. ศักดา ยมโคตร ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง 1108 14202 0369 ผบ.หมู่ (สส.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5609

379 ส.ต.อ. ศักดิ์ชัย คงมีสุข ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.โชคชัย ปศ.11239 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางบอน 1104 14204 0117

380 ส.ต.อ. ศิวดล ศรีวรรณวงษ์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1107 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0291

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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381 ส.ต.อ. ศุภฤกษ์ นาคฤทธิ์ ผบ.หมู่ (พม.)(ป.) สน.พญาไท ปน.1-4152 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0142

382 ส.ต.อ. สนอง วรวงศ์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0942 ผบ.หมู่ งานเทคนิคและพัฒนาระบบ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12419 0225

383 ส.ต.อ. สมชาย ช่วยจํานงค์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0947 ผบ.หมู่ งานเทคนิคและพัฒนาระบบ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12419 0228

384 ส.ต.อ. สมภพ ทองมาตร ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0308 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14202 0127

385 ส.ต.อ. สราวุฒิ สินฉิม ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6073 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4418

386 ส.ต.อ. สาโรจน์ ตระการสาธิต ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1534 ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0403

387 ส.ต.อ. สุขุม วังคีรี ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0560 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0665

388 ส.ต.อ. สุทธินันท์ สีกิ้ว ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0518 ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1444

389 ส.ต.อ. สุพจน์ กุนานันท์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0600 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3898

390 ส.ต.อ. สุรเดช รักชาติ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม 1102 14202 0814 ผบ.หมู่ (จร.) สน.หัวหมาก ปน.1-3904

391 ส.ต.อ. สุรพล ปรักมาศ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1317 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0375

392 ส.ต.อ. สุรสิทธิ์ ปัจชะ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2232 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0806

393 ส.ต.อ. สุวิทย์ สิลาชัย ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1219 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0320

394 ส.ต.อ. เสกสรรค์ ปัญญางาม ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0940 ผบ.หมู่ งานเทคนิคและพัฒนาระบบ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12419 0224

395 ส.ต.อ. เสกสิทธิ์ ฝ้ายโคกสูง ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0904 ผบ.หมู่ งานอํานวยการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12301 0213

396 ส.ต.อ. แสนทวี แดงนา ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5713 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางนา ปน.2-4467

397 ส.ต.อ. อโณทัย เรืองศรี ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1129 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0441

398 ส.ต.อ. อดิศักดิ์ ทวีพูน ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1297 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0511

399 ส.ต.อ. อภิชาติ จักรพันธุ์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1168 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0302

400 ส.ต.อ. อภินันท์ สินชัย ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1786 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0558

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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401 ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ จีนเมือง ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1371 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0384

402 ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ เหล่าน้ําใส ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1286 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0331

403 ส.ต.อ. อรรถพล ซ้ายเกล้า ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.บางเขน ปน.1-6283 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6953

404 ส.ต.อ. อรรถพล อุปรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5564 ผบ.หมู่ (สส.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5607

405 ส.ต.อ. อรัญ วรรณยาว ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1360 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0381

406 ส.ต.อ. อาทิตย์ ปัญญะติ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0980 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0280

407 ส.ต.อ. อาทิตย์ อําพันธ์ทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2873 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2928

408 ส.ต.อ. อานนท์ แสงกุล ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปศ.4682 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5196

409 ส.ต.อ. อํานาจ แสนสุข ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2200 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0804

410 ส.ต.อ. อิสระพงษ์ บัวเย็น ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2277 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1168

411 ส.ต.อ. เอก บุญมา ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1315 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0371

412 ส.ต.อ. เอกชัย จันทร์ดี ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1275 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0329

413 ส.ต.อ. เอกพล ประกอบสุข ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1238 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0327

414 ส.ต.อ. เอกลักษณ์ มาลีหวล ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5556 ผบ.หมู่ (สส.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5608

415 ส.ต.อ. โอฬาร ด่านปาน ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2998 ผบ.หมู่ (สส.) สน.อุดมสุข 1103 14204 0270

416 ส.ต.ท. กฤตนัย วิบูลย์สิน ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1841 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1333

417 ส.ต.ท. กฤติธี โถนะวัน ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0762 ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1785

418 ส.ต.ท. กฤษฎา ใจกล้า ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าเรือ 1112 14202 0224 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0086

419 ส.ต.ท. กฤษฎา ศรีรักษา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2163 ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1013

420 ส.ต.ท. กฤษฎา สุวรรณชัยวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0020 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0584

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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421 ส.ต.ท. กฤษณรักษ์ ดําจุติ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1444 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0204

422 ส.ต.ท. กฤษณะ ทองลับแลง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0691 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6907

423 ส.ต.ท. กฤษดา ภูกองไชย ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0379 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สายไหม 1004 12204 0122

424 ส.ต.ท. กล้าณรงค์ รุ่งเรือง ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1876 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0243

425 ส.ต.ท. กวีวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1690 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1262

426 ส.ต.ท. กันตินันท์ โต๊ะสัมฤทธิ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0026 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ธรรมศาลา 1114 14204 0155

427 ส.ต.ท. กัมพล คารวานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5382 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5440

428 ส.ต.ท. กัมพล ชูรัศมี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0613 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1497

429 ส.ต.ท. กานต์คณิต กรวิรัตน์ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1794 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0150

430 ส.ต.ท. กัมพล ฤทธิภักดี ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1167 ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1726

431 ส.ต.ท. กิตติกร บัวแก้ว ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0384 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0483

432 ส.ต.ท. กิตตินันท์ รอดเอียด ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2152 ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1011

433 ส.ต.ท. กิตติพงษ์ คลายทุกข์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1560 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1305

434 ส.ต.ท. กิตติภูมิ เสนาหมื่น ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.หัวหมาก ปน.1-3879 ผบ.หมู่ (จร.) สน.หัวหมาก ปน.1-3903

435 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ ชื่นจิต ผบ.หมู่ (จร.) สน.พญาไท ปน.1-7373 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4871

436 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ ศรีชัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4101 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก ปน.2-4187

437 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ ศิริแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม 1102 14202 0668 ผบ.หมู่ (จร.) สน.คลองตัน 1103 14205 0506

438 ส.ต.ท. เกรียงไกร หอมพันนา ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปดพ.1268 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สามเสน 1102 14205 1561

439 ส.ต.ท. เกรียงศักดิ์ สมประสงค์ ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.บางกอกน้อย ปน.3-4915 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0148

440 ส.ต.ท. เกษมสันต์ สีหาดํา ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1801 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางมด ปน.3-5266

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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441 ส.ต.ท. เกียรติศักดิ์ นาถาบํารุง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2386 ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1019

442 ส.ต.ท. โกศล แสงเพชร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0373 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0586

443 ส.ต.ท. ขจรพงศ์ เปลี่ยนบํารุง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลําผักชี 1110 14202 0359 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0093

444 ส.ต.ท. คเชนทร์ ไชยคํา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2074 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1335

445 ส.ต.ท. คฑากร แสงศรี ผบ.หมู่ (สิบเวร)(ป.) สน.บวรมงคล ปน.3-4723 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0054

446 ส.ต.ท. คณิต โฮมแพน ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 1113 14202 0274 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางชัน ปน.1-4832

447 ส.ต.ท. คธาวุฒิ นารินทร์ ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0015 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0039

448 ส.ต.ท. คมกริช ปันแสน ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.บวรมงคล ปน.3-4717 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1095

449 ส.ต.ท. คมสันต์ สุดตานา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2127 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาสําราญ 1102 14202 1202

450 ส.ต.ท. คัมภีร์ วิจารย์ ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1579 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1662

451 ส.ต.ท. คุณากร คําศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5489 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.นางเลิ้ง 1003 12202 0149

452 ส.ต.ท. จักรกฤษ แวงแก้ว ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1945 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0246

453 ส.ต.ท. จักรพงศ์ งามสมภาพ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1695 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0448

454 ส.ต.ท. จักรพันธ์ งามสมภาพ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1852 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0547

455 ส.ต.ท. จักรพันธ์ ศิริเลี้ยง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2197 ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1015

456 ส.ต.ท. จักราวุธ นิลเนตร ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5331 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0072

457 ส.ต.ท. จักรี สุริโย ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองแขม 1116 14202 0439 ผบ.หมู่ (จร.) สน.หนองแขม ปน.3-3223

458 ส.ต.ท. จิรเดช พลเรือง ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1750 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0149

459 ส.ต.ท. จิรโรจน์ ดอนขันธ์ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0282 ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0392

460 ส.ต.ท. จิรวงค์ วรนาม ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0302 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0728

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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461 ส.ต.ท. จิระเดช ใจบุญ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1685 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0607

462 ส.ต.ท. จิรายุ จันทร์เสถียร ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1962 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0121

463 ส.ต.ท. จีรพงศ์ ขันทองชัย ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0435 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4567

464 ส.ต.ท. จีระ ทํามาเกตุ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4114 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก ปน.2-4185

465 ส.ต.ท. จุติกุล ไชยรัตน์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1804 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1330

466 ส.ต.ท. เจตนิพัทธ์ อํามาตย์ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1188 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-3009

467 ส.ต.ท. เจษฎา บุญทน ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าเรือ 1112 14202 0137 ผบ.หมู่ (สส.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4365

468 ส.ต.ท. เจษฎา รถน้อย ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1306 ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6364

469 ส.ต.ท. ฉลองชัย โมรา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1735 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1325

470 ส.ต.ท. ฉัตร ไชยรินทร์ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1871 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0634

471 ส.ต.ท. ฉัตรชัย ขันทพันธุ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนเทียน 1116 14202 0528 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2496

472 ส.ต.ท. เฉลิมชัย ลีลายิ่งยศ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5371 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0090

473 ส.ต.ท. เฉลิมพล แวดอุดม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2228 ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1016

474 ส.ต.ท. ชลวิทย์ ศรีรัตนพิทักษ์ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1219 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0610

475 ส.ต.ท. ชัชชัย อานันทสฤษฎ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2708 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางนา ปน.2-4511

476 ส.ต.ท. ชัยณรงค์ ดาหลวงมาตร ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.บางเขน ปน.1-6266 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6951

477 ส.ต.ท. ชัยรัตน์ มัญสา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0024 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ฉลองกรุง 1103 14204 0101

478 ส.ต.ท. ชัยวัฒน์ คงแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0451 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0062

479 ส.ต.ท. ชัยวัฒน์ บุญประจักษ์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0537 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3738

480 ส.ต.ท. ชัยวัฒน์ ภาสําราญ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1991 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0168

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 184/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 25

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

481 ส.ต.ท. ชัยวัฒน์ ลาภรัตน ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2445 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0312

482 ส.ต.ท. ชัยสวัสดิ์ อักษรนิติ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1130 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม 1102 14202 0762

483 ส.ต.ท. ชัยสิทธิ์ พันธ์นิยม ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0284 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ห้วยขวาง 1108 14204 0324

484 ส.ต.ท. ชาญนรินทร์ ศรีเหมาะ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม 1111 14202 0249 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0595

485 ส.ต.ท. ชานนท์ เพชรจํานงค์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0212 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 12205 1480

486 ส.ต.ท. ชานนท์ สารพล ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-5143 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2720

487 ส.ต.ท. ชินวุฒิ คงแสง ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0280 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0382

488 ส.ต.ท. ชูเกียรติ สุดสังข์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2072 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0476

489 ส.ต.ท. ฐิรวัฒน์ ลาศา ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6096 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางยี่ขัน 1104 14205 0613

490 ส.ต.ท. ณรงค์ ทาสะโก ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2166 ผบ.หมู่ (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0466

491 ส.ต.ท. ณัฐกรณ์ ปาละตา ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0346 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางนา ปน.2-4549

492 ส.ต.ท. ณัฐนพงษ์ ธิโนชัย ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0059 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0727

493 ส.ต.ท. ณัฐพงค์ ชื่นสงวน ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3773 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1103 14205 0541

494 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ ทิมช่างทอง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1168 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0091

495 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ ยศพูนทรัพย์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1685 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1253

496 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ สมทรัพย์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-6849 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0496

497 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ แก้วลี ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0555 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0576

498 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ ศรีประเสริฐ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1867 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0156

499 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ สมทิพย์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1529 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1297

500 ส.ต.ท. ณัฐพร กาแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สน.สําราญราษฎร์ 1113 14202 0161 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 1010 12202 0034

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 184/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 26

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

501 ส.ต.ท. ณัฐพร บรรลือโชคชัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5326 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0085

502 ส.ต.ท. ณัฐพล บทนอก ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2711 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1501

503 ส.ต.ท. ณัฐพล วิลัยลักษณ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1671 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2586

504 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ นกน้อย ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0556 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0691

505 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ นนตรี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0449 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1532

506 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ หอมประเสริฐ ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1095 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระโขนง 1103 14205 0643

507 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ อุณาศรี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1606 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1306

508 ส.ต.ท. ณิติวัธ หมายสิน ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1765 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0429

509 ส.ต.ท. ดนัย ริมไธสง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2670 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0033

510 ส.ต.ท. ดนัยพงศ์ ทองเงิน ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0137 ผบ.หมู่ (จร.) สน.แสมดํา 1116 14205 0175

511 ส.ต.ท. ดนุพล กานุมาร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2136 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1341

512 ส.ต.ท. ดนุสรณ์ ศรีมาลา ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1262 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0059

513 ส.ต.ท. ดิษฐกรณ์ แสนคํา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4319 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12202 0214

514 ส.ต.ท. ดุจเทพ อุทาสี ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0329 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0585

515 ส.ต.ท. เดชเดี่ยว พรชาตา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1522 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2058

516 ส.ต.ท. ตะวัน ชูแสง ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1692 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0590

517 ส.ต.ท. ตะวันฉาย ศรีละโคตร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2714 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1512

518 ส.ต.ท. ตุลาการ กอซื่อ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2721 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1518

519 ส.ต.ท. ทนุศิษฎ์ ถนนทอง ผบ.หมู่ ศฝร. 1000 12202 0183 ผบ.หมู่ (จร.) สน.คลองตัน 1103 14205 0503

520 ส.ต.ท. ทวารัติ ภูคา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0304 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ตลิ่งชัน 1104 14205 0521

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 184/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 27

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

521 ส.ต.ท. ทศพล ภูบาล ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1321 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางซื่อ ท.124

522 ส.ต.ท. ทศพล เสียมไหม ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0418 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0482

523 ส.ต.ท. ทักษ์พัทธพล มะลิพันธ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2220 ผบ.หมู่ (สส.) สน.หัวหมาก ปน.1-3868

524 ส.ต.ท. ทัตพงศ์ อินธิทัน ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6103 ผบ.หมู่ (สส.) สน.มักกะสัน ปน.1-6121

525 ส.ต.ท. ทิชากร จักษุทิพย์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1722 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางโพงพาง 1112 14204 0529

526 ส.ต.ท. เทพชัย คินันติ ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3177 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0927

527 ส.ต.ท. ธงชัย แก้วระวัง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0456 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1536

528 ส.ต.ท. ธงชัย โตสงคราม ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1532 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0453

529 ส.ต.ท. ธนกฤต ยลถนอม ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1011 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0032

530 ส.ต.ท. ธนชาติ ลาภธนวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สําราญราษฎร์ ปน.1-5052 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0088

531 ส.ต.ท. ธนนท์ บุญต่อ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2761 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0049

532 ส.ต.ท. ธนพงศ์ อุตมาตย์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0520 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1492

533 ส.ต.ท. ธนพนธ์ สุรีพร ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1449 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม 1116 14202 0415

534 ส.ต.ท. ธนพล ภูสีเขียว ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1971 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0185

535 ส.ต.ท. ธนรัช ไล้สมบุญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สําราญราษฎร์ ปน.1-5053 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4133

536 ส.ต.ท. ธนวัฒน์ ผิวผ่อง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน 1113 14202 0284 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2821

537 ส.ต.ท. ธนวัฒน์ มีแพง ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองค้างพลู 1104 14202 0442 ผบ.หมู่ (สส.) สน.หนองค้างพลู 1104 14204 0466

538 ส.ต.ท. ธนิศร เกลี้ยงอุทธา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1538 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3505

539 ส.ต.ท. ธวัชชัย เนติทวีทรัพย์ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1878 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0626

540 ส.ต.ท. ธวัชชัย ละอองชัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุปผาราม 1115 14202 0237 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บุปผาราม ปน.3-3305

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

541 ส.ต.ท. ธัญชนิต ริตุ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลาดพลู ปน.3-3438 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0530

542 ส.ต.ท. ธันยวัฒน์ โสตทิพย์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1417 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1214

543 ส.ต.ท. ธีรนันท์ แวงวรรณ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2130 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0695

544 ส.ต.ท. ธีรพงศ์ เอนกนันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม 1102 14202 0742 ผบ.หมู่ (จร.) สน.คลองตัน ปน.2-3629

545 ส.ต.ท. ธีรพล สุธงษา ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1704 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0202

546 ส.ต.ท. ธีรพัฒน์ สิงห์ทอง ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0901 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0289

547 ส.ต.ท. ธีรวัฒน์ สิทธิบาล ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1556 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1298

548 ส.ต.ท. ธีระพงษ์ เจียงคํา ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1720 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0159

549 ส.ต.ท. ธีระพงษ์ วันเที่ยง ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0099 ผบ.หมู่ (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0205

550 ส.ต.ท. ธีระพงษ์ สุคม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0719 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1498

551 ส.ต.ท. ธีระยุทธ ทองผุด ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1815 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1018

552 ส.ต.ท. ธีรุตม์ มูลจันทร์ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.บางโพ 1003 12202 0113 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2052

553 ส.ต.ท. นพพร ประทีปแสน ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0117 ผบ.หมู่ (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0121

554 ส.ต.ท. นราวิชญ์ ยอดวีระพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-7038 ผบ.หมู่ (สส.) สน.หัวหมาก 1111 14204 0275

555 ส.ต.ท. นราศักดิ์ หนักแน่น ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1873 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0458

556 ส.ต.ท. นรินทร์ พินิจกุล ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 14202 0546 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1103 14205 0539

557 ส.ต.ท. นฤชา โล่วันทา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-3040 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางพลัด ปน.3-3089

558 ส.ต.ท. นฤพล แคนติ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1953 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0073

559 ส.ต.ท. นวนคร เกิดศิริ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประเวศ 1111 14202 0398 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ประเวศ ปน.2-2210

560 ส.ต.ท. นัฐกิตติ์ พิณพงษ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1525 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1291

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

561 ส.ต.ท. นัฐวุฒิ บุตรรินทร์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2084 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1336

562 ส.ต.ท. นันทิพัฒน์ บุญชอบ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล ปน.3-3521 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 14204 0556

563 ส.ต.ท. นาคพงษ์ พันศรีภูมิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2899 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก ปน.2-4182

564 ส.ต.ท. นิติเทพ แสนขาว ผบ.หมู่ บก.สปพ. 1013 12301 0001 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทองหล่อ 1112 14204 0598

565 ส.ต.ท. บวรลักษณ์ ภูมลา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางมด 1115 14202 0386 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางมด ปน.3-5261

566 ส.ต.ท. บัญชาการ สีทาสี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0501 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12202 0215

567 ส.ต.ท. บัณฑิต ถามะนาศาสน์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0834 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1499

568 ส.ต.ท. บัณฑิต ปุราทะกา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางนา ปน.2-4432 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2040

569 ส.ต.ท. บุญฤทธิ์ เรืองปราชญ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1630 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0200

570 ส.ต.ท. บุญสวรรค์ ทับทอง ผบ.หมู่ (คผศ.) สน.บางคอแหลม 1010 12202 0156 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0201

571 ส.ต.ท. ปกร ศรีสารคาม ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1239 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0675

572 ส.ต.ท. ปฎิพันธ์ จิราพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14202 0412 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0087

573 ส.ต.ท. ปฏิมากร ปลั่งกลาง ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4128 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0144

574 ส.ต.ท. ปฐมพล ดวงแก้ว ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2320 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลําหิน ปน.1-6471

575 ส.ต.ท. ปรมินทร์ หนากลาง ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0300 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0495

576 ส.ต.ท. ประจักษ์ ตรีกุล ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1954 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0208

577 ส.ต.ท. ประจักษ์ โต่นวุธ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1735 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0408

578 ส.ต.ท. ประยูร สุขตาม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดพร้าว 1111 14202 0289 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลาดพร้าว 1102 14205 0035

579 ส.ต.ท. ปราโมช สุขบุญส่ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0391 ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1395

580 ส.ต.ท. ปริญญา ถนอมผล ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0018 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0079

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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581 ส.ต.ท. ปริญญา เนตรบรรจง ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5334 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3335

582 ส.ต.ท. ปริญญา รักษาแสง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2096 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1337

583 ส.ต.ท. ปรีชา ฮวดศรี ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0073 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0028

584 ส.ต.ท. ปลื้ม ช่วยหนู ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0598 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0093

585 ส.ต.ท. ปัญจรัฐ สําเริง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1791 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0466

586 ส.ต.ท. ปัญญา พรหมจารีย์ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1701 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0064

587 ส.ต.ท. ปิติพงษ์ ไชยธรรม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2167 ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1014

588 ส.ต.ท. ปิยพล วงษ์อินทร์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0771 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0062

589 ส.ต.ท. ปิยสนธ์ คํากะสินธุ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4280 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0088

590 ส.ต.ท. ปิยะเดช ภูแล ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1811 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0152

591 ส.ต.ท. ปุณฑริศ ปลื้มอุรา ผบ.หมู่ (ธร.ทั่วไป)(ป.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4639 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4636

592 ส.ต.ท. พงธเนศ หมู่ธิมา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า 1110 14202 0477 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3289

593 ส.ต.ท. พงศธร ไกรสูงเนิน ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5710 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สามเสน ปน.1-5805

594 ส.ต.ท. พงศ์นรินทร์ จิตร์คง ผบ.หมู่ (ป.) สน.สําเหร่ 1115 14202 0226 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สําเหร่ 1104 14205 0722

595 ส.ต.ท. พงศ์พล สมบูรณ์ ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1498 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1661

596 ส.ต.ท. พงศ์ศักดิ์ หมื่นโฮ้ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1763 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4677

597 ส.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ โยธี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 14202 0461 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1103 14205 0545

598 ส.ต.ท. พงษ์สวัสดิ์ ปังอุทา ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1018 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0026

599 ส.ต.ท. พนธกร เนินงาม ผบ.หมู่ (พม.)(ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2468 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0732

600 ส.ต.ท. พยุงศักดิ์ โกศาสตร์ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0304 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2071

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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601 ส.ต.ท. พรมลิขิต งอกศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางกอกใหญ่ 1114 14202 0582 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก 1103 14205 0600

602 ส.ต.ท. พฤกษชน พงษ์สิงห์โต ผบ.หมู่ (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3567 ผบ.หมู่ (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0319

603 ส.ต.ท. พัฒนพงษ์ ชูค้ํา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2057 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1334

604 ส.ต.ท. พิชัย สายบุตร ผบ.หมู่ (เวรบริการ)(ส.) สน.บางเขน ปน.1-6286 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6950

605 ส.ต.ท. พิทวัส โชติชม ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5325 ผบ.หมู่ (ป.) สน.วังทองหลาง 1111 14202 0311

606 ส.ต.ท. พิทักษ์ ชิณวงค์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0317 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2694

607 ส.ต.ท. พิพัฒน์ น้อยเพ็ง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม 1116 14202 0415 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าข้าม 1116 14204 0505

608 ส.ต.ท. พิภัชพนธ์ จันทร์เรือง ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1499 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า 1103 14202 0401

609 ส.ต.ท. พิศิษฐ์ วงศ์มีบุญ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1609 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4417

610 ส.ต.ท. พิสิทธิ์ วาดเขียน ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล 1115 14202 0319 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บุคคโล ปน.3-3592

611 ส.ต.ท. พีระพัฒน์ เฉลียวบุญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-6776 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางซื่อ ท.129

612 ส.ต.ท. พีระยุทธ โพธิ์ทอง ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0400 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0697

613 ส.ต.ท. เพิ่มศักดิ์ ประครองใจ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0375 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0581

614 ส.ต.ท. ภวัต จํารัสฉาย ผบ.หมู่ (ธร.)(สส.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2741 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าข้าม 1116 14204 0504

615 ส.ต.ท. ภาคภูมิ ขันติโก ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0355 ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1440

616 ส.ต.ท. ภานุพันธ์ ขวัญวงษ์ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1249 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0523

617 ส.ต.ท. ภารุจ ไกรสิทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาชื่น 1109 14202 0494 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ประชาชื่น 1109 14204 0509

618 ส.ต.ท. ภาสชัย พงศ์พัฒนหยก ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0564 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-7005

619 ส.ต.ท. ภูรีภัทร เอกบัว ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดกระบัง 1110 14202 0454 ผบ.หมู่ (จร.) สน.คลองตัน 1103 14205 0502

620 ส.ต.ท. ภูวเดช นรพัฒน์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0633 ผบ.หมู่ (จร.) สน.คลองตัน ปน.2-5169

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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621 ส.ต.ท. ภูวเดช สุภาพวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14202 0413 ผบ.หมู่ (สส.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14204 0509

622 ส.ต.ท. ภูศรีวัฒนา ดิเรกโภค ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2365 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0509

623 ส.ต.ท. มงคล อึ้งทรงธรรม ผบ.หมู่ (สส.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4365 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ลุมพินี ปน.2-2929

624 ส.ต.ท. มงคลชัย ศรีนามล ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1336 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0775

625 ส.ต.ท. มนชิต กีติพรหม ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2735 ผบ.หมู่ (สส.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2779

626 ส.ต.ท. มนัสนันท์ บรรยงคเสนา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2729 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1522

627 ส.ต.ท. มนุเชษฐ์ คําชุม ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1784 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0139

628 ส.ต.ท. ยอด เรืองเดช ผบ.หมู่ (ป.) สน.บวรมงคล 1009 12202 0105 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0145

629 ส.ต.ท. ยุทธนา ไชยหันขวา ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1994 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0437

630 ส.ต.ท. ยุทธนา ลาภบุญส่งเสริม ผบ.หมู่ (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0477 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 12205 1487

631 ส.ต.ท. ยูโซ๊ะ แอดะสง ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.โคกคราม 1102 14301 1069 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.บางคอแหลม 1010 12202 0244

632 ส.ต.ท. รัชเดช รอดเชื้อ ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1518 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าพระ ปน.3-2814

633 ส.ต.ท. รัฐบาล เพ็งอ้น ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0404 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1021

634 ส.ต.ท. รัตนะ เกตุวิชิตร ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1362 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2421

635 ส.ต.ท. ราชันย์ รัฐเมือง ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1978 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0184

636 ส.ต.ท. ราเชน ไชยศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-6899 ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6067

637 ส.ต.ท. รําไพร ทาคํามิล ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1012 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2079

638 ส.ต.ท. ฤทธิชัย พลชัยมาตย์ ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0392 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3144

639 ส.ต.ท. ลัพธวิทย์ พูลโคกหวาย ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1793 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0095

640 ส.ต.ท. วงศ์ไกร แดนสมบัติ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1891 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0580

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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641 ส.ต.ท. วชิรวิทย์ นักตรีพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-4048 ผบ.หมู่ (สส.) สน.หลักสอง ปน.3-4109

642 ส.ต.ท. วทัญญู  ทันเที่ยง ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 12301 0095 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 12301 0047

643 ส.ต.ท. วรกร อินวัน ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2079 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0190

644 ส.ต.ท. วรพงศ์ แก้วพวง ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1757 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12301 0225

645 ส.ต.ท. วรพงศ์ บุญค้ํา ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4133 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ห้วยขวาง 1108 14204 0327

646 ส.ต.ท. วรพล มั่นศักดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน 1108 14202 0215 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สามเสน 1102 14205 1558

647 ส.ต.ท. วรวิทย์ เหลืองเจริญ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1126 ผบ.หมู่ งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร. 1002 12205 1539

648 ส.ต.ท. วรศักดิ์ ศรีเพชรดี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1822 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1331

649 ส.ต.ท. วราวิทย์ ลครชัย ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1527 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1295

650 ส.ต.ท. วริทธิ์นันท์ บรรพต ผบ.หมู่ (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3974 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0479

651 ส.ต.ท. วรุตม์ ปะวันนา ผบ.หมู่ (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0206 ผบ.หมู่ (จร.) สน.อุดมสุข 1103 14205 0312

652 ส.ต.ท. วสันต์ กลั่นกําเนิด ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน 1108 14202 0380 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ศาลาแดง ปน.3-5101

653 ส.ต.ท. วสุ แก้วโพนยอ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0331 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0458

654 ส.ต.ท. วัชรชัย แสงโนน ผบ.หมู่ (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0511 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1635

655 ส.ต.ท. วัชรพล บุญคํามูล ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1941 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4121

656 ส.ต.ท. วัชระ กอกัน ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1472 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0088

657 ส.ต.ท. วัชระ ดอนเส ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1138 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0444

658 ส.ต.ท. วัชเรนทร์ รุ่งกิจสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลิ่งชัน 1114 14202 0425 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0202

659 ส.ต.ท. วัฒนกุล สาพันธ์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ประเวศ ปน.2-2215 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-4911

660 ส.ต.ท. วัฒนชัย สารสินธุ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลาดพลู 1115 14202 0301 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12204 0097

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 184/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 34

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

661 ส.ต.ท. วันเฉลิม มลาศาสตร์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0557 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0642

662 ส.ต.ท. วันเฉลิม ศรีสุวอ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0933 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0548

663 ส.ต.ท. วิชเยศ ภูฉลอง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1288 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0375

664 ส.ต.ท. วิทยา ชาคําเรือง ผบ.หมู่ (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0481 ผบ.หมู่ (สส.) สน.โชคชัย 1102 14204 0567

665 ส.ต.ท. วิทวัส ปุยะพันธ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2745 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0433

666 ส.ต.ท. วิมล สิวายะวิโรจน์ ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1442 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12301 0006

667 ส.ต.ท. วิรัตน์ ดวงหม่อง ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง 1108 14202 0207 ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5651

668 ส.ต.ท. วิโรจน์ ธรรมวรรณ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0278 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0528

669 ส.ต.ท. วิษณุ เกิดกุญชร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2377 ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1018

670 ส.ต.ท. วิษณุวัฒน์ เต็มจิตร ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0898 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0470

671 ส.ต.ท. วิสุทธิ์ จันทร์สงคราม ผบ.หมู่ (ป.) สน.สําเหร่ ปน.3-4406 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สําเหร่ ปน.3-4448

672 ส.ต.ท. วีรยุทธ สุขสําราญ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1663 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 0923

673 ส.ต.ท. วีรวัฒน์ ประเสริฐสิน ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ 1113 14202 0238 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1618

674 ส.ต.ท. วีรวัฒน์ พุ่มวิเศษ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-2346 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ 1104 14205 0689

675 ส.ต.ท. วีรศักดิ์ ทวีแสง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12301 0027 ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12301 0295

676 ส.ต.ท. วุฒิชัย ทุมพร ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1759 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1615

677 ส.ต.ท. วุฒิชัย แสงอรุณ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0700 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0759

678 ส.ต.ท. วุฒิพงศ์ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14202 0484 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-4609

679 ส.ต.ท. ศรัณยู สงแสง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0558 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0667

680 ส.ต.ท. ศรายุธ นพคุณ ผบ.หมู่ (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0537 ผบ.หมู่ (สส.) สน.โชคชัย 1102 14204 0570

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 184/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 35

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

681 ส.ต.ท. ศราวุฒิ มาตะพาน ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1702 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1274

682 ส.ต.ท. ศวร เหมหงษา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปากคลองสาน 1010 12202 0129 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0194

683 ส.ต.ท. ศักดิ์ชัย ศรีสุพล ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1356 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2426

684 ส.ต.ท. ศักดิ์ณรงค์ จันทร์ร้อยเอ็ด ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2737 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0268

685 ส.ต.ท. ศักดินันท์ ครองเคหัง ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0294 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1025

686 ส.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ พรมสอน ผบ.หมู่ (เวรบริการ)(ส.) สน.หัวหมาก ปน.1-3882 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-7084

687 ส.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ สมรัตน์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1664 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1227

688 ส.ต.ท. ศิรชัช ปิยภัทร์คุณากร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1513 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-6997

689 ส.ต.ท. ศิริพงษ์ ชาวสวน ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1706 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1275

690 ส.ต.ท. ศิริวัฒน์ ประทุมขัน ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1017 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-5352

691 ส.ต.ท. ศิวะกรณ์ แย้มโกสุมภ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2155 ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1012

692 ส.ต.ท. ศิวะนันท์ ชื่นเกษร ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง 1113 14202 0190 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0196

693 ส.ต.ท. ศุภกฤต ศรีอาจ ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1299 ผบ.หมู่ (จร.) สน.หัวหมาก ปน.1-3901

694 ส.ต.ท. ศุภกานต์ กันทะสมบัติ ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1017 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1288

695 ส.ต.ท. ศุภคุณ ศิริรักษ์ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1227 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0957

696 ส.ต.ท. ศุภชัย สีไพสน ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1271 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0618

697 ส.ต.ท. ศุภชัย สุธรรม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2325 ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6075

698 ส.ต.ท. ศุภชิต บุญสุข ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0401 ผบ.หมู่ กก.ม้าตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1526

699 ส.ต.ท. ศุภยศ บุญมี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0258 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12301 1038

700 ส.ต.ท. ศุภวิชญ์ ทิมา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2895 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4132

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 184/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 36

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

701 ส.ต.ท. เศรษฐการ ลอยขามป้อม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2304 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1616

702 ส.ต.ท. เศวตฉัตร ไตรทิพย์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4574 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พหลโยธิน 1102 14205 1451

703 ส.ต.ท. เศวตเมธี จันทร์แก้ว ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2092 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0577

704 ส.ต.ท. สงกรานต์  คล้ายโต ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1551 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 12301 0069

705 ส.ต.ท. สงคราม ล้อมนาค ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0838 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-4838

706 ส.ต.ท. สมการ ศรแก้ว ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1715 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0174

707 ส.ต.ท. สมประสงค์ ลาภไธสง ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1707 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0079

708 ส.ต.ท. สมปอง อาทิตย์ตั้ง ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1325 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0750

709 ส.ต.ท. สมพงษ์ งามวิไล ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1937 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1165

710 ส.ต.ท. สมเพียร คงดี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1451 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0062

711 ส.ต.ท. สมศักดิ์  นาดี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1670 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1248

712 ส.ต.ท. สมศักดิ์ กุ้งมะเริง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1668 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1239

713 ส.ต.ท. สมศักดิ์ ทองยิ้ม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-6759 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0085

714 ส.ต.ท. สรรเพชร จันทร์เหลือง ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางนา ปน.2-4946 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางนา 1112 14204 0683

715 ส.ต.ท. สรวิศ บัวคลี่ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0381 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0042

716 ส.ต.ท. สรศักดิ์ ด้วงชู ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ลุมพินี ปน.2-2937 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0086

717 ส.ต.ท. สรายุทธ จันทะราช ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1708 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1283

718 ส.ต.ท. สรายุทธ ยศสกุล ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง 1113 14202 0218 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1627

719 ส.ต.ท. สราวุธ  ตันไพบูลย์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0675 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0499

720 ส.ต.ท. สหรัฐ ศรีสุข ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0589 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนนนท์ ปน.3-5025

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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721 ส.ต.ท. สัตตยากร จรรยาศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0371 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0499

722 ส.ต.ท. สันต์ ศรีสุขเจริญรัตน์ ผบ.หมู่ ศฝร. 1000 12202 0180 ผบ.หมู่ (จร.) สน.คลองตัน 1103 14205 0504

723 ส.ต.ท. สันติสุข มุตตะโสภา ผบ.หมู่ (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3565 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0456

724 ส.ต.ท. สามารถ วรินทรเวช ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1275 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0568

725 ส.ต.ท. สําเริง สุรินทร์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0642 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14204 0149

726 ส.ต.ท. สิทธิชัย ทับงาม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1447 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0057

727 ส.ต.ท. สิทธิชัย นามแสงผา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-3062 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12301 0017

728 ส.ต.ท. สิทธิชัย สุทธิรักษ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2352 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0545

729 ส.ต.ท. สิรวิชญ์ ขานสระน้อย ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0379 ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1442

730 ส.ต.ท. สิริวัฑฒ์ สีมาก ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางยี่ขัน 1114 14202 0543 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทองหล่อ 1112 14204 0597

731 ส.ต.ท. สุขสันติ์ ภูจําปา ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1752 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0163

732 ส.ต.ท. สุชาติ นิตอินทร์ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0275 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0972

733 ส.ต.ท. สุรชัย ปินใจ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1252 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0771

734 ส.ต.ท. สุรชาติ โพธิ์เทพา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1456 ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0397

735 ส.ต.ท. สุรชาติ แสงทับทิม ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2397 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0060

736 ส.ต.ท. สุรชาติ โสภา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0032 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6919

737 ส.ต.ท. สุรเดช รัตนพิมพ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14202 0419 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2056

738 ส.ต.ท. สุรสิทธิ์ ส่องเจริญศิริ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2323 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1103 14205 0546

739 ส.ต.ท. สุระสิทธิ์ โลกาสา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2404 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12301 1037

740 ส.ต.ท. สุวัฒนา สุภาวดี ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางคอแหลม 1115 14202 0276 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0202

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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741 ส.ต.ท. สุวิทย์ สภา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1724 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1319

742 ส.ต.ท. อดิพงษ์ เขียนคําสี ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1917 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0608

743 ส.ต.ท. อดิเรก งามฤทธิ์ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1808 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0104

744 ส.ต.ท. อดิศร แก้วสีบุตร ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0303 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1079

745 ส.ต.ท. อธิป แสวงศรี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2342 ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1017

746 ส.ต.ท. อธิปไตย กรวัฒน์ศิริกุล ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1504 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1290

747 ส.ต.ท. อนรรฆ แสนโยธา ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-5502 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1147

748 ส.ต.ท. อนันต์ นาถวิล ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1742 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1327

749 ส.ต.ท. อนันตชัย ปรางทอง ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1013 ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0404

750 ส.ต.ท. อนุชา ดีพินิจ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0804 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0069

751 ส.ต.ท. อนุชา มหาราช ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0950 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0813

752 ส.ต.ท. อนุชา สีอ่อนแสง ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางนา 1112 14202 0427 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4115

753 ส.ต.ท. อนุรักษ์ โคกเขา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1805 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางซื่อ ท.126

754 ส.ต.ท. อนุรักษ์ โคตรพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5505 ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6076

755 ส.ต.ท. อนุรัตน์ เพียรงาม ผบ.หมู่ (สิบเวร)(ป.) สน.บวรมงคล ปน.3-4725 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12202 0045

756 ส.ต.ท. อนุวัฒน์ ผิวนวล ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1680 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1252

757 ส.ต.ท. อภิชาติ แก้วหล้า ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1868 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12301 0226

758 ส.ต.ท. อภิชาติ ทรัพยะประภา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเสาธง ปน.3-3710 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางเสาธง ปน.3-3732

759 ส.ต.ท. อภิชาติ ราชสีห์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0630 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0465

760 ส.ต.ท. อภิชาติ อยู่ดี ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1788 ผบ.หมู่ (ป.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-2296

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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761 ส.ต.ท. อภินันท์ บุญตา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1785 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเสาธง 1114 14202 0602

762 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ จันทร์แรม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1820 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0559

763 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ นามวงษา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 12202 0032 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0203

764 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ สุขนาค ผบ.หมู่ (เวรบริการ)(ส.) สน.พญาไท ปน.1-4170 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4876

765 ส.ต.ท. อรรถกร จันทร์ผ่อง ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1045 ผบ.หมู่ (สส.) สน.พหลโยธิน 1109 14204 0453

766 ส.ต.ท. อรรถนพ ศรแจ้ง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-4788 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ลุมพินี 1112 14204 0584

767 ส.ต.ท. อรรถพงศ์ จงไกรจักร์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1424 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1219

768 ส.ต.ท. อรรถรินทร์ วิริยะพันธ์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0554 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0653

769 ส.ต.ท. อริยะ ศรีอุดร ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1268 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0092

770 ส.ต.ท. อัครวิทย์ แฝงยงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4630 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4646

771 ส.ต.ท. อาจเวท นวะมะรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล 1115 14202 0213 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0089

772 ส.ต.ท. อาทิตย์ ล้ําเหลือ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0559 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0587

773 ส.ต.ท. อํานาจ กองเวิน ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง 1113 14202 0217 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5443

774 ส.ต.ท. อํานาจ นุ่นเกลี้ยง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1779 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0537

775 ส.ต.ท. อานนท์ บุบผาเผ่า ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1290 ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1434

776 ส.ต.ท. อํานาจ โสมณวัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2411 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สายไหม 1004 12204 0119

777 ส.ต.ท. อิทธิคุณ สุระเสียง ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง 1113 14202 0184 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-4849

778 ส.ต.ท. อิทธิพล ตรีอินทร์ ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0391 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1408

779 ส.ต.ท. อิสระ วงษ์ชัยเพ็ง ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง 1108 14202 0365 ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5646

780 ส.ต.ท. เอกชัณ สุขสําราญ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0340 ผบ.หมู่ (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0425

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

781 ส.ต.ท. เอกราช แจ้งคํา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 1010 12202 0044 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0199

782 ส.ต.ท. เอกราช ชุ่มพุทรา ผบ.หมู่ งานอารักขาที่ 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1246 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0088

783 ส.ต.ท. เอกราช วงค์อนุ ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1016 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3997

784 ส.ต.ท. เอกสิทธิ์ แก้วอร่าม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1643 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1314

785 ส.ต.ท. เอื้ออิชณน์เดช อุทรังษ์ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0327 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0966

786 ส.ต.ท.หญิง กัญญาภัด เอี่ยมสําอางค์ ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0034 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0013

787 ส.ต.ท.หญิง คณศร แพงศรี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2623 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0199

788 ส.ต.ท.หญิง เชาวณีย์ พูลเพิ่ม ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2597 ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0400

789 ส.ต.ท.หญิง ณัฐพัชร์ วงศ์เจริญ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2608 ผบ.หมู่ (ธร.)(สส.) สน.บางรัก ปน.2-4192

790 ส.ต.ท.หญิง นภาทิพย์ จ่าภา ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2536 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0134

791 ส.ต.ท.หญิง พนิดา บัวพันธ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2590 ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0391

792 ส.ต.ท.หญิง พรทิพย์ ศรีบุญเรือง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2591 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1357

793 ส.ต.ท.หญิง พิมพวรรณ หาญสถิตย์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2636 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4127

794 ส.ต.ท.หญิง ภัคจิรา ปัตตะพงศ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2551 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0105

795 ส.ต.ท.หญิง รัตติกาล คงเมือง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2522 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-2367

796 ส.ต.ท.หญิง วนาพร กะสายสี ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2537 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0092

797 ส.ต.ท.หญิง วิริยา โพธิ์ลี้ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2544 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14202 0249

798 ส.ต.ท.หญิง วิไลลักษณ์ เกตุพักร์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2602 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0020

799 ส.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ แน่ประโคน ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2579 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4135

800 ส.ต.ท.หญิง สมฤทัย ป้อมแก้ว ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2607 ผบ.หมู่ ศฝร. 1000 12202 0193

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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801 ส.ต.ท.หญิง สิราทราย กลิ่นจันทร์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2604 ผบ.หมู่ ศฝร. 1000 12202 0192

802 ส.ต.ท.หญิง สุนารี ศรีสุวรรณ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2572 ผบ.หมู่ (ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0467

803 ส.ต.ท.หญิง สุปรียา ขวดเกลี้ยง ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12301 1037 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1103

804 ส.ต.ท.หญิง โสรญา มาเขียว ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2556 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0069

805 ส.ต.ต. กฤษฎา ขระเขื่อน ผบ.หมู่ (จร.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14205 0177 ผบ.หมู่ (ป.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-4823

806 ส.ต.ต. กฤษฎา ณ ระนอง ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าเรือ 1112 14205 0075 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าเรือ 1112 14202 0218

807 ส.ต.ต. กฤษดา ขาวปลื้ม ผบ.หมู่ (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2673 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5205

808 ส.ต.ต. กวีวุฒิ แก่นจันทน์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.พญาไท ปน.1-4210 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4128

809 ส.ต.ต. กัลยกฤต  บุตร์ดาวงษ์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1849 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0694

810 ส.ต.ต. กิตติพนธ์ อาจจิตต์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-5219 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0141

811 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ สิมพลีวงศ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บุคคโล ปน.3-3639 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0091

812 ส.ต.ต. เกริกพล กันแก้ว ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางกอกน้อย ปน.3-4982 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0147

813 ส.ต.ต. เกียรติภูมิ วิริยกาญจนสกุล ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางกอกใหญ่ ปน.3-4844 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4125

814 ส.ต.ต. โกวิทย์ ปากสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทองหล่อ 1103 14205 0527 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-4599

815 ส.ต.ต. คงวัฒน์ แสงแก้ว ผบ.หมู่ (จร.) สน.สามเสน ปน.1-5802 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5713

816 ส.ต.ต. คณาวุฒิ ชื่นสุราษฎร์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.มักกะสัน ปน.1-6149 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-4841

817 ส.ต.ต. โฆษิต ประทุม ผบ.หมู่ (จร.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-5215 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางยี่ขัน ปน.3-3790

818 ส.ต.ต. จเร นรพงษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา 1104 14205 0714 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา ปน.3-4348

819 ส.ต.ต. จักรกฤช อ่วมศรีภิรมย์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางซื่อ ท.155 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0754

820 ส.ต.ต. จิรายุ อินมงคล ผบ.หมู่ (จร.) สน.สามเสน ปน.1-5798 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน 1108 14202 0220

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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821 ส.ต.ต. เจน เพ็ชรนิล ผบ.หมู่ (จร.) สน.สําราญราษฎร์ ปน.1-5135 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-5395

822 ส.ต.ต. ชัยวัฒน์ พรมจันทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าเรือ 1112 14205 0070 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก 1113 14204 0324

823 ส.ต.ต. ชูศักดิ์ สุขจร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-5222 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0142

824 ส.ต.ต. ณัฐพงศ์ โปธา ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0158 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดินแดง ปน.1-3240

825 ส.ต.ต. ณัฐพล กมลวุฒิพงศ์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0326 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0731

826 ส.ต.ต. ณัฐพล ตันหยง ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางยี่เรือ ปน.3-4260 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางยี่เรือ ปน.3-4236

827 ส.ต.ต. ตติยะ สิมมา ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางซื่อ ท.143 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-6812

828 ส.ต.ต. ทศพร สอาดเอี่ยม ผบ.หมู่ (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-4991 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0197

829 ส.ต.ต. ทศพล แซ่อึ้ง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0095 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1681

830 ส.ต.ต. ทักษ์ดนัย บุตรทอง ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางซื่อ ท.154 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-6813

831 ส.ต.ต. ธนกฤต วรรณพงษ์ทอง ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1325 ผบ.หมู่ (จร.) สน.คลองตัน 1103 14205 0491

832 ส.ต.ต. ธนพนธ์ ประสิตานันท์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0239 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0724

833 ส.ต.ต. ธนพล กุศลวงค์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดุสิต ปน.1-3072 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-6996

834 ส.ต.ต. ธนภัทร สุขสวัสดิ์นุวงษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-4040 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1103 14205 0535

835 ส.ต.ต. ธนันต์ พันธะไชย ผบ.หมู่ (จร.) สน.พญาไท ปน.1-4244 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4130

836 ส.ต.ต. ธีระพัชร เกียรติจรุงพันธ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.สามเสน 1102 14205 1562 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางซื่อ 1102 14205 1425

837 ส.ต.ต. ธีระวัฒน์ แก้ววงษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางกอกใหญ่ ปน.3-5591 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4634

838 ส.ต.ต. ธีระศักดิ์ เลือดแดง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0580 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3336

839 ส.ต.ต. นัฐติวัฒน์ ทองแกมแก้ว ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1326 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0623

840 ส.ต.ต. นิพิฐพนธ์ รจนัย ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปากคลองสาน 1010 12205 0102 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ปากคลองสาน ปน.3-4600

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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841 ส.ต.ต. ปรเมษฐ์ ลาภมาก ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางพลัด ปน.3-3089 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด ปน.3-3040

842 ส.ต.ต. ประกาศิต ประเสริฐโส ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางกอกน้อย ปน.3-4983 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา ปน.3-4309

843 ส.ต.ต. ประพาส โทมา ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0949 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0528

844 ส.ต.ต. ปรารภ คุ้มทรัพย์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0256 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0600

845 ส.ต.ต. ปริวัฒน์ ภาษา ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-7318 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5564

846 ส.ต.ต. ปวเรศ กมลรักษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.สามเสน 1102 14205 1565 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5709

847 ส.ต.ต. ปัญญากร ดอนอ่วมไพร ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1315 ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0515

848 ส.ต.ต. พงศกร คําภาเขียว ผบ.หมู่ (จร.) สน.หลักสอง ปน.3-4134 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0140

849 ส.ต.ต. พงษ์พัฒน์ พลพวก ผบ.หมู่ (จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-4036 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก ปน.2-5058

850 ส.ต.ต. พงษ์ภัค ประทีปทอง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0172 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0204

851 ส.ต.ต. พชร อัครโชคดํารง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0306 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0725

852 ส.ต.ต. พัศชวพล คุ้มแวง ผบ.หมู่ (จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-5073 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3127

853 ส.ต.ต. พิชญ์ โพธิ์สุข ผบ.หมู่ (จร.) สน.เพชรเกษม 1104 14205 0322 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0085

854 ส.ต.ต. พิชญุตม์ บุญมาก ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลุมพินี ปน.2-2964 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1085

855 ส.ต.ต. พิชิตพล เทพรัตน์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดอนเมือง ปน.1-7564 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0736

856 ส.ต.ต. เพชรลูก ธรรมโกศล ผบ.หมู่ งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร. 1002 12205 1525 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1067

857 ส.ต.ต. ภัทรวุธ รักษ์รอด ผบ.หมู่ (จร.) สน.วัดพระยาไกร 1103 14205 0705 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0116

858 ส.ต.ต. ภาณุวัฒน์ ศรีชัยวงค์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0178 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดินแดง ปน.1-3242

859 ส.ต.ต. ภูมิพงษ์ ภูวงษ์ไกร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ 1104 14205 0691 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5380

860 ส.ต.ต. ภูริชัย ปานกีรติธํารง ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1259 ผบ.หมู่ งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร. 1002 12205 1505

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.
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861 ส.ต.ต. ภูริเดช เพิ่มพิพัฒน์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางซื่อ ท.173 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-6811

862 ส.ต.ต. มงคล แสงรุจิ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0048 ผบ.หมู่ (จร.) สน.มักกะสัน 1102 14205 1471

863 ส.ต.ต. มั่นคง พิมพะ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0104 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.จร. 1002 12301 2003

864 ส.ต.ต. มานะ บัวใหญ่รักษา ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลําหิน ปน.1-7617 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ลําหิน 1110 14204 0210

865 ส.ต.ต. มารุต พลหนองหลวง ผบ.หมู่ (จร.) สน.ตลิ่งชัน 1104 14205 0525 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0140

866 ส.ต.ต. เมธวัจน์ พิบูลเวชพิทักษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเลิ้ง 1102 14205 1373 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางบอน 1104 14205 0140

867 ส.ต.ต. เมธวัจน์ โรจน์ปิติรักษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทองหล่อ ท.232 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4232

868 ส.ต.ต. ยุทธพงศ์ แพเทพย์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดุสิต ปน.1-3080 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-6809

869 ส.ต.ต. เราะฮ์มาน เชราลี ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1274 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-7091

870 ส.ต.ต. ลือชา สินพร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5194 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5385

871 ส.ต.ต. วงศธร เจริญศิลป์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4366 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0111

872 ส.ต.ต. วชรพร อินตาพรหม ผบ.หมู่ (จร.) สน.ภาษีเจริญ 1104 14205 0668 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0315

873 ส.ต.ต. วราวุฒิ แสนเจริญรุ่งเรือง ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าเรือ 1112 14205 0079 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าเรือ 1112 14202 0217

874 ส.ต.ต. วิชชุพงศ์ เวษาสิทธิ์ ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1112 ผบ.หมู่ (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0193

875 ส.ต.ต. วิชยุตม์ วิเชียร ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพ 1003 12205 0120 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4415

876 ส.ต.ต. วีรพงษ์ บุญเย็น ผบ.หมู่ (จร.) สน.สําราญราษฎร์ ปน.1-5134 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาสําราญ 1102 14202 1203

877 ส.ต.ต. วีระยุทธ ลวนคํา ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาชื่น ปน.1-7462 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0110

878 ส.ต.ต. วุฒิพงศ์ เย็นใส ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-7324 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง 1108 14202 0369

879 ส.ต.ต. วุฒิพันธ์ สีเกี๋ยง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0243 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0823

880 ส.ต.ต. ไวกูณฐ์ ริมวารีกุล ผบ.หมู่ (จร.) สน.สามเสน 1102 14205 1560 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางมด 1115 14202 0389

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 184/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 45

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

881 ส.ต.ต. ศตวรรษ เทพวิชัยศิลปกุล ผบ.หมู่ (จร.) สน.หลักสอง ปน.3-4132 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0253

882 ส.ต.ต. ศรายุทธ จินาเกตุ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บวรมงคล ปน.3-4742 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4229

883 ส.ต.ต. ศราวุฒิ พุ่มประดับ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0604 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0090

884 ส.ต.ต. สถาพร ยิ่งสูง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0152 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0812

885 ส.ต.ต. สมบูรณ์ ป้องแก้ว ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0139 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 12301 0177

886 ส.ต.ต. สยาม ถิ่นแก้ว ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5640 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0940

887 ส.ต.ต. สิทธิชัย ร่วมชัยภูมิ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางยี่เรือ ปน.3-4256 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0200

888 ส.ต.ต. สิรภพ เก็บทรัพย์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าเรือ 1112 14205 0085 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าเรือ 1112 14204 0293

889 ส.ต.ต. สิรวิชญ์ ดีบุรี ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-7320 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0123

890 ส.ต.ต. สุกัลย์ รัตนปริญญานนท์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5643 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0504

891 ส.ต.ต. สุภชัย โล่ห์ทอง ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทองหล่อ 1103 14205 0522 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทองหล่อ ท.215

892 ส.ต.ต. อณุลักษณ์ พูลพุทธา ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ 1104 14205 0688 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-2325

893 ส.ต.ต. อติชาต สุภา ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0245 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0626

894 ส.ต.ต. อธิวร จันทรานนท์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดินแดง ปน.1-3243 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4675

895 ส.ต.ต. อธิวัฒน์ จิรธนโชติกุล ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1105 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางมด ปน.3-2638

896 ส.ต.ต. อธิษฐาน กัณหาลี ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3156 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0087

897 ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ ฉาสันเทียะ ผบ.หมู่ (จร.) สน.หนองจอก ปน.1-6734 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0070

898 ส.ต.ต. อัครวัชร ประวันจะ ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5670 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5556

899 ส.ต.ต. อัมรินทร์ พิมพรภิรมย์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเลิ้ง 1102 14205 1376 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5545

900 ส.ต.ต. อําพล วาไชยะ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1727 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0554

901 ส.ต.ต. เอกรินทร์ หมวดหรี ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 1065 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0599

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.กิตติพันธุ์  จุนทการ

( กิตติพันธุ์  จุนทการ )

ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

        สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.




