
  (สําเนา)
คําส่ังกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

ที่  185/2562 
เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ ประกอบ          
คําส่ังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งต้ังให้
ข้าราชการตํารวจระดับรองสารวัตร จํานวน 45 ราย ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบท้ายคําส่ังน้ี 

ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเ งินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเ งินเดือนเดิมไปต้ังจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ 
ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สําหรับข้าราชการตํารวจที่ยังอยู่ภายใต้เง่ือนไขท้ายคําส่ัง
บรรจุหรือแต่งต้ัง แล้วได้รับการแต่งต้ังไปดํารงตําแหน่งท่ีทําหน้าท่ีนายเวร หากต่อมาเม่ือได้รับ 
การแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว ให้กลับไปดํารงตําแหน่งเดิมที่บรรจุหรือแต่งต้ังให้ครบกําหนด
ระยะเวลาตามเง่ือนไข 

ส่ัง  ณ  วันที ่ 30  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

   (ลงช่ือ) พลตํารวจโท  สุทธิพงษ์ วงษ์ป่ิน 
      ( สุทธิพงษ์ วงษ์ป่ิน ) 

    ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล 

สําเนาถูกต้อง 

     พันตํารวจโท  
       ( พรศกัด์ิ โรจน์รัตนชัย ) 

 รองผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ 1 ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ 1 กองบังคบัการอํานวยการ 
               กองบัญชาการตํารวจนครบาล 



บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 185/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 1

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

1 ร.ต.อ. กฤช ศรีสุริยชัย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ 1309 11305 0161 รอง สว. กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 11305 0157

2 ร.ต.อ. กฤติเดช พลสุวรรณ ผบ.มว.กก.ตชด.14 2502 11202 0374 รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0212

3 ร.ต.อ. กิตติภัทร หงษ์ชูเวช รอง สว.ฝอ.สตส. 0900 11322 0019 รอง สว. ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11403 0020

4 ร.ต.อ. ชานนท์ อ่วมทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 1109 11203 0163 รอง สว. งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0044

5 ร.ต.อ. ชํานัญ อารีพันธุ์ รอง สว.ฝ่ายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 11202 0062 รอง สว. ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0287

6 ร.ต.อ. ณัฏฐกิตติ์ จิตติบุญทรัพย์ รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. 0403 11304 0074 รอง สว. ฝอ.2 บก.อก.บช.น. 1001 11301 0244

7 ร.ต.อ. ทศพล จันทะเสน รอง สว. กก.5 บก.ป. 2102 11202 0253 รอง สว. งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0218

8 ร.ต.อ. ธวัชชัย พันธ์จิ๋ว รอง สว. ฝอ.บก.สปพ. 1013 11304 0165 รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0099

9 ร.ต.อ. นพพล หันภาพ รองสว.(สอบสวน) สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร สชพ.197 รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม 1116 24203 0124

10 ร.ต.อ. นันท์ธนวรรธน์ นรรัตน์ รอง สว.ฝ่ายแผนการสอบ กส. 2905 11316 0025 รอง สว. ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11304 0015

11 ร.ต.อ. ปรมะ วิไลลักษณ์ตระกูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม สนฐ.155 รอง สวป. สน.บางรัก 1113 13202 0207

12 ร.ต.อ. ปรเมษฐ์ ดวงแก้ว รอง สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 3202 11202 0038 รอง สว.จร. สน.ธรรมศาลา 1114 13205 0083

13 ร.ต.อ. พลกฤษณ์ เกิดชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 23203 0026 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.6 1008 29203 0063

14 ร.ต.อ. พลากร สอนเวียง รอง สว. กก.4 บก.ปทส. 2107 11202 0102 รอง สว.สส. สน.คลองตัน 1112 13204 0404

15 ร.ต.อ. พีรยุทธ บริสุทธิ์ธรรม รอง สว.สส. สภ.เมืองสมุทรสาคร 0708 13204 0147 รอง สวป. สน.หัวหมาก 1006 11202 0089

16 ร.ต.อ. ภัทรนิธิ์ อัครภัคชยพัทธ์ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.สกบ. 0301 11304 0062 รอง สว.สส. สน.ท่าข้าม สน.3-425

17 ร.ต.อ. ภานุวัฒน์ กาละศรี รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคม. 2108 29203 0078 รอง สว. งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0100

18 ร.ต.อ. ยุวรัตน์ ตะเภาน้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม 0703 23203 0027 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.9 1011 23203 0062

19 ร.ต.อ. เลิศศักดิ์ ปิ่นละออ รอง สว. ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0144 รอง สว.สส. สน.สายไหม 1109 13204 0072

20 ร.ต.อ. วรพล วารีดี รอง สว.สส.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี สปท.138 รอง สว.สส. สน.บางชัน 1111 13204 0078

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 185/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 2

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

21 ร.ต.อ. วิเชียร ค้อชากุล รอง สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0079 รอง สว. กก.ดส. 1000 11204 0045

22 ร.ต.อ. วุฒธิพงศ์ เสียงล้ําเลิศ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 11305 0027 รอง สว. กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 11305 0164

23 ร.ต.อ. ศักดิ์ดา เลขะพัฒนพล ผบ.มว.กก.ตชด.21 2503 11202 0127 รอง สว.จร. สน.ทองหล่อ สน.2-347

24 ร.ต.อ. ศุภณัฐชัย จีระโรจน์เดชากุล นว.(สบ 1) ผบก.สศป. 2902 11323 0005 รอง สว. ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11304 0016

25 ร.ต.อ. สันชัย งามสง่า ผบ.มว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 2506 11202 0095 รอง สว. กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 11202 0219

26 ร.ต.อ. สิริวัตร แก้วจินดา รอง สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.242 รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0207

27 ร.ต.อ. สุวินัย กุ้ยบํารุง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี 0709 24203 0129 รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาสําราญ 1005 11203 0172

28 ร.ต.อ. อนุสรณ์ พิมพ์สว่าง รอง สว. กก.1 บก.ปอศ. 2109 11202 0047 รอง สวป. สน.ท่าเรือ 1112 13202 0338

29 ร.ต.อ. อิศเรศ อินทรลักษณ์ อาจารย์ (สบ 1) ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 33354 0036 รอง สว. ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11304 0013

30 ร.ต.อ.หญิง ฐานิดา มั่นกตัญญู รอง สว.(สอบสวน) สภ.เปร็ง อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 0107 23203 0054 รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1 1008 11203 0122

31 ร.ต.อ.หญิง ณัฐชา มานะอุดมสิน รอง สว.ฝตส.2 ตส.2 0902 11328 0046 รอง สว. งานศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับขี่ กก.3 บก.จร. 1002 11401 0149

32 ร.ต.อ.หญิง พิชญ์สิณี ชุ่มเจริญ รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11304 0163 รอง สว. กก.ดส. 1000 11304 0052

33 ร.ต.อ.หญิง อนัญญา ธนะขว้าง รอง สว.ฝอ.กม. 0601 11326 0014 รอง สว. กก.ดส. 1000 11309 0025

34 ร.ต.ท. กมลภพ หาญเวช รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิ์แก้ว 0730 24203 0124รอง สว.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม 1116 24203 0125

35 ร.ต.ท. กฤตนัย บุญรัตนพิศาล รอง สว.ฝอ.คด. 0602 11304 0010 รอง สว.สส. สน.บางนา 1112 13204 0421

36 ร.ต.ท. กฤตพัฒน์ รัตนเสรี รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0084 รอง สว.สส. สน.ท่าพระ สน.3-440

37 ร.ต.ท. ฐกฤต บุตรศรีกุล รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 11309 0019 รอง สว. งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 11304 0107

38 ร.ต.ท. ภูมิชาย โสภโณดร อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 1103 32353 0093 นว.(สบ 1) ผบก.น.9 1011 11323 0007

39 ร.ต.ท. เมืองมล สัตบุตร รอง สว. กก.4 บก.ปคบ. 2111 11202 0103 รอง สว.จร. สน.ดินแดง สน.1-1157

40 ร.ต.ท. รัชกฤต นิลแก้ว รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ สสป.264 รอง สว.สส. สน.พญาไท สน.1-686

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 185/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 3

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

41 ร.ต.ท. วรพัฒน์ เจริญมาก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม 1709 11304 0015 รอง สว.สส. สน.บางรัก 1113 13204 0210

42 ร.ต.ท. วศิน วงษ์ปิ่น รอง สว.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ปส. 2201 11320 0090 นว.(สบ 1) ผบก.สส.บช.น. 1012 11323 0005

43 ร.ต.ท. องอาจ เนียมศรีเพชร รอง สว.สส.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 13204 0286 รอง สวป. สน.บางพลัด สน.3-470

44 ร.ต.ท. เอื้ออังกูร ชินโชติธีรนันท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 0103 24203 0076 รอง สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี 1112 24203 0154

45 ร.ต.ต. พรเทพ แก้วชูมา รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี 1111 11202 0054 รอง สว.สส. สน.สุทธิสาร 1004 11204 0089

               สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต. 

       ( ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ )

          สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

                      ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต. กิตติพันธุ  จุนทการ

                   (กิตติพันธุ  จุนทการ)

                        ผบก.อก.บช.น.




