
  (สําเนา)
คําส่ังกองบัญชาการตํารวจนครบาล 

ที่  186/2562 
เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ ประกอบ 
คําส่ังสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งต้ัง 
ให้ข้าราชการตํารวจระดับรองสารวัตร (ที่เป็นตําแหน่งควบ ผู้บังคับหมู่ - รองสารวัตร) และ 
ผู้บังคับหมู่ จํานวน 62 ราย ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือท่ีแนบท้ายคําส่ังน้ี 

ทั้งนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเ งินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเ งินเดือนเดิมไปต้ังจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ 
ต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันที ่ 30  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

  (ลงช่ือ) พลตํารวจโท   สุทธิพงษ์ วงษ์ป่ิน 
   ( สุทธิพงษ์ วงษ์ป่ิน ) 

  ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล 

สําเนาถูกต้อง 

     พันตํารวจโท  
      ( พรศักด์ิ โรจน์รัตนชัย ) 

 รองผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ 1 ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ 1 กองบังคบัการอํานวยการ 
               กองบัญชาการตํารวจนครบาล 



บัญชีแนบท้ายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 186/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 1

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

1 ร.ต.ท. ประจวบ ชัยวงค์ทอง รอง สว.(อก.) กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ. 0201 12301 0020 รอง สว.(อก.) ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0449

2 ร.ต.ต. มาโนช รูปสวย รอง สว.(สส.) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี ปชบ.1445 รอง สว.(อก.) กก.ดส. 1000 12301 0121

3 ด.ต. กฤษณะ ชัยเจริญ ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.โคกงาม จว.เลย ปลย.2067 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1154

4 ด.ต. ชนก คชเสนีย์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ยศ. 0201 12301 0018 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0059

5 ด.ต. ธนาดิฐ อิ่มปฏิญญา ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 ปชด.3-6521 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0106

6 ด.ต. พงษ์พันธ์ ศรีสาคร ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0368 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางเขน ปน.1-6277

7 ด.ต. ยุทธนา อุปถัมภ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี ปศก.2445 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0440

8 ด.ต. สมชาย เชื้อศรี ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี ปนบ.2642 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท ปน.1-4133

9 ด.ต. สุทธิวัตร บรรเทาโฮม ผบ.หมู่ (สตร.) สภ.เหล่าหลวง จว.บึงกาฬ ปนค.1639 ผบ.หมู่ (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0198

10 ด.ต. อดุลชัย แพงกัญญา ผบ.หมู่ กก.ตชด.21 2503 12202 1417 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางยี่ขัน ปน.3-3775

11 ด.ต. อยู่ ดีประสิทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท ปชน.678 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6249

12 ด.ต.หญิง เกษร ทั่งบุญ ผบ.หมู่ ฝ่ายอํานวยการ ศทก. 2804 12301 0005 ผบ.หมู่ (กง.)(ธร.) สน.หนองจอก ปน.1-3973

13 ด.ต.หญิง วราพร ขุนไกร ผบ.หมู่ ฝ่ายการเงิน บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0112 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.3 1005 12301 0025

14 จ.ส.ต. เกรียงไกร ทองแถว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโคก ภ.จว.เพชรบูรณ์ ปพช.1264 ผบ.หมู่ (สส.) สน.โคกคราม 1102 14204 1066

15 จ.ส.ต. นัทชา อุดมสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม ปสส.722 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0401

16 จ.ส.ต.หญิง จุฑาทิพย์ วงศ์พรหม ผบ.หมู่ กอป.พฐก. 2702 12314 0155 ผบ.หมู่ (นส.)(ธร.) สน.หนองแขม ปน.3-3096

17 จ.ส.ต.หญิง นุชจารี เรือนก้อน ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.สตม. 2401 12301 0102 ผบ.หมู่ (ธร.)(ป.) สน.ทองหล่อ ท.181

18 ส.ต.อ. อาทิตย์ สัมพันธ์วรางกูร ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 12301 0087 ผบ.หมู่ (จร.) งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0558

19 ส.ต.ท. เกรียงไกร สีหาทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ปนม.11475 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0360

20 ส.ต.ท. ณัฐพนธ์ ทองมา ผบ.หมู่.(ป.) สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2701 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดพร้าว ปน.1-3681

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 ส.ต.ท. ธนพัตร์ คําชุ่ม ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ปชม.4813 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า 1103 14202 0405

22 ส.ต.ท. ธวัชชัย สายพันธุ์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระบุรี (191) 1110 12202 0111 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0412

23 ส.ต.ท. นรินทร์ ทับทิม ผบ.หมู่ กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0902 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0054

24 ส.ต.ท. เนาวฤทธิ์ วิวัฒนากุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี ปนบ.2288 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0066

25 ส.ต.ท. บุญญฤทธิ์ ฤทธิ์เรืองรุ่ง ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี ปรบ.921 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลิ่งชัน ปน.3-2878

26 ส.ต.ท. ปกรณ์ บัวบาน ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0327 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0093

27 ส.ต.ท. ประดิษฐ์ สาลี ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองสุรินทร์ ปสร.2339 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0359

28 ส.ต.ท. ปรัชญ์ กมลพัฒนะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ ปสป.1634 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0193

29 ส.ต.ท. วรวัช อรรคนันท์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ปนม.11139 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2050

30 ส.ต.ท. ศุภณัฐ กมลพัฒนะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรปราการ ปสป.1453 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0192

31 ส.ต.ท. สยาม เจริญธรรม ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 12202 0086 ผบ.หมู่ กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1449

32 ส.ต.ต. กิตติชัย สุ่มมาตย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 1109 12202 0201 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ประเวศ 1111 14204 0410

33 ส.ต.ต. จิรวัฒน์ สอนวิเชียร ผบ.หมู่ ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. 0402 12301 0141 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0357

34 ส.ต.ต. ชินวัฒน์ สวัสดิ์ทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนา ปนย.877 ผบ.หมู่ (ป.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-2292

35 ส.ต.ต. ฐิติพงศ์ พูนผล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะช้าง จว.ตราด 0205 14202 0041 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางมด ปน.3-2542

36 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ ทองงาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี ปชบ.4060 ผบ.หมู่ (สส.) กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0068

37 ส.ต.ต. ทศพล ภูพวก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองน้ําใส จว.สระแก้ว ปปจ.2027 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0783

38 ส.ต.ต. วิชชบูรณ์ เจริญวิสิทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนา ปนย.868 ผบ.หมู่ (ป.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-2290

39 ส.ต.ต. ศิวกร แก้วคําแปง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมงอบ จว.ตราด ปตร.1832 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0397

40 ส.ต.ต. อนุรักษ์ มงคลศุภวัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.องครักษ์ ปนย.712 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0514

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 ส.ต.ต. อรรถพล มณีโชติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.จว.นครสวรรค์ ปนว.1891 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปดพ.1268

42 ส.ต.ต. เอกชัย สาเลศ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0267 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0086

43 ด.ต. ชัยรัตน์ กาน้อย ผบ.หมู่ ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1105 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0507

44 ด.ต. ธนวรรธน์ พรหมมาา ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0108 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0122

45 ด.ต. ภูมิพัฒน์ สกุลรัฐศาสตร์ ผบ.หมู่ ส.รน.1 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0262 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1100

46 ด.ต. วุฒิชัย มูลสาร ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0818 ผบ.หมู่ กก.สส.5 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0205

47 จ.ส.ต. รักชาติ สีราทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 12202 0126 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางพลัด ปน.3-3051

48 ส.ต.ท. กฤษณะ ชัยหมื่น ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี 0904 14202 0975 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1063

49 ส.ต.ท. เกียรติศักดิ์ พารา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน จว.ยะลา ปยล.1800 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0353

50 ส.ต.ท. จารุพงศ์ จันทรุพันธ์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0091 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางกอกใหญ่ ปน.3-4817

51 ส.ต.ท. ญานพันธ์ จอดนอก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 0574 ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0337

52 ส.ต.ท. ปรากรม จรลี ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส 0903 14202 1658 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0399

53 ส.ต.ท. พงษ์ อุปพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ปนธ.2662 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1069

54 ส.ต.ท. พชร เพชรสังข์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส 0903 14202 2227 ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0400

55 ส.ต.ท. พิเชียร นัทธีเชาว์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส 0903 14202 1389 ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0496

56 ส.ต.ท. มนตรี มีเดช ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี 0904 14202 0867 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0344

57 ส.ต.ท. ยุทธพิชัย แสนแสน ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา 0906 14202 1129 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2888

58 ส.ต.ท. สราวุธ ทุนทวีศีลศักดิ์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0062 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0147

59 ส.ต.ท. เหินฟ้า จิตไทยสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 2200 ผบ.หมู่ (สส.) สน.หัวหมาก ปน.1-3869

60 ส.ต.ต. ธีรเชษฐ์ อินทร์หอม ผบ.หมู่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0084 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0205

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 186/2562 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หน้าที่ 4

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง เลขตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ เลขตําแหน่ง

61 ส.ต.ต. สุทธิพงค์ บุญพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2145 ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0430

62 ส.ต.ต. เสรีชน ทรงผูกจิตต์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี ปปน.2233 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0029

                     ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ต. กิตติพันธุ  จุนทการ

                  ( กิตติพันธุ  จุนทการ )

                       ผบก.อก.บช.น.

              สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

       (ปฐมพงษ  อมรชมชูพงศ)

         สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.




