
 (สำเนา)

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
ที่  39/2563 

เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการตำรวจ 
................................................................................. 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัต ิตำรวจแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยคำสั ่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที ่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เรื ่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตำรวจ ประกอบ 
คำสั ่งสำนักงานตำรวจแหงชาติท ี ่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที ่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแตงตั้ง 
ใหขาราชการตำรวจระดับรองสารวัตร จำนวน  39  ราย ดำรงตำแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชี
รายชื่อที่แนบทายคำสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖3 เปนตนไป โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอ ัตราเง ินเด ือนใหมหร ือให โอนอัตราเง ินเด ือนเด ิมไปตั ้งจ ายสำหร ับตำแหนงใหม 
ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖3 เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันที่  31  มกราคม พ.ศ.๒๕๖3 

 (ลงชื่อ) พลตำรวจโท  ภัคพงศ พงษเภตรา 
   ( ภัคพงศ พงษเภตรา ) 
 ผูบัญชาการตำรวจนครบาล 

 สำเนาถูกตอง 

 วาที่พันตำรวจเอก 
        ( พรศักดิ์ โรจนรัตนชัย ) 

 ผูกำกับการฝายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ 
        กองบัญชาการตำรวจนครบาล 



บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 39/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 1

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนง

1 ร.ต.อ. กริช ประจิตร รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปอศ. 2109 29203 0198 รอง สว.สส. สน.ทาขาม สน.3-427

2 ร.ต.อ. กฤตพงศ เทพรัตน รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0026 รอง สวป. สน.พญาไท 1108 13202 0193

3 ร.ต.อ. ขวัญชัยณรงค เที่ยงธรรม รอง สว.(สอบสวน)สภ.ไทรนอย จว.นนทบุรี 0103 24203 0054 รอง สว.(สอบสวน)สน.เพชรเกษม 1011 11203 0149

4 ร.ต.อ. จิรัชธพนธ ปณฑศิริ รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 0104 13207 0220 รอง สว.สส. สน.สายไหม 1109 13204 0072

5 ร.ต.ท. จีระ ปุณณินท นวท.(สบ 1) กชว.ศพฐ.2 2705 33450 0145 รอง สว. กลุมงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 11305 0165

6 ร.ต.อ. ฐิติวัสส ชวยมี รอง สวป.สภ.บานในควน จว.ตรัง 1904 11202 0195 รอง สวป. สน.บางพลัด สน.3-471

7 ร.ต.ท. หญิง ณัฐนรี นาคสิงห รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต สภก.102 รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก สน.2-697

8 ร.ต.อ. ณัฐวุฒ ิเชาวนหุต รอง สว.ฝายอํานวยการ บก.ส.3 2304 11304 0020 รอง สวป.สน.จักรวรรดิ 1113 13202 0171

9 ร.ต.ท. ตนุภัทร อักษรทอง รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 0103 24203 0054 รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.น.3 1005 23203 0062

10 ร.ต.อ. ธีรภัทร ปญญาศรี รอง สว.ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 11403 0102 รอง สว.กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 11304 0218

11 ร.ต.อ. ธีรยุทธ พิลาคง นว.(สบ 1) ผบก. ภ.จว.หนองคาย 1412 11323 0006 รอง สวป.สน.ลุมพินี 1112 13202 0331

12 ร.ต.อ. นิคม เทียมญาติ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0068 รอง สว.สส. สน.พญาไท สน.1-684

13 ร.ต.อ. ปภาสุต บวรพลภัทร รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ป. 2102 29203 0188 รอง สว.(สอบสวน)สน.เตาปูน 1109 24203 0147

14 ร.ต.อ. ประภัสสร อักษรเดช รอง.สว.สส.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.388 รอง สว.จร. สน.นิมิตรใหม 1102 13205 0314

15 ร.ต.อ. ประยูร กมลรักษ รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 1106 11202 0109 รอง สว.กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0142

16 ร.ต.อ. ปรีชา พลซา รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส สนธ.172 รอง สว.(สอบสวน)สน.บางโพงพาง 1112 24203 0131

17 ร.ต.อ. หญิง พัชรินทร สุวรรณ ผูชวย นว.(สบ 1) ผบช.กมค. 0600 11323 0007 รอง สว. ฝอ.บก.น.5 1007 11304 0019

18 ร.ต.อ. พิตติพล พุฒินาทวรพงศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองก่ี จว.บุรีรัมย สบร.489 รอง สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร 1112 24203 0109

19 ร.ต.อ. ไพรัตน สิทธทิอง รอง สว.กก.1 บก.ส.3 2304 11202 0039 รอง สว. กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0052

20 ร.ต.อ. ภูวินัย พลเยี่ยม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 11202 0032 รอง สว.จร.สน.แสมดํา 1116 13205 0080

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

             สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ 39/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 2

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนง

21 ร.ต.อ. มงคลรัตน อินทรสุวรรณ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ 1804 11202 0038 รอง สวป. สน.ทาพระ 1114 13202 0292

22 ร.ต.ท. หญิง มนพัทธ กมลจิตสกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี 1414 11203 0129 รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1102 13203 0258

23 ร.ต.อ. ยศชนินทร ประเสริฐโสภา รอง สว. ฝอ.บก.ปคม. 2108 11304 0020 รอง สว. กก.ดส. 1000 11304 0061

24 ร.ต.อ.  ชาย รณกร บัวคลี่ รอง สวป.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี สสพ.110 รอง สว.สส. สน.เพชรเกษม 1104 13204 0209

25 ร.ต.อ. รตเวช ทองมุณี รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.9 1902 11204 0044 รอง สวป. สน.สุทธิสาร 1109 13202 0349

26 ร.ต.อ. วชิร หูทิพย รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ จว.ปทุมธานี 0104 13202 0281 รอง สว. งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0215

27 ร.ต.อ. วิชชาภพ กาวสูงเนิน รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ 0306 13202 0417 รอง สว.จร. สน.วังทองหลาง 1102 13205 0216

28 ร.ต.อ. ศิริ งามประดิษฐ รอง สว. กก.3 บก.ปปป. 2110 11202 0067 รอง สว.สส. สน.รมเกลา 1103 13204 0162

29 ร.ต.อ. ศุภกร หงษสา รอง สว.กก.1 บก.ส.3 2304 11202 0057 รอง สว.กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0140

30 ร.ต.อ. สันติ เลี้ยงประยูร รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 1110 11202 0149 รอง สว.สส.สน.บางชัน สน.1-817

31 ร.ต.อ. สายันต วรรคไธสง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0027 รอง สวป.สน.สําเหร 1115 13202 0220

32 ร.ต.ท. สาโรจน ชัยวิชิต รอง สว.ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ บก.ฝรก. 2904 11355 0071 รอง สว.ธร. สน.ดินแดง สน.1-517

33 ร.ต.อ. สุคนธ สินตรา รอง สว.สส.สภ.รัตนบุรี จว.สุรินทร สสร.335 รอง สวป. สน.รมเกลา 1103 13202 0152

34 ร.ต.อ. สุชัย อําพรทิศ รอง สว.สส. สภ.หอคํา อ.เมือง จว.บึงกาฬ สนค.125 รอง สวป.สน.บุคคโล สน.3-556

35 ร.ต.อ. สุฤทธิ์ หลวงวงศ รอง สว.(สอบสวน)สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0127 รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0168

36 ร.ต.อ. อดิศักดิ์ จันทรา รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0029 รอง สว.สส. สน.พญาไท 1108 13204 0227

37 ร.ต.อ. ชาย อนุชา แกวกํ่า รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร สสค.109 รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0170

38 ร.ต.อ. อภิรมย เพียชํานิ รอง สวป. สภ.เวียงเกา จว.ขอนแกน 1405 11202 0098 รอง สว. กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0082

39 ร.ต.อ. เอกชัย ซอดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11305 0028 รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11305 0226

        ตรวจแลวถูกตอง
วาที่ พ.ต.อ. พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย

  (พรศักดิ์  โรจนรัตนชัย)
 ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

             สําเนาถูกตอง

พ.ต.ต.

      (ปฐมพงษ อมรชมชูพงศ)

       สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.


