
 (สำเนา)

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล 
ที่  41/2563 

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 (ที ่เปนตำแหนงควบ ผูบังคับหมู  - รองสารวัตร) และ 
ผูบังคับหมู จำนวน  71 ราย ดำรงตำแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบทายคำสั่งนี้ 

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 41/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 1

ลําดับ ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนงยศ ชื่อ ชื่อสกุล

1 วาที่ ร.ต.ท. กร หงษพันธุ รอง สว.(อก.)กลุมงานวิจัยและประเมินผล 3 วจ. 0204 12301 0027 รอง สว. (ป.) สน.บางมด ปน.3-2608

2 ส.ต.ท. กองเกียรติ ลํามะนา ผบ.หมู(ป.) สภ.ดานขุนทด จว.นครราชสีมา 3204 12204 0149 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0181

3 ร.ต.ต. กาจบัณฑิต ปฏิภาณทิพย รอง สว.(ป.) สภ.เมืองชุมพร ปศ.5145 รอง สว. (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0130

4 ด.ต. กิตติธัช สมวงษ ผบ.หมู กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0104 ผบ.หมู (สส.) สน.บางโพงพาง 1112 14204 0528

5 ร.ต.ท. คเชนทร ยศศกัดิ์ รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปอศ. 2109 12202 0102 รอง สว. (ป.) สน.ยานนาวา ปน.2-3949

6 ส.ต.ท. จรัส ประสาท ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0116 ผบ.หมู (สส.) สน.คลองตัน ปน.2-3596

7 ส.ต.ต. จักรพันธ ผลเพชร ผบ.หมู ฝายจัดการสอบ กส. 2905 12301 0028 ผบ.หมู (ปท.)(ส.) สน.สายไหม 1109 14301 0164

8 ด.ต. เฉลิมเกียรติ สมศรี ผบ.หมู (ป.) สภ.โพธิ์ไทร จว.อุบลราชธานี ปปท.1657 ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0323

9 ส.ต.ท. หญิง ชญาดา รัชตะตานนท ผูชวยทันตแพทย (ปท 1) กลุมงานทันตกรรม รพ.ตร. 3108 12416 0008 ผบ.หมู (ทด.)(ธร.) สน.บางรัก ปน.2-4091

10 ด.ต. ชัยชาญ หอมขจร ผบ.หมู กก.4 บก.ปคม. 2108 12202 0189 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4665

11 ด.ต. ชัยวฒัน เมงวิสัย ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0883 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0060

12 ด.ต. ชาติชาญ อุดมปาละ ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0492 ผบ.หมู (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2405

13 ด.ต. ชูตระกูล นันทอง ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0153 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4664

14 ด.ต. เชษฐา รอดไธสง ผบ.หมู กก.ตชด.21 2503 12202 0891 ผบ.หมู (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0113

15 ด.ต. ฐานวัฒน อภิพรธนไพศาล ผบ.หมู (ป.) สภ.บางแมนาง จว.นนทบุรี ปนบ.1119 ผบ.หมู งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1651

16 ส.ต.ท. ฐานะรัตน จุลนิล ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 ปนบ.2297 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0074

17 จ.ส.ต. ณัฐพงศ ธีระราษฎร ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12204 0159 ผบ.หมู (จร.) สน.แสมดํา 1116 14205 0181

18 ส.ต.อ. ณัฐพล กุลบุตร ผบ.หมู (ป.) กก.ปพ.ภ.9 2000 12202 0233 ผบ.หมู ฝอ.บก.สส. 1012 12202 0032

19 จ.ส.ต. ณัฐพล ผิวงาม ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร 2714 12301 0012 ผบ.หมู (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0191

20 ร.ต.ต. ณัฐวัฒน อุตมะมุณีย รอง สว.(ป.) กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0267 รอง สว. (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4304

        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 41/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 2

ลําดับ ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนงยศ ชื่อ ชื่อสกุล

21 ส.ต.ท. ดนัย ขันแดง ผบ.หมู(จร.) สภ.เมืองสมุทรสาคร 3001 12407 0044 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0074

22 ด.ต. ทรงเกียรติ ผิวผักแวน ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0075 ผบ.หมู (สส.) สน.บุปผาราม ปน.3-3312

23 ด.ต. ทรงพล วิจิตร ผบ.หมู งานสืบสวน กก.2 บก.ทท.3 บช.ทท. 3204 12204 0149 ผบ.หมู (สส.) สน.ทองหลอ ท.214

24 ร.ต.ต. ทรงอภิรัตน วัดศรี รอง สว.(ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช 0804 14202 0141 รอง สว. (จร.) สน.บางนา ปน.2-5144

25 ส.ต.ท. ทศพล เผาหอม ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0326 ผบ.หมู (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3424

26 ด.ต. ธงชัย คงจันทร ผบ.หมู กก.ตชด.31 2504 12202 0667 ผบ.หมู (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0112

27 ด.ต. ธนพล ทัดแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองศรีสะเกษ 2701 12301 0098 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0204

28 ส.ต.ท. ธรรมรัตน พานตะสี ผบ.หมู (ป.) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 3202 12202 0338 ผบ.หมู (ป.) สน.ทองหลอ ปน.2-2051

29 ด.ต. ธวัชชัย คงมา ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0458 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส. 1012 12204 0149

30 ส.ต.อ. ธัชดนัย สุขวิมล ผบ.หมู กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1181 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0430

31 ด.ต. ธีระวัฒน ศิริชาง ผบ.หมู กก.ตชด.44 2505 12202 6034 ผบ.หมู (จร.) สน.คันนายาว ปน.1-6692

32 ร.ต.ต. บัณฑิต เขียวแกว รอง สว.(ป.) สภ.บานสวน จว.สุโขทัย 2701 12301 0086 รอง สว. (ป.) สน.ทองหลอ 1112 14202 0595

33 ส.ต.อ. ปฐมพร นวลนึก ผบ.หมู (นปพ.) สภ.รามัน จว.ยะลา 0906 14202 1095 ผบ.หมู (ป.) สน.ราษฎรบูรณะ 1115 14202 0358

34 ด.ต. ประสิทธิ์ บุตรชน ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0023 ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12202 0032

35 ด.ต. ปยวทิย ชีลั่น ผบ.หมู (ป.) สภ.ปาบอน จว.พัทลุง ปพท.2533 ผบ.หมู (ป.) สน.บึงกุม 1111 14202 0357

36 ร.ต.อ. ไผราม แกวหานาม รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ปอศ. 2109 12202 0035 รอง สว. (ป.) สน.ยานนาวา ปน.2-3951

37 ส.ต.ท. พงษเทพ เอมซบุตร ผบ.หมู(ป.) สภ.ดานขุนทด จว.นครราชสีมา ปนม.11140 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0077

38 ส.ต.ท. พงษศักดิ์ ทองคาํพันธุกุล ผบ.หมู ส.ทท.๖กก.๒ทท.๑บช.ทท. 3202 12202 0455 ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0387

39 ส.ต.ท. พิพัฒน ทัศนพันธุ ผบ.หมู กก.อป.บก.สส.ภ.7 3108 12416 0008 ผบ.หมู (ป.) สน.สําเหร ปน.3-4396

40 ส.ต.ท. พีระพล ชูควร ผบ.หมู ฝทส.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 12301 0098 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.7 1009 12301 0007

        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 41/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 3

ลําดับ ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนงยศ ชื่อ ชื่อสกุล

41 ด.ต. ไพฑูรย โพธิ์สุดตา ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1108 ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0488

42 ด.ต. มณเฑียร แกวจิตร ผบ.หมู ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 12301 0049 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.3 1005 12301 0007

43 จ.ส.ต. มานิต ชัยศิริ ผบ.หมู (ป.) สภ.เอราวัณ จว.เลย 0408 14202 0020 ผบ.หมู (สส.) สน.มีนบุรี 1110 14204 0409

44 จ.ส.ต. ยงยุทธ โชคถนอมจิตต ผบ.หมู ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0338 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0091

45 ส.ต.อ. ยอดชาย ทองเพ็ชร ผบ.หมู ส.รฟ.ธนบุรี 2104 12202 0177 ผบ.หมู (ป.) สน.บางกอกนอย ปน.3-4869

46 ส.ต.ท. โยเฮ-ศรุจ สุขเกษม ผบ.หมู ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร. 2701 12301 0086 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.7 1009 12301 0017

47 ส.ต.ท. รังสรรค ประวัติมงคลกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี ปนบ.2332 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0310

48 ด.ต. รัชกฤต อภฉิัตรเดโช ผบ.หมู กก.1 บก.ปคม. 2108 12202 0047 ผบ.หมู (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0230

49 ด.ต. ญ รินจง ชัญถาวร ผบ.หมู ฝายทะเบียนประวัติ 1 ทว. 2703 12314 0064 ผบ.หมู (ทด.)(ธร.) สน.พระโขนง ปน.2-3275

50 ด.ต. ละมุน ประโมกข ผบ.หมู (ป.) สภ.กันทรลักษ จว.ศรีสะเกษ 2703 12314 0064 ผบ.หมู (ป.) สน.บางโพงพาง 1112 14202 0481

51 ด.ต. ลือชา เกาะสมบัติ ผบ.หมู ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0200 ผบ.หมู (ป.) สน.ทาขาม ปน.3-2665

52 ด.ต. วิทยา ประจงเศรษฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ลาดหลุมแกว จว.ปทุมธานี ปสท.820 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0056

53 ส.ต.อ. วีรพงษ ลาคํา ผบ.หมู กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 12204 0024 ผบ.หมู(สส.) สน.หนองแขม ปน.3-3197

54 ด.ต. เวหา ชยานนท ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง 0208 14202 0307 ผบ.หมู (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5568

55 ส.ต.อ. ศราวุธ วิสิทธิ์ศาสตร ผบ.หมู กก.3 บก.ป. 2102 12202 0350 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0070

56 ด.ต. ศรีสุวรรณ วงศศิริ ผบ.หมู กก.3 บก.ปคม. 2108 12202 0162 ผบ.หมู (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4401

57 ด.ต. ศิลา ถมยางกูร ผบ.หมู(ปฎิบัติการ กอ.รมน.)สกพ. 0400 12317 0040 ผบ.หมู (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0245

58 ด.ต. ศุภกิจ ยศทรัพยอนันต ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0140 ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12202 0022

59 ส.ต.อ. ศุภสิทธิ์ นาคอินทร ผบ.หมู (ป.) สภ.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1499 ผบ.หมู (ป.) สน.สมเด็จเจาพระยา ปน.3-4338

60 ส.ต.ท. สมบัติ ทั่งพรม ผบ.หมู ฝายยานพาหนะฯ บก.อก.รร.นรต. 3001 12407 0044 ผบ.หมู (ธร.ทั่วไป)(ป.) สน.ราษฎรบูรณะ ปน.3-2330

        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 41/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 หนา 4

ลําดับ ตําแหนง เลขตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม เลขตําแหนงยศ ชื่อ ชื่อสกุล

61 ด.ต. สราวุฒิ สุรินทรคํา ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0039 ผบ.หมู (จร.) สน.แสมดํา 1116 14205 0183

62 ส.ต.ท. สิรภพ ปญจนาวี ผบ.หมู ฝอ.สฝจ.สพฐ.ตร. 2714 12301 0012 ผบ.หมู ฝอ.บก.สส. 1012 12301 0027

63 ร.ต.ต. สุรพงษ คณาพันธ รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0068 รอง สว. (ป.) สน.ยานนาวา ปน.2-3947

64 ด.ต. เสนห โพลงซิน ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี 1102 12204 0020 ผบ.หมู งานชางเครื่องยนต/ตรวจพิสูจน กก.5 บก.จร. 1002 12301 1554

65 ส.ต.ท. หิรัญ ญวนเขียว ผบ.หมู (ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี ปนบ.2270 ผบ.หมู (จร.) สน.พหลโยธิน 1102 14205 1455

66 จ.ส.ต. อดิศร สุภาพงศ ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0172 ผบ.หมู (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2662

67 จ.ส.ต. อนุสรณ รัตนคุณสาสน ผบ.หมู กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4 1402 12204 0054 ผบ.หมู ฝอ.บก.สส. 1012 12202 0043

68 ด.ต. อภิภมูิ โถตะบุตร ผบ.หมู ฝอ.สก. 0403 12301 0253 ผบ.หมู (ป.) สน.ลาดพราว 1111 14202 0289

69 ด.ต. หญิง อรอุมา ทุมแกว ผบ.หมู (ธร.) สภ.ลําปา จว.พัทลุง ปพท.-1256 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.2 1004 12301 0014

70 ส.ต.อ. อัสลัม สนิทวาที ผบ.หมู (ป.) สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส 0903 14202 2193 ผบ.หมู (ป.) สน.บางพลัด 1114 14202 0524

71 ด.ต. อํานาจ อินทรอํานวย ผบ.หมู (ป.) สภ.บางเลน จว.นครปฐม ปนฐ.1578 ผบ.หมู.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0201

        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.


