
ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

1 ร.ต.อ. กษิดิศ แกวเสถียร รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก สน.2-707 รอง สว.งานสายตรวจ 5 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0079

2 ร.ต.ท. หญิง กนกวรรณ ดีสุบินทร รอง สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน สน.1-1349 รอง สว.(สอบสวน) สน.พญาไท สน.1-696

3 ร.ต.อ. กริช ประจิตร รอง สว.สส. สน.ทาขาม สน.3-427 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11302 0224

4 ร.ต.อ. กริชศกร นันทโพธิ์เดช รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.2 1004 23203 0062 รอง สว. กก.ดส. 1000 11202 0032

5 ร.ต.อ. กฤตกร รอดทุกข รอง สว.ฝอ.บก.น.6 1008 11304 0163 รอง สว. กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0054

6 ร.ต.อ. กฤตพัฒน รัตนเสรี รอง สว.สส. สน.ทาพระ สน.3-440 รอง สว.จร.สน.บางขุนเทียน สน.3-925

7 ร.ต.ท. กฤตภคั ไทยสุริโย รอง สว. กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0053 รอง สว.สส.สน.เพชรเกษม 1104 13204 0208

8 ร.ต.อ. กฤษฎา ซอประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0161 รอง สวป.สน.ทองหลอ 1112 13202 0342

9 ร.ต.อ. กฤษณชัย บุญใจ รอง สว.ธร.สน.บางชัน สน.1-814 รอง สว.ฝอ.บก.จร. 1002 11304 0023

10 ร.ต.อ. กอบเกียรติ กาญจนจรัส รอง สว.(สอบสวน)สน.คลองตนั 1112 24203 0186 รอง สว.สส. สน.คลองตนั สน.2-572

11 ร.ต.อ. กิตติ์ขจร กอนทอง รอง สว.จร. สน.โคกคราม 1102 13205 0350 รอง สว.จร.สน.คลองตนั สน.2-584

12 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ เศวตเวช รอง สว.(สอบสวน)สน.พหลโยธิน 1109 24203 0139 รอง สว.สส.สน.สุทธิสาร 1109 13204 0354

13 ร.ต.อ. เกวฤทธิ์ หลินภู รอง สว.สส.สน.หวยขวาง สน.1-553 รอง สวป.สน.หวยขวาง 1108 13202 0236

14 ร.ต.อ. เกียรติคุณ ตุลยนิษกะ รอง สว.สส.สน.โคกคราม 1102 13204 0337 รอง สวป. สน.โคกคราม 1004 11202 0108

15 ร.ต.อ. คฑาวัฒน นวลบัตร รอง สว.(สอบสวน)สน.ตลิ่งชัน 1009 11203 0130 รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0060

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ที่ 27/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕
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16 ร.ต.อ. คณัสนันท ขวัญสงา รอง สว.(สอบสวน)สน.บุคคโล สน.3-1019 รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0106

17 ร.ต.อ. คําแสน สอดเสน รอง สว.ฝายบริการการศึกษา ศฝร.บช.น. 1015 11304 0049 รอง สว. ฝอ.บก.สส. 1012 11304 0013

18 ร.ต.อ. คิดคม ศิริพจนากร รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก สน.2-698 รอง สว.จร. สน.บางรัก สน.2-712

19 ร.ต.อ. จตุรภัทร ศิริโอภา รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก สน.2-923 รอง สวป.สน.บางรัก 1008 11202 0101

20 ร.ต.อ. จรูญ ดวงเวียงคํา รอง สว.(สอบสวน)สน.คลองตนั สน.2-949 รอง สว.สส.สน.สายไหม 1109 13204 0071

21 ร.ต.อ. จักรพงศ วงศงามใส รอง สว.สส. สน.บุปผาราม สน.3-516 รอง สว.สส. สน.สมเด็จเจาพระยา สน.3-723

22 ร.ต.อ. จิรทรัพย ชํานาญไพร รอง สว.(สอบสวน)สน.บางนา 1112 24203 0215 รอง สว. ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 11202 0075

23 ร.ต.อ. จุรินทรชาติ โสตะ รอง สว.(สอบสวน)สน.ลุมพินี สน.2-490 นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.น. 1001 11323 0006

24 ร.ต.ท. จุลจิตต สุวานิชกุล รอง สว.(สอบสวน) สน.บางพลัด 1009 11203 0140 รอง สว.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ 1008 11203 0116

25 ร.ต.อ. จุลอัศว สุวรรณิน รอง สวป. สน.บางยี่ขัน 1114 13202 0269 รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0379

26 ร.ต.อ. เจนศกัดิ์ บัวศรี รอง สวป.สน.ศาลาแดง 1114 13202 0257 รอง สว.จร.สน.บางเสาธง สน.3-947

27 ร.ต.อ. ชนินทร จิระมหาโภคา รอง สวป.สน.ภาษีเจริญ 1011 11202 0104 รอง สว.สส.สน.ภาษีเจริญ 1011 11204 0086

28 ร.ต.อ. ชยพัทธ หีบทอง รอง สว.(สอบสวน) สน.เตาปูน สน.1-838 รอง สว.กก.สส.บก.น.2 1004 11204 0053

29 ร.ต.อ. ชวลิต สายเมฆ รอง สวป.สน.ตลิ่งชัน 1009 11202 0115 รอง สวป.สน.บางนา สน.2-754

30 ร.ต.อ. ชัชวาล กิตติภัทรสกุล รอง สว.สส.สน.สําราญราษฎร สน.1-884 รอง สว. กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0053
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31 ร.ต.อ. ชัยณรงค มาเมือง รอง สว.(สอบสวน)สน.ลาดพราว 1111 24203 0100 รอง สว.(สอบสวน)สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-456

32 ร.ต.อ. ชัยยุทธ ศักดิ์เพชร รอง สว.(สอบสวน)สน.บางชัน 1111 24203 0176 รอง สว. กก.สส.3 บก.สส. 1012 11204 0062

33 ร.ต.อ. ชัยรัตน จรัสเมธาวิทย รอง สว.(สอบสวน)สน.บางนา 1007 11203 0129 รอง สว.(สอบสวน)สน.ประชาสําราญ 1102 13203 0371

34 ร.ต.อ. ชาญวิทย กฤติยาเมธากุล รอง สว.(สอบสวน)สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-466 รอง สว.(สอบสวน) สน.นางเลิ้ง สน.1-963

35 ร.ต.อ. ชุมพล ดวงบรรเทา รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเขน สน.1-1101 รอง สว.(สอบสวน)สน.โคกคราม 1004 11203 0157

36 ร.ต.อ. หญิง ณภทรสร โคตรยอด รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเขน สน.1-1098 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.2 1004 29203 0065

37 ร.ต.อ. ณรงคฤทธิ์ แตงจอก รอง สว.(สอบสวน)สน.พระโขนง 1112 24203 0196 รอง สว.จร.สน.พระโขนง สน.2-554

38 ร.ต.อ. ณัฏฐพรรษ ประดับพงศ รอง สวป. สน.พระราชวัง 1113 13202 0179 รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-454

39 ร.ต.อ. ณัฐกิตติ์ รัตกูล รอง สว.สส. สน.มักกะสัน สน.1-1058 รอง สว.สส.สน.ทุงสองหอง 1102 13204 0168

40 ร.ต.อ. ณัฐดนัย บํารุงศรี รอง สว.(สอบสวน)สน.พระโขนง สน.2-940 ผูชวย นว.(สบ 1) ผบช.น. 1000 11323 0016

41 ร.ต.อ. ณัฐพงศ ทองสม รอง สว. ฝอ.บก.น.1 1003 11202 0030 รอง สว.สส. สน.สามเสน สน.1-993

42 ร.ต.อ. ณัฐพงศ สงวนสัจพงษ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก 1113 24203 0084 รอง สวป. สน.บางรัก 1113 13202 0204

43 ร.ต.อ. ณัฐพล เลิศเดชะ รอง สว.จร. สน.บางรัก สน.2-713 รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0381

44 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ กันเกตุ รอง สวป.สน.ลําหิน 1110 13202 0255 รอง สว.กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0055

45 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ รอดสูงเนิน รอง สว.(สอบสวน)สน.มักกะสัน สน.1-1061 รอง สว.(สอบสวน)งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กก.3 บก.จร. 1002 30203 0157
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46 ร.ต.อ. ดิเรก ชํานาญกิจ รอง สว.สส.สน.ทุงครุ 1115 13204 0162 รอง สว.กก.มาตํารวจ บก.สปพ. 1013 11202 0235

47 ร.ต.อ. เดชา คําผุย รอง สว.(สอบสวน)สน.มีนบุรี สน.1-1281 รอง สว.(สอบสวน)สน.สุวินทวงศ 1110 23203 0075

48 ร.ต.อ. ตนิษฐ กองวิบูลศิริ รอง สว.(สอบสวน)สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-462 รอง สว.จร. สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-470

49 ร.ต.อ. ตวงพล เหงาสุสิทธิ์ รอง สว.ธร.สน.ทาเรือ 1112 13304 0097 รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11304 0225

50 ร.ต.อ. ทองพูน ออนเกษ รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-447 รอง สว.จร. สน.ยานนาวา สน.2-883

51 ร.ต.อ. ทิธิกร ไสยเกื้อ รอง สว.(สอบสวน)สน.นางเลิ้ง สน.1-960 รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาชื่น สน.1-1375

52 ร.ต.อ. ธนพล บุญซื่อ รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเขน 1109 24203 0201 รอง สว.(สอบสวน) สน.ประชาสําราญ 1102 13203 0369

53 ร.ต.อ. ธนากร ธีรสกุลศกัดา รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเสาธง สน.3-588 รอง สว.สส.สน.บางเสาธง สน.3-586

54 ร.ต.อ. ธัญอนันต รักษาแสง รอง สว.(สอบสวน)สน.โชคชัย 1111 24203 0137 รอง สว.(สอบสวน)งานศูนยควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 29203 0129

55 ร.ต.ท. หญิง ธิดา เดชวุฒิกุล รอง สว.(สอบสวน) สน.ทองหลอ สน.2-315 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.2 1004 29203 0063

56 ร.ต.อ. ธิระสาร นรินทรสรศักดิ์ รอง สว.(สอบสวน)สน.หลักสอง สน.3-647 รอง สว.(สอบสวน)สน.บวรมงคล สน.3-1058

57 ร.ต.อ. ธีรรัตน ขําสุวรรณ รอง สว.ธร.สน.ประชาสําราญ 1102 13304 0354 รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11302 0020

58 ร.ต.อ. นพดล ศรวีะรมย รอง สวป.สน.ทุงมหาเมฆ สน.2-631 รอง สว.สส.สน.ทุงมหาเมฆ สน.2-636

59 ร.ต.อ. หญิง นริศรา บัวมาศ รอง สว.(สอบสวน)สน.บึงกุม 1006 11203 0123 รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11304 0160

60 ร.ต.อ. นวมินทร ขุนพาสน รอง สว.(สอบสวน)สน.โชคชัย 1111 24203 0144 รอง สว.(สอบสวน)สน.ราษฎรบูรณะ สน.3-666
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61 ร.ต.อ. นิเทศ พวงพิลา รอง สว. กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0044 รอง สว.สส.สน.นิมิตรใหม 1102 13204 0305

62 ร.ต.อ. บดินทร จุลเรือง รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.4 1006 29203 0064 นว.(สบ 1) ผบก.น.9 1011 11323 0007

63 ร.ต.อ. บํารุง สุริวงค รอง สวป.สน.มักกะสัน สน.1-1055 รอง สวป.สน.พญาไท สน.1-679

64 ร.ต.อ. บุญยงค นอยออนหลา รอง สว.(สอบสวน)สน.บางชัน 1006 11203 0141 รอง สวป.สน.หัวหมาก 1111 13202 0288

65 ร.ต.อ. บูรฉัตร ฉัตรประยูร รอง สว.(สอบสวน)สน.เทียนทะเล 1116 23203 0094 รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0061

66 ร.ต.อ. ปกครอง คาํลือ รอง สว.กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0049 รอง สว. กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0047

67 ร.ต.อ. ปฐมพงษ ศรีหาพล รอง สว.(สอบสวน)สน.พญาไท 1108 24203 0082 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0097

68 ร.ต.อ. ปภาวิน ดอนมูลไพร รอง สว.(สอบสวน)สน.ดินแดง สน.1-532 รอง สว.จร.สน.สุทธิสาร สน.1-1300

69 ร.ต.อ. ประพันธศักดิ์ แกวหาวงษ รอง สว.ฝอ.บก.น.8 1010 11202 0031 รอง สว.ฝอ.บก.น.7 1009 11202 0031

70 ร.ต.อ. ประเสริฐ พูนแกว รอง สวป.สน.บางขุนเทียน 1116 13202 0313 รอง สว.(สอบสวน) สน.ทาขาม 1116 24203 0124

71 ร.ต.ท. ปรัญญา คงทรัพย รอง สว.สส. สน.ราษฎรบูรณะ สน.3-371 รอง สว.สส. สน.บางยี่ขัน สน.3-600

72 ร.ต.อ. ปรีชา เข็มศิริ รอง สว.(สอบสวน) สน.วังทองหลาง 1006 11203 0139 รอง สว.กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0056

73 ร.ต.อ. ปวิช อุไรมาลย รอง สว.(สอบสวน) สน.ทาเรือ 1112 24203 0075 รอง สว. ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 11202 0076

74 ร.ต.อ. ปองภพ แกวคูณ รอง สว.จร. สน.ดินแดง สน.1-540 รอง สว.สส.สน.พญาไท 1003 11204 0092

75 ร.ต.อ. พงศกร พรมออน รอง สว.สส. สน.คลองตนั สน.2-572 รอง สว.สส. สน.บางโพ 1108 13204 0158
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บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ที่ 27/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

76 ร.ต.อ. พงศธร วชิรโชติกุล รอง สว.(สอบสวน)สน.ทุงสองหอง 1102 12203 0171 รอง สว.(สอบสวน)สน.ตลาดพลู สน.3-544

77 ร.ต.อ. พงศพันธุ จินโรจน รอง สว.(สอบสวน)สน.พระราชวัง สน.1-1311 รอง สว.กก.สส.บก.น.2 1004 11204 0057

78 ร.ต.ท. พงษนที เงินทอง รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0283 รอง สว. กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0043

79 ร.ต.อ. พงษศักดิ์ เมฆสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน)สน.คลองตนั 1112 24203 0184 รอง สวป. สน.คลองตนั 1112 13202 0350

80 ร.ต.อ. พลากร ถนอมพันธ รอง สว.(สอบสวน)สน.คลองตนั 1112 24203 0178 รอง สว. กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0056

81 ร.ต.อ. พัฒนศิลป พุมพวง รอง สว.(สอบสวน)สน.บางยี่เรือ สน.3-702 รอง สว.สส. สน.บางพลัด สน.3-474

82 ร.ต.อ. พิชวุฒิ เปยมธรรมโรจน รอง สว.(สอบสวน)สน.ประชาชื่น สน.1-729 รอง สว.(สอบสวน) งานศนูยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 29203 0125

83 ร.ต.อ. พิเชษฐ ทรงบัณฑิต รอง สวป.สน.โคกคราม 1102 13202 0333 รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0055

84 ร.ต.อ. พิเชษฐ แสงหาชัย รอง สว.(สอบสวน)สน.หัวหมาก 1111 24203 0092 รอง สว.กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0053

85 ร.ต.อ. พิพัฒน ดํารงสุกิจ รอง สว.(สอบสวน)สน.เพชรเกษม 1011 11203 0151 รอง สว.กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0054

86 ร.ต.อ. หญิง พิมพวิภา ชาโรจน รอง สว.(สอบสวน)งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. 1002 29203 0114 รอง สว.กก.ดส. 1000 11202 0038

87 ร.ต.อ. พิรุณ พรหมบุตร รอง สว.จร.สน.หวยขวาง สน.1-1156 รอง สว.จร. สน.บางมด สน.3-941

88 ร.ต.อ. โพชชง เสืองาม รอง สวป.สน.บุปผาราม 1010 11202 0108 รอง สว.จร.สน.แสมดํา 1116 13205 0078

89 ร.ต.อ. ไพฑูรย คัชมา รอง สวป.สน.พระราชวัง 1008 11202 0088 รอง สว.จร.สน.พระราชวัง สน.1-1290

90 ร.ต.อ. ไพรสี จันธิบุตร รอง สว.สส.สน.นิมิตรใหม 1102 13204 0305 รอง สวป.สน.นิมิตรใหม 1102 13202 0300



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ที่ 27/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

91 ร.ต.อ. ไพรัตน เพ็งแจม รอง สว.สส.สน.บางโพ 1108 13204 0157 รอง สว.จร.สน.มีนบุรี สน.1-1212

92 ร.ต.อ. ไพศาล วังยาว รอง สว.จร.สน.วัดพระยาไกร สน.2-745 รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1112 13202 0359

93 ร.ต.อ. ภัทรพล ชูชื่อ รอง สว.(สอบสวน)สน.โชคชัย 1111 24203 0142 ผบ.หมวด (สบ 1) กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0059

94 ร.ต.อ. ภาณุพงศ มิตตะกัง รอง สว.(สอบสวน)สน.ประเวศ 1006 11203 0126 รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0048

95 ร.ต.อ. ภิรมย อินพิทักษ รอง สว.จร. สน.แสมดํา 1116 13205 0079 รอง สว.จร.สน.ตลิ่งชัน สน.3-933

96 ร.ต.อ. มน พุมมาก รอง สวป.สน.ทุงมหาเมฆ 1112 13202 0373 รอง สว.สส.สน.ทุงมหาเมฆ 1112 13204 0380

97 ร.ต.อ. หญิง มนพัทธ กมลจิตสกุล รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1102 13203 0258 รอง สว.กก.ดส. 1000 11202 0031

98 ร.ต.อ. หญิง เมษยา สัตนาโค รอง สว.กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0050 รอง สวป.สน.วัดพระยาไกร 1112 13202 0358

99 ร.ต.อ. ยศกร สัตถาวะโห รอง สว.สส.สน.บางขุนเทียน 1116 13204 0318 รอง สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0224

100 ร.ต.อ. ยศชนินทร ประเสริฐโสภา รอง สว. กก.ดส. 1000 11304 0061 รอง สว. กก.ดส. 1000 11204 0045

101 ร.ต.อ. โยคิน เบญพาด รอง สว.(สอบสวน)สน.สมเด็จเจาพระยา 1115 24203 0102 รอง สว.จร.สน.สมเด็จเจาพระยา สน.3-736

102 ร.ต.อ. รชานนท ทับทิม รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก สน.2-710 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0050

103 ร.ต.อ. รณกร บัวคลี่ รอง สว.สส. สน.เพชรเกษม 1104 13204 0209 รอง สวป.สน.บางขุนนนท สน.3-862

104 ร.ต.อ. รณณรงค ทองแดง รอง สว.(สอบสวน)สน.บางชัน 1006 11203 0147 รอง สว.(สอบสวน)สน.นิมิตรใหม 1005 11203 0151

105 ร.ต.อ. รัชชานนท เพ็งเหมือน รอง สว.(สอบสวน)สน.หัวหมาก 1111 24203 0096 ผบ.หมวด (สบ 1)กองรอยที่ 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0061



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ที่ 27/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

106 ร.ต.อ. รุงธรรม ตัณฑเสน รอง สว.งานธุรการ/สนับสนุน กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 11304 0153 รอง สว.งานควบคุมยุทธการและการฝก กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 11318 0129

107 ร.ต.อ. หญิง รุงอรุณ เจียรวิวัฒนวงศ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0321 รอง สว.กก.ดส. 1000 11304 0060

108 ร.ต.อ. เริงณรงค พงษพัฒน รอง สว.งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 11202 0097 ผบ.หมวด (สบ 1) กองรอยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0056

109 ร.ต.อ. หญิง วงเดือน มาตรกําจร รอง สว.งานศูนยขอมูลประวัติผูขับขี่ กก.3 บก.จร. 1002 11401 0147 รอง สว.ธร. สน.รมเกลา 1103 13304 0150

110 ร.ต.อ. วณัฐพงศ สุขชื่น รอง สว.(สอบสวน)สน.บางขุนเทียน สน.3-664 รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1000 11203 0487

111 ร.ต.อ. วรเวช ปรุงเรณู รอง สว.สส.สน.หนองจอก 1110 13204 0177 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส. 1012 11204 0054

112 ร.ต.อ. วริทธิ์ธร ออนคลาย รอง สว.(สอบสวน)สน.บุปผาราม สน.3-520 รอง สว.(สอบสวน) สน.ปากคลองสาน สน.3-781

113 ร.ต.อ. วศิน มีประดิษฐ รอง สว.(สอบสวน)สน.ตลิ่งชัน 1009 11203 0129 รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0108

114 ร.ต.อ. วันชัย เชาวลิต รอง สว.จร.สน.ลาดพราว สน.1-1158 รอง สว. งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0216

115 ร.ต.อ. วิชชาภพ กาวสูงเนิน รอง สว.จร. สน.วังทองหลาง 1102 13205 0216 รอง สว.จร. สน.ทุงครุ สน.3-997

116 ร.ต.อ. วิชาญ จันทรมณี รอง สว.จร.สน.ตลิ่งชัน สน.3-933 รอง สวป. สน.ตลิ่งชัน 1114 13202 0233

117 ร.ต.อ. วิทยา ทองแดง รอง สว.(สอบสวน)สน.วังทองหลาง 1006 11203 0136 รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1102 13202 0197

118 ร.ต.อ. วีระ วรวงษพันธุ รอง สวป.สน.รมเกลา 1103 13202 0159 รอง สว.สส. สน.รมเกลา 1103 13204 0161

119 ร.ต.อ. วีระพงษ คุณสมิตปญญา รอง สว.(สอบสวน)สน.โคกคราม 1004 11203 0133 รอง สว. กก.สส.บก.น.2 1004 11204 0051

120 ร.ต.อ. วีระพงษ รอตเกษี รอง สว.(สอบสวน)สน.นิมิตรใหม 1005 11203 0149 รอง สวป.สน.นิมิตรใหม 1102 13202 0298



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ที่ 27/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

121 ร.ต.อ. วุฒิพงษ จันทวงษ รอง สว.สส.สน.ดินแดง สน.1-524 รอง สว.สส.สน.สุทธิสาร 1004 11204 0089

122 ร.ต.อ. ศรนรินทร เหลามูล รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเขน สน.1-1103 รอง สว.(สอบสวน)สน.จรเขนอย 1110 24203 0139

123 ร.ต.อ. ศรัญยู พันธดาํรงกุล รอง สว.(สอบสวน)สน.ดุสิต สน.1-509 รอง สว.(สอบสวน)สน.ดอนเมือง สน.1-577

124 ร.ต.อ. ศิริชัย วงศพิทักษ รอง สวป.สน.บุปผาราม สน.3-509 รอง สว.จร.สน.บุปผาราม สน.3-527

125 ร.ต.อ. สถาพร โสตถิยิ้ม รอง สว.(สอบสวน)สน.คลองตนั 1112 24203 0177 รอง สวป.สน.คลองตนั 1112 13202 0399

126 ร.ต.อ. สมัย นิมิตร รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0041 รอง สว.งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0071

127 ร.ต.อ. สมิทธ เข็มครุฑ รอง สว.(สอบสวน)สน.ฉลองกรุง 1110 24203 0136 รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0047

128 ร.ต.อ. สิทธิพงษ แกนพรม รอง สวป.สน.เพชรเกษม 1011 11202 0103 รอง สว.กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0047

129 ร.ต.อ. สุขเกษม วรรณสิทธิ์ รอง สวป.สน.ลําผักชี 1005 11202 0097 รอง สว.สส. สน.ลําผักชี 1102 13204 0141

130 ร.ต.อ. สุธรรม ดอกไม รอง สวป. สน.ฉลองกรุง 1110 13202 0238 รอง สว.จร.สน.ฉลองกรุง 1103 13205 0118

131 ร.ต.ท. หญิง สุภัทรา ประมุขกุล รอง สว.(สอบสวน) สน.ทาขาม 1116 24203 0126 รอง สว.(สอบสวน)สน.สามเสน สน.1-996

132 ร.ต.อ. สุเมธัส บวรนันทกุล รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0175 รอง สว.(สอบสวน)งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร. 1002 29203 0114

133 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ นาคแกว รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0317 รอง สว.ฝอ.บก.น.2 1004 11202 0031

134 ร.ต.อ. สุฤทธิ์ หลวงวงศ รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0168 รอง สว.สส.สน.ทองหลอ สน.2-345

135 ร.ต.อ. สุวพิชญ สมชาติ รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0169 รอง สว.สส.สน.ทองหลอ 1112 13204 0396



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ที่ 27/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

136 ร.ต.อ. สุวรรณ เหลาเมฆ รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0083 รอง สวป.สน.บางโพ 1108 13202 0212

137 วาที่ ร.ต.อ. สุวิท ศศิธรฉาย รอง สว.งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11304 0097 รอง สว.งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0101

138 ร.ต.อ. เสถียร นิลเพ็ชร รอง สวป.สน.ยานนาวา สน.2-662 รอง สวป.สน.รมเกลา 1103 13202 0159

139 ร.ต.อ. โสภณ ทาเชาว รอง สว.(สอบสวน)สน.ทาเรือ 1112 24203 0074 รอง สว.จร. สน.ทาเรือ 1112 13205 0096

140 ร.ต.อ. ไสว กาศรัมย รอง สวป.สน.มีนบุรี 1005 11202 0092 รอง สว.สส. สน.มีนบุรี 1110 13204 0265

141 ร.ต.อ. อดิศร บุญสาย รอง สว.สส. สน.พระโขนง 1112 13204 0413 รอง สว.สส. สน.ประเวศ สน.2-363

142 ร.ต.อ. อธิษฐพัชร มิตรวงค รอง สว.สส. สน.ลุมพินี สน.2-483 รอง สว.จร. สน.มีนบุรี สน.1-1214

143 ร.ต.อ. อนุชัย ปญจมาลา รอง สว.ฝอ.บก.จร. 1002 11304 0261 รอง สว.ธร.สน.มีนบุรี สน.1-1111

144 ร.ต.อ. อนุสรณ ประทุมทอง รอง สว.(สอบสวน)สน.คันนายาว 1004 11203 0161 รอง สวป.สน.คันนายาว 1109 13202 0416

145 ร.ต.อ. อภิชัย สีสังข รอง สว.(สอบสวน)สน.แสมดํา 1011 11203 0139 รอง สว.(สอบสวน)สน.ทาขาม 1116 24203 0125

146 ร.ต.อ. อภิชาติ ชื่นสบาย รอง สว.จร.สน.บางซื่อ สน.1-350 รอง สว.จร.สน.สายไหม 1109 13205 0080

147 ร.ต.อ. อภิเชษฐ สุวรรณคํา รอง สว.งานแผน/ฝกอบรม กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 11304 0191 รอง สว.ธร. สน.บางบอน 1104 13304 0166

148 ร.ต.อ. อมร ชออัญชัน รอง สว.จร.สน.พหลโยธิน สน.1-781 รอง สว.(สอบสวน)สน.สุวินทวงศ 1110 23203 0072

149 ร.ต.อ. อรรถพงษ สิวะสุธรรม รอง สวป.สน.ลุมพินี 1007 11202 0100 รอง สว.กก.สส.บก.น.5 1007 11204 0052

150 ร.ต.ท. อริญชัย บุญมี รอง สว.(สอบสวน) สน.พระโขนง สน.2-549 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.3 1005 29203 0064



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ที่ 27/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

151 ร.ต.อ. อวยชัย สงคอินทร รอง สว.(สอบสวน)สน.บางเขน สน.1-1100 รอง สว.(สอบสวน)สน.จรเขนอย สน.2-382

152 ร.ต.อ. อัครชัย บางศิริ รอง สว.จร. สน.พหลโยธิน สน.1-1301 นว. (สบ 1) ผบก.ศฝร.บช.น. 1015 11323 0028

153 ร.ต.อ. อัครเดช แกวเกียรติยศ รอง สว.(สอบสวน)สน.ราษฎรบูรณะ สน.3-1031 รอง สว.สส. สน.ราษฎรบูรณะ สน.3-371

154 ร.ต.อ. หญิง อัจฉรา กุสุมาลย รอง สว.(สอบสวน)สน.บางรัก 1113 24203 0081 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.2 1004 23203 0062

155 ร.ต.อ. อาณัติ เข็มทอง รอง สว. กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0045 รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0045

156 ร.ต.อ. อานุภาพ ประภาสอน รอง สว.(สอบสวน)สน.ทุงสองหอง 1004 11203 0139 รอง สวป.สน.ดอนเมือง 1004 11202 0121

157 ร.ต.อ. อํานาจ สิงหจันทร รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11202 0031 รอง สว.ธร. สน.คันนายาว สน.1-591

158 ร.ต.อ. อุทิศ ทรัพยเกิด รอง สว.จร. สน.บางโพ 1003 11205 0082 รอง สว.(สอบสวน)สน.ประเวศ สน.2-890

159 ร.ต.อ. เอกพันธ พลยะศรีสวัสดิ์ รอง สว.จร.สน.ลาดกระบัง สน.2-877 รอง สวป.สน.สามเสน 1108 13202 0263

160 ร.ต.อ. เอกภพ พันธุ รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1 1113 24203 0071 รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0050

161 ร.ต.อ. เอกรัฐ หนูคลาย รอง สว.สส.สน.วังทองหลาง 1102 13204 0204 รอง สว.สส.สน.โคกคราม 1102 13204 0337

162 ร.ต.อ. เอกสิทธิ์ สวรรยาธิปติ รอง สว. กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0056 รอง สว. กก.สส.บก.น.2 1004 11204 0047

163 ร.ต.ท. ไตรภพ นามวงศา รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก 1113 24203 0083 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.7 1009 29203 0065

164 ร.ต.อ. วรปรัชญ ภัทรกําจร รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.7 1009 29203 0065 รอง สว. งานศูนยควบคมุจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 11205 0100

165 ร.ต.อ. เรืองศักดิ์ หุนตระณี รอง สว.(สอบสวน)สน.บางนา 1112 24203 0211 รอง สว.(สอบสวน)สน.พระโขนง 1112 24203 0192



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ที่ 27/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

166 ร.ต.อ. หญิง สุภาพร สีทองทุม รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.8 1010 29203 0064 รอง สว.(สอบสวน)สน.ราษฎรบูรณะ สน.3-1029


