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1 ร.ต.อ. โสภณ สุริยาบุตร รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.รพ.ตร. 3101 11305 0081 รอง สว.ธร. สน.อุดมสุข 1103 13304 0123

2 ร.ต.อ. ชยกร คํามิ่งเดชาโชติ รอง สว. กก.1 บก.ปคม. 2108 11202 0042 รอง สว.กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0053

3 ร.ต.อ. ณัติรุจน เนติสวางรัศม์ิ รอง สว. กก.3 บก.ปคบ. 2111 11202 0079 รอง สวป.สน.จรเขนอย 1005 11202 0114

4 ร.ต.อ. วีระพงษ ธรรมรังษี รอง สว. กก.1 บก.ปคม. 2108 11202 0037 รอง สว. งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0220

5 ร.ต.อ. ศราวุธ วงศอาษา รอง สว. ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0144 รอง สว.สส.สน.ทองหลอ 1112 13204 0394

6 ร.ต.อ. สุขุม พุทธรรมรินทร รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปทส. 2107 29203 0040 รอง สวป.สน.สุวินทวงศ 1110 13202 0251

7 วาที่ ร.ต.อ. ปน มหถาวร รอง สว. ฝอ.บก.ปคบ. 2111 11305 0022 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.8 1010 29203 0064

8 ร.ต.อ. ธวัชชัย สิทธิฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0046 รอง สว.ฝอ.บก.น.3 1005 11304 0224

9 ร.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ ผงบุญธรรม ผบ.มว.กก.ตชด.22 2503 11202 0188 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส. 1012 11204 0047

10 ร.ต.อ. กริชเพชร บํารุงบานทุม รอง สว.ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 3202 11202 0079 รอง สว.กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 11442 0181

11 ร.ต.อ. พัชรพล ปรีดียานนท รอง สว.ฝายอํานวยการ บก.ปส.3 2204 11326 0016 นว.(สบ 1) ผบก.น.3 1005 11323 0007

12 วาที่ ร.ต.อ. หญิง ทิพวดี อยูทรัพย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงหบุรี จว.สิงหบุรี 0109 24203 0031 รอง สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0221

13 ร.ต.อ. ธนเดชท มานุ รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 0107 13202 0363 รอง สวป.สน.บุปผาราม 1115 13202 0225

14 ร.ต.อ. ประเสริฐ ชาญพล รอง สว.ธร.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี สนบ.276 รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0103

15 ร.ต.ท. พีรวิศ ลวนสละ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 23203 0056 รอง สว.(สอบสวน)สน.ชนะสงคราม สน.1-1037

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ที่ 29/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕
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16 ร.ต.อ. วิชัย อุทธสิงห รอง สว.จร.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี สนบ.209 รอง สว.สส. สน.ศาลาแดง 1114 13204 0189

17 ร.ต.อ. สตางค พิศุทธพัลลภ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี สสบ.222 รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0078

18 ร.ต.ท. คํารณ จีนอ่ํา รอง สว.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 1210 11203 0132 รอง สว.(สอบสวน)สน.มีนบุรี 1110 24203 0107

19 ร.ต.อ. เดชประวีร บัวโคง รอง สวป.สภ.คลองหาด จว.สระแกว สปจ.423 รอง สว.สส.สน.หนองจอก สน.1-671

20 ร.ต.อ. ธนัช สีเขียว รอง สว.สส.สภ.กบินทรบุรี จว.ปราจีนบุรี สปจ.335 รอง สว.สส.สน.มีนบุรี สน.1-1118

21 ร.ต.อ. นฐพล ภัทรรังสิกุล รอง สวป.สภ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา สนม.740 รอง สวป. สน.ทุงครุ 1641

22 วาที่ ร.ต.ท. นราธิป สมเย็น รอง สว.(สอบสวน) สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร 1307 11203 0132 รอง สว.(สอบสวน) สน.ปากคลองสาน สน.3-779

23 ร.ต.อ. ประพฤติ ฝอยสําโรง รอง สวป.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา 0303 13207 0494 รอง สวป.สน.ทองหลอ สน.2-320

24 ร.ต.อ. ทรงวิทย อุนกาศ รอง สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม จว.มหาสารคาม 1407 11202 0115 รอง สว.จร.สน.สายไหม 1109 13205 0081

25 ร.ต.อ. มอ ระนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดงเย็น อ.เมือง จว.มุกดาหาร 1408 11203 0126 รอง สว.(สอบสวน)สน.ทาขาม 1116 24203 0135

26 ร.ต.อ. มิตร คุณความดี รอง สวป. สภ.หนองสองหอง จว.ขอนแกน สขก.564 รอง สว.สส.สน.พญาไท 1108 13204 0228

27 ร.ต.อ. พัชรพล อินเตจะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.แมโจ จว.เชียงใหม 1505 27203 0300 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0057

28 ร.ต.ท. ปฏิญญา สงวนศักดิ์เกษร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุทัยธานี จว.อุทัยธานี 0610 24203 0036 รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 29203 0106

29 ร.ต.อ. ภาณุวัฒน ดวงบานยาง รอง สวป.สภ.บางระกํา จว.พิษณุโลก สพล.236 รอง สว. งานตรวจพิสูจนผูขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 11205 0212

30 ร.ต.อ. พิพัฒน ชื่นวารี รอง สวป.สภ.สามพราน จว.นครปฐม 0703 13202 0277 รอง สว.สส.สน.หวยขวาง สน.1-553
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31 ร.ต.อ. ปองคุณ ทองบัว รอง สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต 1808 11202 0115 รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2 1008 11204 0083

32 ร.ต.อ. โสภณัฐ นายาว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต 1808 11203 0207 รอง สว.สส.สน.ลุมพินี สน.2-482

33 ร.ต.อ. กรณวรรัตน พรมสวรรค รอง สว.สส.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา สสข.308 รอง สว.สส.สน.มีนบุรี สน.1-1119

34 ร.ต.อ. อาษา สารสาส อาจารย (สบ 1) กลุมงานคณาจารย นต.รร.นรต. 3010 31379 0011 รอง สว.กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0055

35 ร.ต.อ. หญิง จิรวดี แดงดี รอง สว.ฝายการเงิน 5 กง. 0502 11326 0097 รอง สว.ฝอ.บก.น.2 1004 11327 0079

36 วาที่ ร.ต.อ. ทยากร ถนอมกุล รอง สว.ฝายโยธาธิการ 1 ยธ. 0303 11365 0024 รอง สว.จร. สน.โชคชัย 1102 13205 0257

37 ร.ต.ท. ปณัฐ นิติภักดิ์ รอง สว.กลุมงานคดีปกครอง คพ. 0603 11305 0045 รอง สว.(สอบสวน)สน.ทองหลอ 1112 24203 0165

38 ร.ต.อ. พงศธร อารีย รอง สว.กลุมงานพัฒนากฎหมาย กม. 0601 11305 0056 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส. 1012 11204 0063

39 ร.ต.อ. หญิง ยดาพร มงคลเกตุ รอง สว.ประจํา ตท. 0102 11382 0192 รอง สว.ฝายอํานวยการ ศฝร.บช.น. 1015 11304 0041

40 ร.ต.อ. รุงเรืองสิน เบญพรม รอง สว.ฝอ.ยศ. 0201 11304 0010 รอง สว. ฝอ.2 บก.อก.บช.น. 1001 11301 0244

41 ร.ต.ท. วงศกร ดุลยธรรมภักดี รอง สว.ฝอ.วจ. 0204 11304 0010 รอง สว.(สอบสวน)สน.ตลาดพลู สน.3-1005

42 ร.ต.อ. วศิน วงษปน ผูชวย นว.(สบ 1) ตร. 0001 13323 0237 รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.น.3 1005 23203 0062

43 ร.ต.อ. หญิง ศิวลักษณ ไลเลิศ ผูชวย นว.(สบ 1) ตร. 0001 13323 0281 รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0053

44 ร.ต.อ. ชาญวิทย ธงศรี รอง สว.ตม.จว.สระแกว บก.ตม.3 2404 11363 0563 รอง สว.ฝายอํานวยการ ศฝร.บช.น. 1015 11202 0043

45 ร.ต.อ. รุงอรุณ คมหมู รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 2403 11204 0570 รอง สว.(สอบสวน)กลุมงานสอบสวน บก.น.4 1006 29203 0064
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46 ร.ต.อ. หญิง วรรณภา พิพัฒนสุคนธ รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 2404 11363 0219 รอง สว.ฝายบริการการศึกษา ศฝร.บช.น. 1015 11304 0050

47 ร.ต.อ. หญิง วิไล สุคนธสังข รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 2402 11363 0043 รอง สว.ฝอ.ศฝร.บช.น. 1015 11202 0044

48 ร.ต.อ. อรุณฤกษ คําวัฒนา รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3 2404 11204 0407 รอง สวป.สน.ทาขาม สน.3-423

49 ด.ต. กฤษณะ เพ็ชรนอย ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0688 ผบ.หมู (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0108

50 ส.ต.อ. หญิง กฤษณา สมใจ ผบ.หมู ฝายสารบรรณ 1 สลก.ตร. 0101 12301 0027 ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12301 0012

51 ส.ต.อ. ชัยวิชิต ลัทธศักดิ์ศิริ ผบ.หมู (นปพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม 1505 12202 0081 ผบ.หมู กก.ดส. 1000 12202 0042

52 วาที่ ร.ต.ท. ฐิตติพจน อินทรขาว รอง สว.(อก.) ฝอ.3 บก.อก.สตม. 2401 12301 0116 รอง สว.(อก) กก.ดส. 1000 12301 0019

53 ส.ต.อ. ณัฐพล สุรพันธเสรี ผบ.หมู (คตส.) สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.681 ผบ.หมู (ป.) สน.บางชัน ปน.1-4808

54 ส.ต.ท. ณัฐภทัร สุทธิ ผบ.หมู (ป.)สภ.ไมรูด จว.ตราด ปตร.892 ผบ.หมู กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1544

55 ส.ต.อ. ธนพล กลาหาญ ผบ.หมู (สส.) สภ.คลองเข่ือน จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.2312 ผบ.หมู (ป.)สน.มีนบุรี 1110 14202 0397

56 ส.ต.อ. ธรรมวิทย แพงศรี ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0263 ผบ.หมู (จร.) สน.บางนา ปน.2-4553

57 ด.ต. นคร สีเดือน ผบ.หมู(ป.)สภ.คลองลึก จว.สระแกว ปปจ.1962 ผบ.หมู กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0053

58 ส.ต.ท. นนท วัฒนกิจ ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 12202 0051 ผบ.หมู งานตรวจสอบใบสั่งคางชําระ กก.3 บก.จร. 1002 12301 1443

59 ด.ต. หญิง นภาพร สมจิตต ผบ.หมู ฝอ.กต.7 0808 12304 0002 ผบ.หมู (นส.)(ธร.) สน.นิมิตรใหม 1102 14301 0888

60 ส.ต.ต. นัทธิพงศ ธรรมวงค ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาหินซอน จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.2213 ผบ.หมู (จร.) สน.บางมด ปน.3-5261
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61 ส.ต.ท. นิคม พอใจ ผบ.หมู (ป.) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ ปสป.1836 ผบ.หมู (จร.) สน.ลําผักชี ปน.1-7604

62 วาที่ร.ต.ต. นิธิศ มะโนมัย รอง สว. (ป.) สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี ปปท.1076 รอง สว. (ป.) สน.ทุงสองหอง 1102 14202 0275

63 ร.ต.ท. บุญรัตน นนทลักษณ รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0831 รอง สว. (ป.) สน.นางเลิ้ง ปน.1-5570

64 ร.ต.ต. ไพศาล มีดอกดวง รอง สว.(จร) สภ.เมืองสมุทรสาคร ปสค.699 รอง สว.(จร.) สน.ศาลาแดง ปน.3-5137

65 ส.ต.ท. ภูวไนย บุญสิทธิ์ ผบ.หมู กลุมงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานทางเทคโนโลยี บก.สสท. 2803 12401 0085 ผบ.หมู (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4690

66 ส.ต.ต. มหัศจรรย นิตยสมบัติ ผบ.หมู (ป.) สภ.รัตนาธิเบศร จว.นนทบุรี 1105 12202 0196 ผบ.หมู (ป.)สน.หวยขวาง ปน.1-3314

67 ด.ต. วินัย จันทรเพ็ง ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0501 ผบ.หมู (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0295

68 ส.ต.ท. วุฒิพร ศรีเทพ ผบ.หมู (ป.)สภ.เมืองสุราษฎรธานี ปสฎ.2268 ผบ.หมู ฝอ.บก.น.4 1006 12301 0029

69 ส.ต.ท. ศตวรรษ กรุงทองจันทร ผบ.หมู กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0725 ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0166

70 ส.ต.ท. ศุภชัย เจริญรุจิโรจน ผบ.หมู (สส.) สภ.ชะอํา จว.เพชรบุรี ปพบ.2032 ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0818

71 ด.ต. ศุภฤกษ ตองออน ผบ.หมู (สส.) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 0107 14204 0987 ผบ.หมู (สส.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2772

72 ส.ต.อ. เศรษฐศลิป วัชราทิตย ผบ.หมู กต.3 0804 12304 0001 ผบ.หมู (ป.) สน.บางกอกใหญ 1114 14202 0575

73 ด.ต. สถาพร ภูจอมจิตร ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0069 ผบ.หมู (สส.)สน.ทุงมหาเมฆ 1112 14204 0552

74 ร.ต.ท. สมศักดิ์ อภิรักษาภรณ รอง สว.(ป.) สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี ปกจ.1851 รอง สว. (สส.) กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0048

75 ส.ต.ท. สราวุธ อินทรโน ผบ.หมู กก.2 บก.ปส.2 2203 12202 0104 ผบ.หมู งานตรวจพิสูจนผูขับขี่ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1586



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาํแหนง ตาํแหนงเลขท่ี ตาํแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจนครบาล  ที่ 29/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 31 มกราคม ๒๕๖๕

76 ด.ต. หญิง สุกัญญา ค้ําชูชาติ ผบ.หมู ฝอ.2 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0033 ผบ.หมู (ธร.) สน.นิมิตรใหม 1102 14301 0883

77 ส.ต.ต. สุรยุทธ ปรีเพ็ชร ผบ.หมู (ป.) สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี ปอน.736 ผบ.หมู (จร.) สน.บางนา ปน.2-4559

78 ด.ต. อธิวัฒน จํารัสพิพัฒน ผบ.หมู (ป.) สภ.ไทรนอย จว.นนทบุรี ปนบ.2449 ผบ.หมู กองรอยท่ี 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0137

79 ส.ต.ท. อภิเชษฐ ศรจีันทร ผบ.หมู (อก.) ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 12301 0011 ผบ.หมู (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6387

80 ส.ต.ท. ไอศูรย เลขาศักดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย ปชร.2650 ผบ.หมู (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3349


