
( สำเนา ) 

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
ที ่119/๒๕๖6 

เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
................................................................................. 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 178 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕65 
ประกอบมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงระบบ
การพิจารณาแต่ งตั้ งข้าราชการตำรวจ ประกอบคำสั่ งสำนักงานตำรวจแห่ งชา ติ ที่  ๒๙๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจระดับ รองสารวัตร นอกสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อ 
ที่แนบท้ายคำสั่งนี้ 

ทั้ งนี้  ตั้ งแต่ วั นที่  14  มี นาคม ๒๕๖6 เป็ นต้ น ไป  โดยให้ โอน อัตราเงิน เดื อน เดิ ม 
ไปตั้ งจ่ายสำหรับตำแหน่ งใหม่  หรือให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับ อัตราเงิน เดือนใหม่  ตั้ งแต่  
วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖6 เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่  10  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖6 

  (ลงชื่อ) พลตำรวจโท ธิติ  แสงสว่าง 
        ( ธิติ  แสงสว่าง ) 
 ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 

   สำเนาถกูต้อง 

    พันตำรวจเอก 
  ( วัชระ  เทพเสน ) 

       ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 1  
 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 

 มีนาคม 2566 



ล ำดับ ยศ เพศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. กฤษฏ์นฤเบศ ชัยสิรินยาวัชร รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สทส. 2801 11305 0014 รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11202 0099

2 ร.ต.อ. ก้องกิดากร บุญช่วยสี รอง สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ.บช.ก. 2113 11202 0200 รอง สว.กก.ดส. 1000 11202 1009

3 ร.ต.อ. หญิง กัญญ์วรา พะวัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธานี ภ.1 1106 11203 0144 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0321

4 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ จันทจิต รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ภ.1 1105 11202 0125 รอง สว.ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 11202 0065

5 ร.ต.อ. กีรติ ฐิติพงศกร รอง สว.ฝ่ายการเงิน 3 กง. 0502 11326 0129 รอง สว.กก.สส.บก.น.6 1008 11204 0045

6 ร.ต.อ. ครองพล โกมุทกุล รอง สว.ฝอ.ตส.2 0902 11326 0051 รอง สว.กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0043

7 ร.ต.ท. จตุภูมิ ดุลยธรรมภักดี รอง สว.ฝอ.บก.ส.3 บช.ส. 2304 11304 0017 รอง สว.(สอบสวน) สน.บางย่ีเรือ 1115 24203 0081

8 ร.ต.อ. ชาญชัย น่าดู รอง สว.ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก บก.อก.รร.นรต. 3001 11316 0008 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 11204 0068

9 ร.ต.อ. ทรงกรต โพธิพันธ์ุ ผบ.มว.กก.ตชด.13 บช.ตชด. 2502 11202 0283 รอง สวป.สน.เตาปูน 1004 11202 0101

10 ร.ต.อ. ธนกฤต สิงห์ฉลาด รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป.บช.ก. 2102 11203 0392 รอง สว.(สอบสวน) สน.เทียนทะเล 1011 11203 0142

11 ร.ต.อ. ธนาธิป เช้ือค าจันทร์ รอง สว.สส.สภ.หนองหาน ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 1414 11204 0091 รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1003 11202 0109

12 ร.ต.ท. ธีรภัทร แหวนประดับ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.5 0507 23203 0025 รอง สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ 1112 24203 0163

13 ร.ต.ท. หญิง นิชกานต์ เหรียญราชา รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก. 2301 11325 0098 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.5 1007 29203 0065

14 ร.ต.ท. เผ่านที สายันประเสริฐ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.ก. 2101 11305 0109 รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2 1008 11203 0123

15 ร.ต.อ. พงศกร อินทร์คง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 1109 11203 0197 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.บช.น. 1012 11204 0097

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล ท่ี 119/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงช่ือ) พ.ต.อ. วัชระ เทพเสน 
(วัชระ เทพเสน)

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.



ล ำดับ ยศ เพศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล ท่ี 119/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

16 ร.ต.ท. หญิง พิชญ์ สุนทรกิจ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0034 รอง สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน 1112 24203 0177

17 ร.ต.อ. พิทยุตม์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ รอง สว.(สอบสวน) ส.รฟ.มักกะสัน กก.1 บก.รฟ.บช.ก. 2104 29203 0042 รอง สวป.สน.วังทองหลาง 1102 13202 0197

18 ร.ต.ท. พิริยยศ นิคห ดามาพงศ์ รอง สว.ส านักงานคณบดี สค.รร.นรต. 3006 11306 0010 รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 11304 0089

19 ร.ต.อ. พีระเกียรติ ศิริฤทัยวัฒนา รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคม.บช.ก. 2108 11203 0182 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.บช.น. 1012 11204 0094

20 ร.ต.ท. ภาณุรุจ ล้ิมสังกาศ รอง สว.กลุ่มงานวิชาการ 2 สบส. 0604 11305 0066 รอง สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ 1112 24203 0168

21 ร.ต.อ. วทัญญู เร่ิมประชาธิปไตย รอง สว.ฝ่ายสวัสดิการการเงิน สก. 0403 11327 0041 รอง สว.กก.ดส. 1000 11202 1011

22 ร.ต.อ. วรพล เอ่ียมอ าพร รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 สตม. 2404 11203 0507 รอง สว.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง 1004 11203 0134

23 ร.ต.อ. วิทย์วศิน อินทร์แก้ว นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.2 1202 11323 0005 นว.(สบ 1) ผบก.สส.บช.น. 1012 11323 0005

24 ร.ต.อ. วีระยุทธ์ เพ็งเลิศ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.รพ.ตร. 3101 11309 0044 รอง สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน 1003 11203 0135

25 ร.ต.อ. หญิง ศวิตา ภู่พร้อมพันธ์ุ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.3 บช.ปส. 2204 27203 0080 รอง สว.กก.ดส. 1000 11202 1016

26 ร.ต.อ. สมพร นวลขาว รอง สวป.สภ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบ่ี ภ.8 สกบ.202 รอง สว.สส.สน.สุวินทวงศ์ 1005 11204 0088

27 ร.ต.อ. สันติ ค าพันธ์ุ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0037 รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0043

28 ร.ต.อ. สันติ ธรรมอรุณ ช่างไฟฟ้าส่ือสาร (สบ 1) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถ่ี สส. 2802 11428 0163 รอง สว.ฝอ.บก.น.1 1003 11304 0019

29 ร.ต.อ. สาโรจน์ แก้วป้องปก รอง สว.ธร.สภ.เมืองเลย ภ.4 สลย.172 รอง สว.กก.ดส. 1000 11304 0058

30 ร.ต.อ. หญิง อรพรรณ อินทรประชา รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 1202 11204 0052 รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11304 0111

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงช่ือ) พ.ต.อ. วัชระ เทพเสน 
(วัชระ เทพเสน)

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.




