
( สำเนา ) 

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
ที ่120/๒๕๖6 

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 งชาติ  ที่  ๒๙๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้บังคับหมู่  ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 
ในสังกดักองบัญชาการตำรวจนครบาล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ 

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. กร หงษ์พันธ์ุ รอง สว.(ป.) สน.บางมด ปน.3-2608 รอง สว.(ป.) งานอารักขาท่ี 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1197

2 ร.ต.ต. กฤษฎ์ิฐากูร บุญรอด รอง สว.(ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2034 รอง สว.(ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3709

3 ร.ต.ท. กฤษณะ เพ็งประพัฒน์ รอง สว.(จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-4069 รอง สว.(สส.) สน.ยานนาวา ปน.2-4005

4 ร.ต.ต. โกวิทย์ ป่ินทองพันธ์ รอง สว.(ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3912 รอง สว.(สส.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2494

5 ร.ต.ต. จักรธร รัตนะ รอง สว.(สส.) สน.บางโพ ปน.3-4684 รอง สว.(ป.) สน.ห้วยขวาง 1108 14202 0189

6 ร.ต.ต. ชวดล ย่ิงวงศ์ รอง สว.(จร.) สน.บางชัน ปน.1-7577 รอง สว.(จร.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14205 0897

7 ร.ต.ต. ชูศิลป์ ช่างปัน รอง สว.(จร.) สน.ประเวศ ปน.2-4754 รอง สว.(จร.) สน.อุดมสุข 1103 14205 0312

8 ร.ต.ท. ฐิตติพจน์ อินทรขาว รอง สว.(อก.) กก.ดส. 1000 12301 0019 รอง สว.(ป.) กก.ดส. 1000 12202 0050

9 ร.ต.อ. ณรงค์ โสมวงศ์ศรีกุล รอง สว.(จร.) สน.ปทุมวัน ปน.2-4621 รอง สว.(จร.) สน.ศาลาแดง 1104 14205 0696

10 ร.ต.ต. ณัฐวุฒิ เศตะพราหมณ์ รอง สว.(ป.) กองร้อยท่ี 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0100 รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0283

11 ร.ต.ท. ตรีสุริยา ภูดอนกลอย รอง สว.(ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-4586 รอง สว.(จร.) สน.ทองหล่อ ท.250

12 ร.ต.ต. ทวี หนักแน่น รอง สว.(ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0474 รอง สว.(อก.) งานธุรการ/สนับสนุน กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12301 2017

13 ร.ต.ท. ธรรมฤทธ์ิ จุ่นมา รอง สว.(จร.) สน.บางชัน 1102 14205 1410 รอง สว.(จร.) สน.ล าหิน ปน.1-7611

14 ร.ต.ต. ธีระ ไพรศิริ รอง สว.(ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3332 รอง สว.(สส.) สน.คลองตัน 1112 14204 0627

15 ร.ต.ต. หญิง นวินดา อ้วนแก้ว รอง สว.(อก.) สน.ดอนเมือง 1102 14301 1320 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.น.2 1004 12301 0027

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล ท่ี 120/2566 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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

16 ร.ต.ท. หญิง นิภา สืบสาย รอง สว.(อก.) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.6 1008 12301 0081 รอง สว.(อก.) สน.พระราชวัง ปน.1-5305

17 ร.ต.ท. ประทีป ด้ินสกุล รอง สว.(จร.) สน.บุปผาราม ปน.3-3340 รอง สว.(ป.) สน.บุปผาราม 1115 14202 0239

18 ร.ต.ท. พิทักษ์ เรืองฉาย รอง สว.(ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6109 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0076

19 ร.ต.ท. พิษณุ พลเย่ียม รอง สว.(จร.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14205 0914 รอง สว.(จร.) สน.วังทองหลาง 1102 14205 0366

20 ร.ต.ท. เพชุดา อินทรีวอน รอง สว.(อก.) สน.เตาปูน ปน.1-4646 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.น.2 1004 12301 0021

21 ร.ต.ต. มนตรี บุญสมัย รอง สว.(ป.) สน.ส าเหร่ ปน.3-4416 รอง สว.(สส.) สน.ส าเหร่ ปน.3-4445

22 ร.ต.ท. ราชศักด์ิ อ่อนตา รอง สว.(ป.) สน.พลับพลาไชย 1 1113 14202 0150 รอง สว.(จร.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2839

23 ร.ต.ท. วราพร ศรีสวัสด์ิ รอง สว.(จร.) สน.บุปผาราม ปน.3-3375 รอง สว.(ป.) สน.บุปผาราม 1010 12202 0262

24 ร.ต.ต. วัชรพล หารธงชัย รอง สว.(สส.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14204 0863 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0056

25 ร.ต.ท. วินัย จูเผ่ือน รอง สว.(ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3371 รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.น.5 1007 12202 0042

26 ร.ต.ท. วิโรจน์ บัติพิมาย รอง สว.(จร.) สน.ประชาช่ืน ปน.1-7444 รอง สว.(สส.) กก.สุนัขต ารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1419

27 ร.ต.ต. เศกสรรค์ สุทธิโกมินทร์ รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 12202 0042 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 12301 0024

28 ร.ต.ท. สมยศ ดวงฉวี รอง สว.(ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0106 รอง สว.(จร.) สน.แสมด า 1116 14205 0178

29 ร.ต.ท. สิงหนาท ข าฟุ้ง รอง สว.(ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0313 รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 12202 0042

30 ร.ต.ต. เสฎฐพล เอ่ียมจ้อย รอง สว.(อก.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3017 รอง สว.(ป.) สน.บางโพงพาง 1112 14202 0474

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

31 ร.ต.ท. หฤทัย เอ้ือเฟ้ือ รอง สว.(จร.) สน.คลองตัน ปน.2-5175 รอง สว.(ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3489

32 ร.ต.ท. อดุลย์ เต็งชัยภูมิ รอง สว.(สส.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14204 0134 รอง สว.(สส.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3470

33 ร.ต.ท. อภิรัตน์ วิมาลา รอง สว.(อก.) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 12301 0181 รอง สว.(สส.) กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0059

34 ร.ต.ต. อภิสิทธิ รูปสวย รอง สว.(ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-4780 รอง สว.(สส.) สน.ลุมพินี 1112 14204 0584

35 ร.ต.ต. อานุภาพ ม่ันกสิกรรม รอง สว.(สส.) สน.ดุสิต ปน.1-3046 รอง สว.(จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1172

36 ร.ต.ต. เอกฤทธ์ิ ทองอ่อน รอง สว.(สส.) สน.ร่มเกล้า 1103 14204 0442 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0032

37 ส.ต.ต. กมลเทพ มูลริยะ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0739 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0811

38 ส.ต.อ. กรกช เหลืองอรุณ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.3 1005 12202 0040 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1714

39 ส.ต.อ. กฤตตานนท์ ธนะจันทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3843 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางกอกใหญ่ 1104 14205 0599

40 ส.ต.ท. กฤศ เม้ยสมัคร ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพ 1108 14202 0237 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประเวศ ปน.2-2132

41 ส.ต.ต. กฤษฎา กุลศรีไทวงษ์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2223 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางกอกน้อย ปน.3-4927

42 ส.ต.ท. กฤษฎา เล็กสง่า ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา ปน.3-4358 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา ปน.3-4356

43 ส.ต.ท. กฤษฎา ไวยเวทา ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองจอก ปน.1-7243 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5436

44 ส.ต.ท. กฤษณะพงศ์ จิณณะพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองจอก ปน.1-7230 ผบ.หมู่ กก.สุนัขต ารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1435

45 ส.ต.อ. กฤษดา ศิริเพ็ชร ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซ่ือ ปน.1-1753 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.2 1004 12202 0040

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

46 ส.ต.ท. กฤษดา เหลาภา ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5537 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางย่ีขัน ปน.3-3849

47 ส.ต.ท. กฤษภัทร แสงอ่อนตา ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5740 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1833

48 ส.ต.ต. ก้องเกียรติ กุมกี ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0671 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สุทธิสาร 1102 14205 1575

49 ส.ต.ต. กองทัพ ตัวละมูล ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1554 ผบ.หมู่ กก.สุนัขต ารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1417

50 ส.ต.ท. กังวาน ศิรินันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4297 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ 1112 14202 0441

51 ส.ต.ท. กัญจน์ ไชยเดช ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5894 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาส าราญ 1102 14205 1259

52 ส.ต.ท. กันตพิชญ์ อาร้อน ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1853 ผบ.หมู่ (จร.) สน.โชคชัย 1102 14205 0618

53 ส.ต.ท. กันตวีธ์ ชูกร ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0022 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0388

54 ส.ต.ต. กัมปนาท อมรอนุพงศ์ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.พระราชวัง 1008 12202 0098 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5468

55 จ.ส.ต. กัมปนาท อ่อนวิจารย์ ผบ.หมู่ (คตส.)(ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1052 ผบ.หมู่ (จร.) สน.โคกคราม 1102 14205 1094

56 ด.ต. หญิง กัลยรัตน์ ศรีสุริยจันทร์ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ราษฎร์บูรณะ 1010 12202 0288 ผบ.หมู่ (ธร.) สน.ส าเหร่ 1104 14301 0727

57 ส.ต.ท. กายกานต์ ศิริอ ามาตร ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1922 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0055

58 ส.ต.ท. กิตต์ิจีระภูมิ บรรจง ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0406 ผบ.หมู่ (สส.) สน.มีนบุรี 1110 14204 0413

59 ส.ต.ท. กิตติชัย ทองใบ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0421 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0293

60 ส.ต.ต. กิตติธัช จิตต์ประยูร ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0714 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0470

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

61 ส.ต.ต. กิตติพงศ์ ก าลังเก่ง ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5569 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ดินแดง 1108 14204 0353

62 ส.ต.ท. กิตติพงศ์ บุญส่ง ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซ่ือ ท.271 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14205 0175

63 ส.ต.ท. กิตติวินท์ รุ่งเรือง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.1 1003 12202 0044 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0405

64 ส.ต.ต. กิตติศักด์ิ แก้วบังตู ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม 1108 14202 0404 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.หัวหมาก ปน.1-3878

65 ส.ต.อ. กิติภูมิ เป็งยะ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3923 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2699

66 ส.ต.ท. กิรพงษ์ วงค์วุฒิ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1803 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0723

67 ส.ต.ท. เกริกเกียรติ สุขรวย ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.บช.น. 1015 12301 0006 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าเรือ 1112 14204 0293

68 ส.ต.ท. เกรียงไกร ธรรมชัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง 1108 14202 0363 ผบ.หมู่ (ป.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14202 0855

69 ด.ต. เกรียงไกร มะด า ผบ.หมู่ (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0216 ผบ.หมู่ งานอารักขาท่ี 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0949

70 ด.ต. เกรียงศักด์ิ ฤทธ์ิศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ล าผักชี ปน.1-3927 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ล าผักชี ปน.1-7594

71 ส.ต.อ. เกรียงศักด์ิ สมประสงค์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางกอกน้อย ปน.3-4953 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางย่ีขัน ปน.3-3820

72 ส.ต.ต. เกษมศักด์ิ สันตะพันธ์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0436 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0359

73 ส.ต.ท. เกษมสันต์ เรืองรัมย์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5726 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระโขนง 1112 14202 0635

74 ส.ต.ต. เกียรติคุณ ใจบาน ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5527 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ดินแดง 1108 14204 0351

75 ด.ต. เกียรติพงษ์ สุวรรณุศักด์ิ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ดินแดง ปน.1-3201 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4460

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

76 ด.ต. เกียรติศักด์ิ กันทะเจ้า ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6373 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.น.3 1005 12301 0083

77 ส.ต.ต. โกสิยพงษ์ พ้นพาล ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5389 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5443

78 จ.ส.ต. ขจรศักด์ิ ด าสวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา ปน.3-4321 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บุปผาราม ปน.3-3310

79 ส.ต.ต. คชาวุฒิ พิบูลมัยกิจ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-3010 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประเวศ 1111 14202 0398

80 ส.ต.ท. คมกฤษ ภิญโญจิต ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลาดพลู ปน.3-3424 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งครุ ปน.3-5579

81 ส.ต.อ. คมสันต์ รากศรี ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2738 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5470

82 ด.ต. จรินทร์ สุขสงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6248 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.2 1004 12202 0038

83 ส.ต.ท. จรุง กาหลวงรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พญาไท 1108 14202 0260 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0064

84 ส.ต.ต. จักรกฤษณ์ วรวัฒน์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2757 ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0501

85 ส.ต.ท. จักรกฤษณ์ วันภักดี ผบ.หมู่ (สส.) สน.ล าหิน 1110 14204 0207 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน 1109 14202 0439

86 ส.ต.ท. จักรพันธ์ อินตะนัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5359 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5442

87 ส.ต.ต. จักรราช ค าทา ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2718 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1633

88 ส.ต.ต. จักร์รินทร์ เปล่ียนประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5529 ผบ.หมู่ (จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 0045

89 ด.ต. จารุจ แย้มศรวล ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 12301 0182 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3538

90 ด.ต. จิตรภณ มนต์ฤดี ผบ.หมู่ (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0301 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางมด ปน.3-2612

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

91 ส.ต.อ. หญิง จินตปภาฬ์ แก้วสุด ผบ.หมู่ งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0396 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 12301 0016

92 ส.ต.อ. จิรกิตต์ นามศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0218 ผบ.หมู่ (สส.) สน.อุดมสุข 1103 14204 0268

93 ส.ต.อ. จิรพงศ์ ไชยทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3048 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี 1112 14202 0409

94 ส.ต.อ. จิรภัทร จ่ันมา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4131 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โชคชัย 1111 14202 0327

95 จ.ส.ต. จิรโรจน์ ดอนขันธ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0029 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0511

96 ด.ต. จิรัฏฐ์ ค าตรี ผบ.หมู่ ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0518 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.3 1005 12202 0038

97 ส.ต.ต. จิรัส ทบผา ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1809 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12204 0102

98 ส.ต.ต. จิราพัชร ม่ังค่ัง ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ชนะสงคราม 1003 12202 0156 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ประชาช่ืน 1004 12202 0201

99 ส.ต.ท. จิราภาส เชียงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5358 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5450

100 ด.ต. หญิง จุฑามาศ นิลรัตน์ ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.บางย่ีเรือ ปน.3-4225 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 1010 12202 0043

101 ส.ต.อ. จุฑาวัฒน์ พิกุลทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0242 ผบ.หมู่ (สส.) สน.เทียนทะเล 1116 14204 0281

102 ส.ต.อ. จุฬากรณ์ ทองมนต์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2687 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0575

103 ส.ต.ท. เจตริน เจริญพักตร์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพ 1003 11205 0137 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0868

104 ส.ต.ต. เจริญรัตน์ บุญชู ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-6973 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0441

105 ส.ต.ท. เจษฎา เจาะจง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5903 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-6512

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

106 ส.ต.อ. เจษฎารัตน์ ดารา ผบ.หมู่ (จร.) สน.ยานนาวา ปน.2-5060 ผบ.หมู่ (จร.) สน.มักกะสัน ปน.1-6149

107 ส.ต.ต. เจษฏา ค าหอม ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซ่ือ ปน.1-6799 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร 1109 14202 0412

108 จ.ส.ต. ฉัตรกฤษณ์ หนูฤทธ์ิ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0050 ผบ.หมู่ (สส.) สน.พญาไท ปน.1-4160

109 ส.ต.ท. ฉัตรนันทน์ นนทิสิทธ์ิ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0821 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1219

110 ส.ต.ต. ฉัตรมงคล กฤษมัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5378 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน 1112 14202 0607

111 ส.ต.ต. ชนะชน พิชิต ผบ.หมู่ งานอารักขาท่ี 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1144 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4695

112 ด.ต. ชนัต ภัคบริวัตร ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2740 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0078

113 ส.ต.ต. ชนาธิป ชัยรัตน์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2077 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1734

114 ส.ต.ต. ชยณัฐ จันรอด ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2125 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2703

115 ส.ต.ท. ชยธร สีอ่อน ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สปพ. 1013 12301 0024 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประเวศ 1103 14205 0629

116 ส.ต.อ. ชยางกูร คันทะพรม ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนนนท์ 1114 14202 0552 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางขุนนนท์ ปน.3-5048

117 ด.ต. ชัยณรงค์ แก้วสว่าง ผบ.หมู่ (จร.) สน.ภาษีเจริญ 1104 14205 0658 ผบ.หมู่ (จร.) สน.แสมด า 1116 14205 0179

118 ส.ต.ท. ชัยณรงค์ ถาวระ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5696 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1836

119 ส.ต.ต. ชัยภัค สุขะพินิจ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2646 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2672

120 ด.ต. ชัยรัตน์ สังฆมณี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ล าหิน ปน.1-6472 ผบ.หมู่ (ป.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-2278

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

121 ส.ต.ต. ชัยวุฒิ ชมภูน้อย ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1861 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1724

122 ด.ต. ชัยสิทธ์ิ ประทีป ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองจอก ปน.1-4023 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0111

123 ด.ต. ชาญณรงค์ ชาญยุทธนา ผบ.หมู่ (สส.) สน.ลุมพินี ปน.2-2930 ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1465

124 ส.ต.ต. ชาตรี มีสนาม ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1835 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0245

125 ส.ต.อ. ชาตรี สรณ์สุขิตกุล ผบ.หมู่ (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0220 ผบ.หมู่ (จร.) สน.เทียนทะเล 1116 14205 0297

126 ส.ต.ท. ชาตรี สิมมะลี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0013 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ฉลองกรุง 1103 14204 0110

127 ด.ต. ชานนทร์ สมพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางบอน 1104 14202 0065 ผบ.หมู่ งานอารักขาท่ี 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1134

128 ส.ต.อ. ชินดนัย ใจดี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2048 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สายไหม 1109 14205 0177

129 ส.ต.ต. ชินวงศ์ จงบริบูรณ์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2270 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0664

130 ส.ต.อ. ชินวุฒิ ไชยวัลลา ผบ.หมู่ (จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 0047 ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0394

131 ด.ต. ชุติมันต์ พูลเกิด ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งครุ ปน.3-5582 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางมด ปน.3-5265

132 จ.ส.ต. ชุมพล แสวงหา ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6039 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ร่มเกล้า 1103 14204 0444

133 ด.ต. ชูชาติ ยอดย่ิง ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางเขน 1102 14205 1397 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1616

134 ด.ต. ชูศักด์ิ พิลาคุณ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาช่ืน ปน.1-4316 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4660

135 จ.ส.ต. เชาวฤทธ์ิ สุทธิจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-4816 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ฉลองกรุง 1103 14202 0066

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

136 ส.ต.ท. โชคศิริ เทียบเพชร ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปากคลองสาน 1010 12202 0131 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ส าเหร่ ปน.3-4482

137 ส.ต.ท. ไชยยศ เลิศก าจรวัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าเรือ 1112 14202 0197 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางนา 1112 14202 0422

138 ส.ต.ต. ฐาปกรณ์ จันทร์สระบัว ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซ่ือ ปน.1-6821 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางซ่ือ ท.120

139 ส.ต.อ. ฐิติเดช แก้วน่าน ผบ.หมู่ (ป.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-4817 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3499

140 ส.ต.อ. ฐิติพงศ์ พิพัฒฐาดร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าพระ ปน.3-5169 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12301 0025

141 ด.ต. ฐิติพันธ์ จันทเห้ียม ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0079 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.9 1011 12204 0049

142 ส.ต.ท. ฑิฆัมพร มีจ่ันเพ็ชร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3735 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 14204 0554

143 ด.ต. ณกมล อยู่เป็นสุข ผบ.หมู่ (สส.) สน.ประเวศ 1111 14204 0411 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12204 0111

144 ส.ต.ท. ณฐพล ปอสิงห์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5687 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2663

145 ส.ต.ท. ณฐภพ พุทธนานนท์ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ดินแดง 1003 12202 0177 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0371

146 ด.ต. หญิง ณปภา สมน้อย ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12301 0874 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12202 1148

147 ด.ต. ณภัทร สมสกุล ผบ.หมู่ (ป.) สน.ห้วยขวาง 1108 14202 0189 ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.บช.น. 1015 12310 0102

148 ด.ต. ณรงค์ฤทธ์ิ จิระมหาโภคา ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2530 ผบ.หมู่ (จร.) สน.เพชรเกษม 1104 14205 0332

149 ส.ต.ท. ณฤดล สุขเกษม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3741 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3818

150 ส.ต.ต. ณัชพล หาญแหง ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1494 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0743

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

151 ด.ต. ณัฏฐพัชร์ สิริวราพุทธิชา ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลาดพร้าว ปน.1-6614 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ลาดพร้าว 1111 14204 0300

152 จ.ส.ต. ณัฐกรณ์ ปาละตา ผบ.หมู่ (สส.) สน.พระโขนง ปน.2-3402 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12204 0083

153 ส.ต.ต. ณัฐกานณ์ เกิดนอก ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2440 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1186

154 ส.ต.ท. ณัฐดนัย ทองข่าย ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0758 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 12301 0025

155 ส.ต.ต. ณัฐนันท์ ชุ่มม่ัน ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1470 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บวรมงคล 1114 14204 0316

156 จ.ส.ต. หญิง ณัฐนิชา สายพรหม ผบ.หมู่ (ป.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14202 0924 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1877

157 ส.ต.ต. ณัฐปคัลภ์ เหล็งหนูด า ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2274 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0079

158 ส.ต.ต. ณัฐพงค์ แรงจริง ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1711 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0527

159 ส.ต.ท. ณัฐพงศ์ บุญสังข์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าพระ ปดพ.1253 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประเวศ 1103 14205 0628

160 ส.ต.อ. ณัฐพงศ์ พรหมสุข ผบ.หมู่ (สส.) สน.บุปผาราม ปน.3-3311 ผบ.หมู่ (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0302

161 ส.ต.ต. ณัฐพงษ์ ไชยสลี ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2336 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 12301 0095

162 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ ดุษฎี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0126 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0236

163 ส.ต.อ. ณัฐพร บรรลือโชคชัย ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก ปน.2-4185 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0067

164 ส.ต.ท. ณัฐพล สุนทรวัฒน์ ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1516 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1611

165 ส.ต.ต. ณัฐภัทร ปิณฑะคุปต์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง 1108 14202 0209 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0217

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

166 ส.ต.ท. ณัฐภัทร เพชรอภิวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาช่ืน ปน.1-4285 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0112

167 ส.ต.ท. ณัฐยชญ์ ช่างทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5345 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางย่ีขัน 1104 14205 0622

168 ส.ต.ท. 6297 ณัฐวรรธ เชิดพานิช ผบ.หมู่ (คตส.)(ป.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14202 0143 ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6039

169 ด.ต. ณัฐวรรธน์ โพธ์ิเผือก ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.บางพลัด 1009 12202 0167 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมข้อมูลใบส่ัง กก.3 บก.จร. 1002 12301 1388

170 ส.ต.ต. ณัฐวัฒน์ วงศ์วรกุลกิจ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5501 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0715

171 ส.ต.ท. ณัฐวัตร สวัสดีสุข ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาช่ืน ปน.1-4282 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คันนายาว 1109 14202 0605

172 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ ตามการ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1004 12202 0104 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.2 1004 12202 0041

173 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ ทองใหญ่ ผบ.หมู่ งานอารักขาท่ี 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1083 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0370

174 ส.ต.อ. ณัฐวุฒิ บุญมา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ส าเหร่ ปน.3-4426 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ส าเหร่ ปน.3-4450

175 ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ ภิราษร ผบ.หมู่ ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12202 0030 ผบ.หมู่ (จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 1630

176 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ มาศโอสถ ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.น.9 1011 12301 0082 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.9 1011 12202 0031

177 ด.ต. ณัฐวุฒิ มุ่งอิน ผบ.หมู่ (สส.) สน.พญาไท 1108 14204 0282 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ดินแดง 1108 14204 0349

178 ส.ต.ท. ดนัยณัฎฐ์ ค าเกิด ผบ.หมู่ (ป.) สน.แสมด า 1116 14202 0104 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับข่ี กก.5 บก.จร. 1002 12205 1580

179 จ.ส.ต. ดนัยวิชญ์ จันทถิโรดม ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางบอน 1116 14202 0477 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2738

180 ด.ต. ดวงกมล พันธ์ุแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0029 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12301 1604

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

181 ส.ต.ต. เดชาพัชร โคตรอาษา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพ 1003 12202 0093 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.1 1003 12202 0032

182 ส.ต.ต. ตันติกร แสงจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5586 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดินแดง 1108 14202 0182

183 จ.ส.ต. ไตรภพ แสงเดือน ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดินแดง ปน.1-6594 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0411

184 ด.ต. ถาวร ยอดมณี ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน 1108 14202 0218 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด 1114 14202 0424

185 ส.ต.ต. ถิรวิทย์ คุณยศย่ิง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม 1108 14202 0405 ผบ.หมู่ (จร.) สน.มักกะสัน 1102 14205 1477

186 ส.ต.ต. เถลิงรัตน์ แก้วพวง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2389 ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5188

187 ส.ต.ต. ทนงศักด์ิ ค าเทพ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5590 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางย่ีขัน 1104 14205 0624

188 ส.ต.ท. ทนงศักด์ิ วงษ์จันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14202 0368 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12202 0032

189 ส.ต.อ. ทนุศิษฎ์ ถนนทอง ผบ.หมู่ (จร.) สน.คลองตัน 1103 14205 0503 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.บางเขน 1004 12202 0239

190 ส.ต.ต. ทรงเกียรติ แก้วชูศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง 1113 14202 0211 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5455

191 ส.ต.อ. ทรงจิตต์ สอนจิตต์ ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.ดุสิต ปน.1-3029 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ห้วยขวาง 1108 14202 0309

192 ส.ต.ต. ทรงทรัพย์ ดีบุบผา ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5724 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระโขนง 1103 14205 0642

193 ด.ต. ทรงพล ภูเกิด ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระโขนง ปน.2-3436 ผบ.หมู่ (จร.) สน.จักรวรรดิ 1102 14205 1264

194 จ.ส.ต. ทรงยศ บุญถาวรพิทักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาช่ืน ปน.1-4302 ผบ.หมู่ งานธุรการ/สนับสนุน กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12301 2020

195 ส.ต.ท. ทวีชัย เรืองดี ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0553 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0694

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

196 ด.ต. ทวีผล แสนกล้า ผบ.หมู่ (สส.) สน.คลองตัน 1112 14204 0627 ผบ.หมู่ (จร.) สน.คลองตัน ปน.2-3623

197 ส.ต.อ. ทศพร เพ็ญประชุม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ยานนาวา 1113 14202 0199 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ยานนาวา ปน.2-4008

198 ส.ต.อ. ทศพล พละเดช ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางกอกใหญ่ ปน.3-4784 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ 1112 14202 0445

199 ส.ต.ท. ทัตภูมิ อู่ตะเภา ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน 1108 14202 0387 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางย่ีขัน 1104 14205 0620

200 ส.ต.ท. ทิพเนตร แปลกโพธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง 1108 14202 0210 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.4 1006 12202 0042

201 ส.ต.ท. ทิวิษฐา นนท์พละ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0547 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1709

202 ส.ต.อ. เทียนชัย สุรัมย์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนนนท์ ปน.3-5019 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12202 0042

203 ส.ต.อ. เทียนศักด์ิ ปัญญาศานติ ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0391 ผบ.หมู่ งานอารักขาท่ี 1 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 0892

204 ส.ต.ท. ธงชัย ธิธรรมมา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางนา ปน.2-4420 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าเรือ 1112 14204 0294

205 ส.ต.อ. ธนกร เขมะจารี ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางขุนนนท์ ปน.3-5302 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ท่าข้าม 1104 14205 0543

206 ส.ต.อ. ธนกร ลาดพร้าว ผบ.หมู่ (สส.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3964 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1936

207 ส.ต.ต. ธนกร หงส์ทองจินดา ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5572 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพงพาง 1103 14205 0571

208 ส.ต.ต. ธนกร อรรคเศรษฐัง ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0241 ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน 1108 14202 0286

209 ส.ต.ท. ธนกฤต คุ้มสมบัติ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0070 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก 1103 14205 0602

210 ส.ต.อ. ธนกฤต จารุพัฒน์ชัย ผบ.หมู่ (สส.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5243 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.6 1008 12204 0070

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

211 ด.ต. ธนชัยรัช จารุสิริรังษี ผบ.หมู่ (ป.) สน.อุดมสุข 1103 14202 0170 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0739

212 ส.ต.ต. ธนทัต รุ่งเเจ้ง ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0366 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.บช.น. 1012 12204 0160

213 ด.ต. ธนธัช รุททองจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2095 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทองหล่อ ท.241

214 ส.ต.ต. ธนพนธ์ พรหมนุชานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง 1113 14202 0222 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5469

215 ส.ต.ท. ธนพล ไชยเทพา ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0441 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก 1113 14202 0306

216 ส.ต.ต. ธนพล ภู่เอ่ียม ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ส าราญราษฎร์ 1008 12202 0094 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1163

217 ส.ต.อ. ธนภัทร วรพฤกษ์กิจ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล ปน.3-3542 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 1010 12202 0044

218 ส.ต.ท. ธนรัชต์ วงษ์กล่ า ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลุมพินี 1103 14205 0686 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1830

219 ส.ต.ต. ธนวัฒน์ ช่ืนคุ้ม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-3002 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 12301 0177

220 ส.ต.ต. ธนวัฒน์ บุรุษสุจริต ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1703 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม 1108 14202 0166

221 ส.ต.ท. ธนวัฒน์ พลานนท์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 12301 0184 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 12301 0015

222 ส.ต.ต. ธนวัฒน์ พุทธิเกียรติ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1686 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1933

223 ส.ต.ต. ธนวิชญ์ ท่นไชย ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0717 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สุทธิสาร 1102 14205 1574

224 ส.ต.อ. ธนวิชญ์ ราชบุรี ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาช่ืน ปน.1-7463 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ประชาช่ืน 1109 14204 0511

225 ส.ต.ท. ธนศักด์ิ จันตา ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2723 ผบ.หมู่ (สส.) สน.พลับพลาไชย 2 ปน.2-2780

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

226 ด.ต. ธนันชัย วิริยาวุทธ ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12204 0093 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1665

227 ส.ต.อ. ธนา โพลาลัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองแขม ปน.3-3132 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0591

228 ส.ต.อ. ธนากร อินทนนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ล าผักชี ปน.1-3936 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ล าผักชี 1110 14204 0224

229 ส.ต.ท. ธนานนท์ สุขไพบูลย์ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1805 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0865

230 ส.ต.ต. ธนินโชตน์ ผาสุข ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5748 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4680

231 ด.ต. ธเนศพล วิศิษฐ์ชนะชัย ผบ.หมู่ (สส.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5609 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ประเวศ 1111 14204 0406

232 ส.ต.ต. ธรรมรักษ์ จีนเมือง ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2268 ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน 1108 14202 0196

233 ส.ต.ต. ธราดล แก้วยวน ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2243 ผบ.หมู่ (จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 1632

234 ส.ต.ท. ธวัชชัย งามเลิศ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ลาดพร้าว 1006 12202 0098 ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับข่ี กก.5 บก.จร. 1002 12205 1578

235 ส.ต.อ. ธวัชชัย บัวบกหวาน ผบ.หมู่ (จร.) สน.วัดพระยาไกร 1103 14205 0704 ผบ.หมู่ (ป.) สน.วัดพระยาไกร 1112 14202 0491

236 ส.ต.อ. ธวัชชัย ละอองชัย ผบ.หมู่ (สส.) สน.บุปผาราม ปน.3-3305 ผบ.หมู่ (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0301

237 ส.ต.ต. ธวัชชัย ล้ินทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-6979 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4526

238 ส.ต.ต. ธวัชชัย เสียงไพเราะ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0232 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0255

239 ส.ต.ต. ธวัฒน์ชัย โสภาส ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0457 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.2 1004 12204 0046

240 ส.ต.อ. ธัชกฤช ธนะปุณณภัทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางเขน 1102 14205 1386 ผบ.หมู่ (สส.) สน.มักกะสัน ปน.1-6119

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

241 ส.ต.อ. หญิง ธัญญาพร ก่ าม่วง ผบ.หมู่ (เวรบริการ)(ส.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4467 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1862

242 ส.ต.อ. ธัตชกัณฐ์ สมเจษ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางเสาธง ปน.3-5312 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.บช.น. 1015 12202 0031

243 ส.ต.อ. ธาดา แต่เจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ยานนาวา ปน.2-3938 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1940

244 ด.ต. ธานินทร์ มุมทอง ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.4 1006 12204 0077 ผบ.หมู่ (จร.) สน.คันนายาว ปน.1-6685

245 ส.ต.อ. ธานินทร์ เสาวโร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3849 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 1007 12202 0045

246 ด.ต. หญิง ธารญา อุ้มญาติ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14202 0923 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 (กองร้อยหญิง) กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1879

247 ส.ต.ท. ธีรชัย อุตตะมะ ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6075 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0534

248 จ.ส.ต. ธีรนันท์ แวงวรรณ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12301 0695 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0772

249 ส.ต.ต. ธีรภัทร ประสิทธ์ิศุภกานต์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1627 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โคกคราม 1109 14202 0571

250 ส.ต.ท. ธีรภัทร สมมาตย์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5738 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-3820

251 ส.ต.อ. ธีรสิทธ นินายชอบ ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0359 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ราษฎร์บูรณะ 1115 14202 0355

252 ส.ต.ต. ธีระพงษ์ ภูพวก ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0615 ผบ.หมู่ (จร.) สน.เตาปูน 1102 14205 1339

253 จ.ส.ต. ธีระวัฒน์ บุญสิงห์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บวรมงคล 1009 12202 0103 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0537

254 ส.ต.ท. ธีระวัฒน์ หัสเดชะ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5326 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5452

255 ส.ต.อ. นครินทร์ เอราวัณโพธ์ิศรี ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4239 ผบ.หมู่ (สส.) สน.โชคชัย 1102 14204 0577

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

256 ส.ต.ต. นนทพัฒน์ หยงสตาร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-4960 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน 1109 14202 0463

257 ส.ต.อ. นพกร กิตินันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4694 ผบ.หมู่ (สส.) สน.เตาปูน 1109 14204 0481

258 ส.ต.ต. นพกร ศาสนอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5506 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3411

259 ด.ต. นพกาญจน์ อ่ิมฤทธา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.2 1004 12301 0028 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0321

260 ส.ต.ต. นพณัฐ แสงมณี ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2399 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3399

261 จ.ส.ต. นพดล นนทรีย์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาช่ืน ปน.1-4265 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4658

262 ส.ต.ท. นพดล บุตรราช ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14202 0087 ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.บช.น. 1015 12310 0085

263 ส.ต.ท. นพล โฆสิตรัตน์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2752 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1283

264 ส.ต.อ. นพสิทธ์ิ เนติจ ารัสพัชญ์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.บุคคโล ปน.3-3592 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0057

265 ส.ต.อ. นภัทร์ มนูญวงศ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปากคลองสาน ปน.3-4612 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0771

266 ส.ต.ท. นรอรรถ เอกทัศน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5495 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0917

267 ส.ต.ต. นรากร วงค์ปินตา ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2730 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0327

268 ส.ต.ต. นเรศ อ าภาภัย ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1586 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0563

269 ส.ต.ต. นฤดล ดีธรรมมา ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.สามเสน 1003 12202 0160 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองจอก 1110 14202 0342

270 ส.ต.ท. นฤเบศร์ มังสา ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1782 ผบ.หมู่ (ป.) สน.แสมด า 1116 14202 0085

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

271 ส.ต.ท. นวทรรศน์ ทีนาคะ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3995 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0249

272 ส.ต.อ. นวพล ไกรน้อย ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปากคลองสาน 1010 12205 0103 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ปากคลองสาน ปน.3-4599

273 ส.ต.ต. นัฐพงษ์ บัวสิงห์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1623 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4420

274 จ.ส.ต. หญิง นัฐพร ธารารมย์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.บช.น. 1015 12202 0043 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1305

275 ส.ต.ต. นัทธพงศ์ ซ้ายสุข ผบ.หมู่ (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0387 ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.บช.น. 1012 12204 0156

276 ส.ต.ต. นัทธพงศ์ โพธ์ิประสิทธ์ิ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1746 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0547

277 ส.ต.ท. นัทธิพงศ์ ธรรมวงค์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางมด ปน.3-5261 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0077

278 ส.ต.อ. นันท์ธร วรรณแวงควง ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ 1113 14202 0202 ผบ.หมู่ (จร.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5276

279 ส.ต.ต. นันทวัฒน์ ทิพวงค์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2325 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0097

280 จ.ส.ต. นันทวัฒน์ มุขตา ผบ.หมู่ งานอารักขาท่ี 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1146 ผบ.หมู่ (จร.) สน.วังทองหลาง 1102 14205 0376

281 ส.ต.ต. นันทศิน ฑีฆะภรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม 1108 14202 0399 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพงพาง 1103 14205 0564

282 ส.ต.ต. นิตินัย ครองสม ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1848 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0816

283 ส.ต.ต. นิธิ มงคลศรีอริยะ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1801 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทองหล่อ 1112 14204 0599

284 จ.ส.ต. นิธิพงศ์ เจนชัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4425 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สุทธิสาร 1102 14205 1573

285 ส.ต.ท. นิธิรุจน์ ด าสุข ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.บึงกุ่ม ปศ.11242 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1191

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

286 ส.ต.ท. นิรุตต์ิ จันทา ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร 1109 14202 0311 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3508

287 จ.ส.ต. นิรุตต์ิ หม่ืนสังข์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0483 ผบ.หมู่ งานอารักขาท่ี 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1190

288 ส.ต.ท. นิสสรณ์ เอ่ียมจันทร์ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1867 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0817

289 ด.ต. เนรัชษา เจริญวิชญธา ผบ.หมู่ (ธร.) สน.สุทธิสาร 1102 14301 1591 ผบ.หมู่ (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0306

290 ด.ต. บรรจง อินจันทึก ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทองหล่อ 1112 14204 0601 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0423

291 ส.ต.ท. บัญญพนต์ โหมดมี ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ท่าเรือ 1007 12202 0095 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน 1112 14202 0614

292 ส.ต.ท. บุญโชติ ถมยา ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2557 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0756

293 ส.ต.ท. บุญรัตน์ บุญประเสริฐ ผบ.หมู่ งานควบคุมยุทธการและการฝึก กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 1016 ผบ.หมู่ (จร.) สน.เพชรเกษม 1104 14205 0337

294 ด.ต. บุณณดา ล่ิมใช้ ผบ.หมู่ (ท.)(ธร.) สน.พระโขนง ปน.2-3274 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 1007 12301 0027

295 ส.ต.ท. ปฏิญญา ลาค า ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง 1113 14202 0217 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3500

296 ส.ต.ท. ปฏิพล เจริญศุภโชคกุล ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1810 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0754

297 ส.ต.ท. ปฏิภาณ ปัญญาค า ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5880 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางย่ีขัน 1114 14202 0534

298 ส.ต.ต. ปฐมพงศ์ สุดรัก ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5885 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0081

299 ส.ต.อ. ปฐมพงษ์ บ าเพ็ญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3576 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สายไหม 1004 12205 0107

300 ด.ต. หญิง ปณิชา อัครเตชนนท์ ผบ.หมู่ (ท.)(ธร.) สน.ลุมพินี ปน.2-2850 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 1007 12202 0036

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

301 ส.ต.ต. ประกิต สร้อยทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5580 ผบ.หมู่ (สส.) สน.พหลโยธิน 1109 14204 0452

302 ด.ต. ประคิน แสงทอง ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0429 ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.บช.น. 1015 12310 0101

303 ด.ต. ประเทศ ช่อล าเจียก ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก 1113 14204 0326 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0097

304 ส.ต.ต. ประภัสสร ทองรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง 1108 14202 0359 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ฉลองกรุง 1103 14205 0138

305 จ.ส.ต. ประภัสสิริ รวดเงิน ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ทุ่งครุ 1010 12202 0237 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บุคคโล ปน.3-3592

306 ด.ต. ประภาส บรรเล็งส่ง ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าเรือ 1112 14204 0294 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระโขนง 1103 14205 0650

307 ส.ต.อ. ประวีร์ พ่วงจีน ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางนา ปน.2-4948 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0417

308 ด.ต. ประเสริฐศักด์ิ รักพานิชมณี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง 1109 14202 0551 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดอนเมือง 1102 14205 1304

309 ด.ต. ปราโมทย์ สาลี ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ 1113 14202 0230 ผบ.หมู่ (สส.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5240

310 ส.ต.ต. ปริญญา กะบัดทอง ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0794 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0457

311 ส.ต.ท. ปริญญา วีริยากุล ผบ.หมู่ งานอารักขาท่ี 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1277 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนเทียน 1116 14202 0400

312 ส.ต.ต. ปรินทร ผิวหล่อ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2445 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1752

313 จ.ส.ต. ปวัฒน์ สบายจิตร ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1488 ผบ.หมู่ กก.สุนัขต ารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1397

314 ด.ต. หญิง ปวีณ์กร สุพรรณ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.9 1011 12301 0018 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0219

315 ส.ต.ท. ปัญญา ผิวเหลือง ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุปผาราม ปน.3-3245 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12301 0013

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

316 ส.ต.อ. หญิง ปัทมา ดิษฐรักษ์ ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1465 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก 1113 14202 0182

317 ส.ต.ท. ปาลภณ ภมรโชตวณิช ผบ.หมู่ ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0030 ผบ.หมู่ งานศูนย์รวมข่าว กก.4 บก.จร. 1002 12205 1539

318 ส.ต.ท. ปิติภัทร สิทธิบุ่น ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2435 ผบ.หมู่ (ป.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-2290

319 ส.ต.ต. ปิยพงค์ ภู่ทองงาม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ส าราญราษฎร์ ปน.1-5081 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก 1103 14205 0584

320 ส.ต.ต. ปิยพัชร์ พูลสวัสด์ิ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1462 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.3 1005 12202 0033

321 ส.ต.ท. ปิยะณัฐ ไกรแสงศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลาดพลู 1115 14202 0305 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1764

322 ส.ต.อ. ปิยะพงษ์ กะตะศิลา ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1758 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0899

323 ส.ต.ท. ปิยะพัชร์ สิทธิจิรโชติ ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5229 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1713

324 ส.ต.อ. ปุณณรัตน์ อ าพันกาญจน์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ห้วยขวาง 1102 14205 1615 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ห้วยขวาง 1108 14202 0191

325 ส.ต.ต. เปรมภัทร กันจู ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1723 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0266

326 ส.ต.ท. พงศกร ดวงจิตร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5205 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0323

327 ส.ต.ต. พงศกร อุค า ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2746 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 1103 14205 0662

328 ส.ต.ท. พงศ์ยุทธ สุริยะ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0825 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางนา 1112 14204 0678

329 ส.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ ทองค าพันธุกุล ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0387 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0499

330 ส.ต.อ. พชร เทศพันธ์ุ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ตล่ิงชัน ปน.3-2924 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-2338

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

331 ส.ต.ต. พชร วรรณโชติ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0112 ผบ.หมู่ (สส.) สน.พญาไท 1108 14204 0282

332 ส.ต.อ. พชร สาศิริ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด 1114 14202 0517 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางพลัด ปน.3-3052

333 ส.ต.ท. พนัส สมใจ ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0295 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0071

334 ส.ต.ท. พนาดร หินใส ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5331 ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0498

335 ด.ต. หญิง พรชนก หิรัญรัตน์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.9 1011 12301 0029 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.9 1011 12202 0032

336 จ.ส.ต. พรชัย นามรักษา ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4660 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน 1109 14202 0521

337 ส.ต.ต. พรเพ็ชร โพธ์ิชัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5385 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5463

338 ส.ต.ต. พฤกษ์ ศรีกะกุล ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0255 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0640

339 ส.ต.อ. พลภัทร ปรีชา ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทองหล่อ ท.209 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0114

340 ส.ต.ท. พลภัทร ใยศิริกุล ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง 1108 14202 0365 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางนา ปน.2-4514

341 ส.ต.ท. พลังพล สุนทรา ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0383 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1723

342 ด.ต. พลางค์เนติ สว่างโรจน์ ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.ลาดพร้าว ปน.1-3732 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ลุมพินี ปน.2-2933

343 ส.ต.ต. พศิน สาลี ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1569 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.7 1009 12204 0060

344 ส.ต.ต. พัฒนพงศ์ พลพวก ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ชนะสงคราม 1003 12202 0151 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0479

345 ส.ต.ท. พัฒนพงษ์ วังคะฮาต ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0130 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0080

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

346 ส.ต.ท. พัฒพงษ์ รูปเหล่ียม ผบ.หมู่ (จร.) สน.หัวหมาก ปน.1-3912 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 12301 0019

347 ส.ต.ท. พันธวิชญ์ สุขไสย ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปดพ.1257 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.1 1003 12202 0041

348 ส.ต.ต. พาณิภัค ชาดี ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1831 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0262

349 ส.ต.อ. พิชัย เหลืองสาธิต ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา 1104 14205 0712 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ราษฎร์บูรณะ 1104 14205 0677

350 ด.ต. พิเชฏฐ์พงศ์ คูเมือง ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซ่ือ 1109 14202 0299 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0318

351 ส.ต.อ. พิเชษฐ โสประดิษฐ์ ผบ.หมู่ (ธร.) สน.ส าเหร่ ปน.3-4451 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ส าเหร่ ปน.3-4447

352 ด.ต. พิตตินันท์ จิรกิตต์ิพิภพ ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก 1113 14204 0327 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต 1108 14202 0228

353 ส.ต.ท. พิทยา กอเดช ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาช่ืน 1109 14202 0494 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12301 0012

354 ส.ต.ท. พิทวัส ค าใส ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2453 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางพลัด ปน.3-3081

355 ด.ต. พิทักษ์พงษ์ เผยศิริ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางชัน ปน.1-4789 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางชัน 1111 14204 0073

356 ส.ต.ท. พิพัฒน์ มากุญชร ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0640 ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0441

357 ด.ต. พิพัฒน์ อาจย่ิง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0372 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0566

358 จ.ส.ต. พิภัชพนธ์ จันทร์เรือง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า 1103 14202 0401 ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1472

359 ส.ต.ต. พิรุณ รัตโนสถ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2051 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1727

360 ส.ต.ต. พิสิฐศักด์ิ เรือนอินทร์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2667 ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0443

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

361 ส.ต.ท. พีรวัฒน์ ศรีเกษตร ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1886 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0722

362 ส.ต.อ. พีระพัฒน์ เฉลียวบุญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4930 ผบ.หมู่ (สส.) สน.เตาปูน ปน.1-4725

363 ส.ต.ต. พุฒิสรรค์ ศรีสวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2393 ผบ.หมู่ (จร.) สน.คลองตัน 1103 14205 0504

364 ส.ต.ต. พุธาธิบ ทองบาง ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0331 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 1103 14205 0659

365 ส.ต.ต. พูลศักด์ิ ร่ัวกุล ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน 1113 14202 0174 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ปทุมวัน 1113 14204 0300

366 ส.ต.ต. เพ็ญเพชร หนูพัน ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1584 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12202 0041

367 ส.ต.ต. ฟาโรห์ ภูขลิบม่วง ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0822 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1213

368 ส.ต.ต. ภัคนันท์ หอมขจร ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1580 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12202 0040

369 ส.ต.ท. ภัทรชนม์ นาดูน ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน 1113 14202 0281 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ดินแดง ปน.1-3204

370 ส.ต.ต. ภัทรดนัย รอดดารา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปดพ.1313 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทองหล่อ ท.237

371 ส.ต.ต. ภัทรพล จันทร์แก้ว ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2349 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดพร้าว 1111 14202 0286

372 ส.ต.อ. ภัทรพล ศิลปีสกุล ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน ปน.1-6083 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.1 1003 12202 0043

373 ส.ต.ต. ภัทรภณ วงค์สม ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2754 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0095

374 ส.ต.อ. ภัทรภูมิ ภูมิภักด์ิ ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5653 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางพลัด ปน.3-3083

375 ส.ต.ต. ภัทรวัจน์ พรมวงศ์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1598 ผบ.หมู่ (สส.) สน.หัวหมาก 1102 14204 0040

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

376 ส.ต.อ. ภัทรินทร์ โชติจันทึก ผบ.หมู่ (สส.) สน.ยานนาวา ปน.2-4004 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-1974

377 ส.ต.ต. ภาคภูมิ ไกรเพชร ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0686 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าข้าม ปน.3-5397

378 ส.ต.ท. ภาณุวัฒน์ ทองใจ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0279 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14202 0087

379 ส.ต.ต. ภาณุวัฒน์ หมวกเมือง ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0324 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0364

380 ส.ต.ท. ภานุวัฒน์ ยานะฝ้ัน ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1914 ผบ.หมู่ (จร.) สน.โชคชัย 1102 14205 0610

381 ส.ต.ต. ภาวิตเอก ชาญพิทยกิจ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน 1108 14202 0378 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4700

382 ส.ต.ท. ภาสกร รอดดารา ผบ.หมู่ (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0513 ผบ.หมู่ (สส.) สน.เทียนทะเล 1116 14204 0273

383 ส.ต.ต. ภาสกร หลู่โยธา ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2245 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซ่ือ 1109 14202 0299

384 ด.ต. ภุชงค์ กัณหา ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0388 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0469

385 ส.ต.อ. ภูณัชโชค ชิณวงษ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บุคคโล ปน.3-3645 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล ปน.3-3520

386 ส.ต.อ. ภูเบศ โตใหญ่ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตล่ิงชัน ปน.3-5420 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ตล่ิงชัน ปน.3-2924

387 ส.ต.ท. ภูฟ้า ยะมงคล ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5882 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-6008

388 ส.ต.ท. ภูมิ วรฉัตรวิทยา ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12301 0836 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1325

389 ด.ต. ภูมิพัฒน์ กุมารสิทธ์ิ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-5145 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.บช.น. 1015 12202 0026

390 ส.ต.ท. ภูริทัต ปูเงิน ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพ ปน.3-4670 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0610

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

391 ส.ต.อ. ภูริวัฒน์ สมภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0321 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางย่ีขัน 1114 14202 0536

392 ส.ต.อ. ภูรีภัทร เอกบัว ผบ.หมู่ (จร.) สน.คลองตัน 1103 14205 0502 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สายไหม 1109 14205 0176

393 ส.ต.อ. ภูวเดช นรพัฒน์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ห้วยขวาง 1108 14204 0325 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3502

394 ส.ต.ท. ภูวริช เกษวิชิต ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1267 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0048

395 ส.ต.อ. ภูวิศ ยอดสุทธ์ิ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก 1103 14205 0589 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0482

396 จ.ส.ต. มงคล พิมวัน ผบ.หมู่ (สส.) สน.วัดพระยาไกร ปน.2-4366 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0248

397 ด.ต. มณเฑียร แก้วจิตร ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.3 1005 12301 0007 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.3 1005 12202 0040

398 ส.ต.ต. มนัสวี จักรนามล ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0376 ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0442

399 ส.ต.ต. มังกร โคตรชมภู ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-7011 ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4529

400 ด.ต. มานพ ย่ิงสูง ผบ.หมู่ (ท.)(ธร.) สน.สายไหม 1109 14301 0069 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0098

401 ส.ต.ต. เมธากร เปรมไทยสงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-2974 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.1 1003 12202 0044

402 ส.ต.ต. เมธิชัย ค าดี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ธรรมศาลา 1114 14202 0632 ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 1012 12204 0065

403 ส.ต.อ. เมธิชัย บุญทวี ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0376 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บึงกุ่ม 1102 14202 0762

404 ส.ต.ต. ยศวัฒน์ ใจยะ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2639 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.บช.น. 1015 12202 0027

405 ส.ต.ท. ยุทธนา ใหม่คามิ ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1335 ผบ.หมู่ งานอารักขาท่ี 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1250

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

406 ด.ต. ยุทธพงษ์ สวัสดิภาพ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3315 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0480

407 ส.ต.อ. ระวี ศรีพลี ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0155 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0031

408 ส.ต.ท. ระวี ศรีไสว ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5690 ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.บช.น. 1012 12301 0182

409 ด.ต. รักชาติ สีราทอง ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางพลัด ปน.3-3051 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5951

410 ส.ต.ต. รัชพัสส์ สารักษ์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0184 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0240

411 ส.ต.ต. รัฐเขต เนตรจินดา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5916 ผบ.หมู่ (ป.) สน.มักกะสัน 1108 14202 0199

412 ส.ต.อ. รัฐพงศ์ ผอมสวัสด์ิ ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0370 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0269

413 ส.ต.ต. รัฐพล แดงงาม ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5567 ผบ.หมู่ (จร.) สน.โคกคราม 1102 14205 1099

414 ส.ต.ท. รัฐภัทร์ จริยาปรีชานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าเรือ 1112 14202 0171 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก 1113 14202 0303

415 ส.ต.อ. รัฐภูมิ กรดแก้ว ผบ.หมู่ (จร.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5643 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางย่ีขัน ปน.3-3865

416 ส.ต.ต. รัตนไชย ศรีสวัสด์ิ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1612 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0050

417 ส.ต.อ. รัตนวิทย์ หรรอารีย์ ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ดินแดง ปน.1-3212 ผบ.หมู่ (จร.) สน.สายไหม 1109 14205 0170

418 ส.ต.ท. ราชัน แสนทวีสุข ผบ.หมู่ (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0222 ผบ.หมู่ (จร.) สน.เทียนทะเล 1116 14205 0298

419 ส.ต.ต. รุจน์ชวรรษ ฟักแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6185 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0091

420 ส.ต.ท. ฤทธิเกียรติ ตุ่นค าแดง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0490 ผบ.หมู่ กก.สุนัขต ารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1423

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

421 จ.ส.ต. ฤทธิชัย บุตรพันธ์ ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1476 ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1533

422 ส.ต.อ. ฤทธิรงค์ ราชรักษา ผบ.หมู่ (จร.) สน.ตลาดพลู ปน.3-3492 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลาดพลู 1115 14202 0253

423 ด.ต. หญิง ลัดดา ค าหมูน ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.มีนบุรี ปน.1-6446 ผบ.หมู่ (เวรบริการ)(ส.) สน.มีนบุรี ปน.1-6436

424 ด.ต. ล าพูน กงค า ผบ.หมู่ (จร.) สน.บุปผาราม ปน.3-3338 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บุปผาราม ปน.3-3305

425 ส.ต.ต. เลิศลักษณ์ ส้มเขียวหวาน ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5829 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางย่ีขัน 1114 14202 0546

426 ส.ต.ต. วชิรพล พันธ์ุไสว ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0712 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ฉลองกรุง 1103 14205 0130

427 ส.ต.ต. วชิรพันธ์ ไชยสิงห์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2233 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางมด 1115 14202 0384

428 ด.ต. วรธัช ไพยะแสน ผบ.หมู่ (ป.) สน.หนองจอก ปน.1-4000 ผบ.หมู่ งานธุรการ/สนับสนุน กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12301 2023

429 ส.ต.ท. วรพงศ์ เอ่ียมปราณีต ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ 1112 14202 0444 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี 1112 14202 0407

430 ส.ต.ท. วรพงษ์ ศรีวัง ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0371 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ส าเหร่ ปน.3-4402

431 ส.ต.ท. วรเมฆ เมฆขลา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปดพ.1274 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โคกคราม 1109 14202 0338

432 ส.ต.อ. วรรณวิทย์ ทิพย์พาวัลย์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.พหลโยธิน 1109 14204 0456 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-1966

433 จ.ส.ต. วรวุฒิ หอมสมบัติ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ท่าพระ ปดพ.1254 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางมด 1115 14202 0381

434 ส.ต.อ. วราพล พุ่มพวง ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4667 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.บช.น. 1015 12202 0052

435 ด.ต. วริทธ์ินันท์ ว่องไว ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า 1103 14202 0367 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0820

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

436 ส.ต.อ. วรุฒพงศ์ การประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซ่ือ ปน.1-1804 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.2 1004 12202 0043

437 ส.ต.ท. วโรดม อินทุเศรษฐ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก ปน.2-4142 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0476

438 ส.ต.ท. วสิทธ์ิ อรุณรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน ปน.2-3516 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1055

439 ส.ต.อ. วัชชิร ภูวาดเขียน ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลุมพินี ปน.2-2990 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 1007 12202 0044

440 ส.ต.ต. วัชรชัย สายประสาท ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1436 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0074

441 ส.ต.ท. วัชรพงษ์ ชรอยบุญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14202 0127 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14204 0152

442 ด.ต. วัชรพงษ์ บัวงาม ผบ.หมู่ (จร.) สน.สามเสน 1102 14205 1559 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3165

443 ส.ต.ท. วัชรพงษ์ โพธ์ิศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5565 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0111

444 ส.ต.อ. วัชระ บุญวันต์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บุคคโล ปน.3-3653 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล 1115 14202 0216

445 ส.ต.ท. วัชระ ศิลชัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5710 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ศาลาแดง 1104 14205 0697

446 ส.ต.ต. วัชรา ก้งทอง ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1487 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0441

447 ส.ต.ท. วัชรายุทธ ชาชุมวงค์ ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1463 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาช่ืน ปน.1-4282

448 ส.ต.อ. วัฒนา พรหมอุ่น ผบ.หมู่ (ป.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14202 0820 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.3 1005 12301 0024

449 ส.ต.ท. วันเฉลิม นามบุรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระโขนง ปน.2-3307 ผบ.หมู่ (สส.) สน.พระโขนง ปน.2-3398

450 ด.ต. วันชัย แก้วแสน ผบ.หมู่ (จร.) สน.ส าราญราษฎร์ ปน.1-5125 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางย่ีขัน 1114 14202 0446

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

451 ด.ต. วันนพ แก้วบุญเรือง ผบ.หมู่ (ธร.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3345 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3297

452 ส.ต.ต. วิทยา ค าอ่อง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดุสิต ปน.1-4862 ผบ.หมู่ (จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 1636

453 จ.ส.ต. วิทยา เอนกนวล ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2068 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12202 0045

454 ด.ต. วิทยากร เชาวลิตถวิล ผบ.หมู่ (ป.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3325 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3337

455 ส.ต.ท. วิทวัส บุตะภักด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.แสมด า 1116 14202 0109 ผบ.หมู่ (จร.) สน.แสมด า 1116 14205 0183

456 จ.ส.ต. วิทวัส ภาตะนันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3756 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-1962

457 ส.ต.ท. วิทวัส มะณีจันทา ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3056 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลุมพินี 1112 14202 0408

458 ส.ต.ท. วินิจพล บังคมเนตร ผบ.หมู่ งานอ านวยการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12301 0211 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0705

459 ส.ต.อ. วิรัญ ชัยบุรีโอภาส ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2525 ผบ.หมู่ (จร.) สน.แสมด า 1116 14205 0188

460 ส.ต.ท. วิรัตน์ จันดา ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1549 ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1529

461 ด.ต. วิรัตน์ มุ่งพันธ์กลาง ผบ.หมู่ (สส.) สน.มีนบุรี ปน.1-6427 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0079

462 ส.ต.ต. วิศรุต เกตุนิมะ ผบ.หมู่ งานอารักขาท่ี 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1044 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โชคชัย 1111 14202 0326

463 ด.ต. วิเศษสรร วงศ์ภูธร ผบ.หมู่ (สส.) สน.ประชาช่ืน ปน.1-4341 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3473

464 ด.ต. วีรพล พลายเพชร ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4437 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สุทธิสาร 1109 14204 0432

465 จ.ส.ต. วีรพล ส าเร็จ ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางพลัด ปน.3-3053 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ศาลาแดง 1114 14202 0651

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

466 ส.ต.อ. วีรยุทธ พรหมสาขาณสกลนคร ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3749 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ 1112 14202 0586

467 ส.ต.ท. วีรวิชญ์ ภูวเรืองรัศม์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5227 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3602

468 ส.ต.ท. วีระยุทธ สุภิรมณ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปทุมวัน ปน.2-4611 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0710

469 ส.ต.อ. วีริศ จารีบูรณภาพ ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1321 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0592

470 ด.ต. วุฒธิเลิศ เจะสา ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.มีนบุรี ปน.1-6442 ผบ.หมู่ (เวรบริการ)(ส.) สน.มีนบุรี ปน.1-6437

471 ส.ต.ท. วุฒินันท์ ป้ันทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปดพ.1284 ผบ.หมู่ (ป.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-2287

472 ส.ต.อ. วุฒิพงษ์ ผาฤพล ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1892 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1200

473 ส.ต.อ. วุฒิพล คุ่ยปรีชา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3752 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-1956

474 ส.ต.ท. เวฬุวัน โสดา ผบ.หมู่ (เวรบริการ)(ส.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14202 0161 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุวินทวงศ์ 1110 14202 0368

475 ส.ต.ต. ไวทยา ศรีหมาน ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5719 ผบ.หมู่ (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0305

476 ส.ต.ต. ไวภพ นิสรัตน์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1738 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หัวหมาก ปน.1-3806

477 ส.ต.ท. ศตวรรษ กฤชชวาสุวรรณ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางรัก ปน.2-4232 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0333

478 ด.ต. หญิง ศยามล เศรษฐสุข ผบ.หมู่ ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0013 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12301 0876

479 ส.ต.ต. ศรีนคร กองธรรม ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0443 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0717

480 ส.ต.อ. ศะรันต์ ศรีม่วง ผบ.หมู่ (ป.) สน.พหลโยธิน 1109 14202 0444 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0378

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

481 ส.ต.อ. ศักดา ปานเท่ียง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-5366 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4647

482 ส.ต.อ. ศักดิพงศ์ เสนน้อย ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14205 0218 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0095

483 ส.ต.อ. ศิชนม์ จงเหมือนหยก ผบ.หมู่ (จร.) สน.เตาปูน ปน.1-7430 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.7 1009 12202 0038

484 ส.ต.ท. ศิรวิชญ์ เรืองวิชชา ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพ 1003 12205 0125 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2646

485 ส.ต.อ. ศิริชัย ศรีหนู ผบ.หมู่ ฝอ.4 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0394 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางพลัด 1114 14202 0525

486 ส.ต.ต. ศิริพล เติบโต ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5746 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หลักสอง ปน.3-4017

487 ส.ต.ต. ศิวกร นวลศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ ปน.2-2053 ผบ.หมู่ (จร.) สน.โชคชัย 1102 14205 0621

488 ส.ต.ต. ศุภกฤต เจ๊กบุญ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0513 ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1463

489 ส.ต.ท. ศุภชัย จุปะมัดถา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5863 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5996

490 ส.ต.อ. ศุภณัฎฐ์ วราเลิศชัยศิริ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ลุมพินี 1112 14204 0584 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางรัก 1113 14202 0309

491 ส.ต.ต. ศุภณัฐ อ่ าสกุล ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5914 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพงพาง 1103 14205 0566

492 ส.ต.อ. ศุภรัตน์ นิรภัย ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปากคลองสาน ปน.3-4564 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 1010 12202 0040

493 ส.ต.ต. ศุภวิษ สาครรัตนวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซ่ือ ปน.1-6811 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลาดพร้าว 1102 14205 1528

494 ส.ต.ต. เศรษฐกิจ ดวงมุกพะเนาว์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0820 ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0502

495 ส.ต.ต. สดุดี จงไกรจักร์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0175 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1047

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

496 ส.ต.ท. สถาพร พันธ์งาม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2427 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งมหาเมฆ ปน.2-3844

497 ส.ต.ต. สมชาย ทองพุ่ม ผบ.หมู่ งานอารักขาท่ี 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1261 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1748

498 ด.ต. สมพร ช้างน้อย ผบ.หมู่ (สส.) สน.ราษฎร์บูรณะ ปน.3-2338 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ส าเหร่ ปน.3-4474

499 ส.ต.ต. สมศักด์ิ หลวงผาด ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0482 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.บช.น. 1015 12202 0022

500 ส.ต.อ. สมัย เบิกบาน ผบ.หมู่ (จร.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา ปน.3-4375 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0255

501 ด.ต. สรธร คตเนียม ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลาดพร้าว ปน.1-3774 ผบ.หมู่ (จร.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14205 0896

502 ส.ต.ต. สรธร รักษาแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางซ่ือ ปน.1-6776 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.บช.น. 1015 12202 0024

503 ส.ต.ต. สรวิชญ์ คุ้มอารีย์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0515 ผบ.หมู่ (ป.) สน.จรเข้น้อย ปน.2-2294

504 ด.ต. สรศักด์ิ ค าสอน ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0418 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปดพ.1257

505 ส.ต.ต. สรสิช มูลศรี ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2339 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0764

506 ส.ต.อ. สหรัฐ หิตายะโส ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2540 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0362

507 ส.ต.ต. สหวิช เมฆอุส่าห์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2093 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0287

508 ส.ต.ต. สหัสวรรษ ช่างลอ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0604 ผบ.หมู่ (จร.) สน.เตาปูน 1102 14205 1344

509 ด.ต. สาคร มณีกัลย์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพงพาง 1103 14205 0578 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน 1112 14202 0615

510 ด.ต. หญิง สาธิตา อิงคนินันท์ ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2482 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2525

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

511 ส.ต.ท. สามารถ มัดหา ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0294 ผบ.หมู่ (จร.) สน.โชคชัย 1102 14205 0632

512 ส.ต.ท. สาโรจน์ ชัยเรืองศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5839 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-6005

513 ส.ต.อ. สิทธิกร คุ้มพะเนียด ผบ.หมู่ (ป.) สน.ยานนาวา 1113 14202 0330 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ยานนาวา ปน.2-4007

514 ส.ต.ท. สิทธิพล เพ็งแสงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5550 ผบ.หมู่ (จร.) สน.หัวหมาก 1102 14205 0051

515 ส.ต.ต. สิรภพ กล่ันกสิกรณ์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0573 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0479

516 ส.ต.ต. สิรภพ ยอดปืน ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2094 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางย่ีขัน ปน.3-3819

517 ส.ต.ท. สิริชัย ฉายปรีชา ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1296 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0712

518 ส.ต.ท. สิริชัย พิทักษ์หิรัญพงศ์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางบอน 1104 14204 0113 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12204 0095

519 ด.ต. สุกฤษฏ์ิ แสนล า ผบ.หมู่ (ป.) สน.ล าผักชี ปน.1-3922 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.3 1005 12301 0026

520 ส.ต.ต. สุเกษม ร่วมขุน ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5355 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5459

521 ส.ต.ท. สุขสันต์ บุญเรือง ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0254 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางรัก 1113 14204 0323

522 ส.ต.ต. สุชาติ ศิริจันทร์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0335 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4424

523 ด.ต. หญิง สุชานันท์ สุนทรจามร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ลุมพินี ปน.2-2989 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 1007 12202 0041

524 ส.ต.ต. สุญญตา มานิกลักษณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5588 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โคกคราม 1109 14202 0344

525 จ.ส.ต. สุทัศน์ รัตนวิเศษศรไชย ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 12301 1472 ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1750

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

526 จ.ส.ต. สุเทพ บุญยืน ผบ.หมู่ (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3553 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.4 1006 12301 0023

527 ส.ต.ต. สุธาสิน ประชุมจิตร ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.พระราชวัง 1008 12202 0100 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน 1112 14202 0610

528 ด.ต. สุพจน์ พงษ์หาร ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 12301 1471 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 12205 1480

529 ส.ต.ท. สุภวัฒน์ สุวรรณคาม ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 1 1113 14202 0251 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปทุมวัน 1103 14205 0620

530 ส.ต.ท. สุเมธา วาลุกา ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0837 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1289

531 ส.ต.ท. สุรเชษฐ์ ศิลารักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3049 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2730

532 ส.ต.อ. สุรนที เกียงเกษร ผบ.หมู่ (ป.) สน.ยานนาวา ปน.2-3945 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0894

533 จ.ส.ต. สุรพล ศิริราช ผบ.หมู่ (สส.) สน.พญาไท ปน.1-4160 ผบ.หมู่ (สส.) สน.เตาปูน ปน.1-4728

534 ส.ต.ท. สุรศักด์ิ เกษมสิริสวัสด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2569 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2530

535 ส.ต.ท. สุรสิทธ์ิ มณีรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปากคลองสาน ปน.3-4565 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ท่าข้าม ปน.3-2732

536 ด.ต. หญิง สุวรรณา นิลวงค์ ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12301 0873 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12202 0898

537 ส.ต.ท. สุวัฒน์ชัย สุเมธ์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพ 1003 12205 0124 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3398

538 ส.ต.ท. สุวัฒนา ย่ิงสุด ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12301 1546 ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12320 1526

539 ส.ต.ต. เสกสรร ยะแสง ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ชนะสงคราม 1003 12202 0155 ผบ.หมู่ (ป.) สน.หัวหมาก 1111 14202 0199

540 ส.ต.ต. เสกสรรค์ อุดมค า ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1530 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0264

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

541 ส.ต.อ. เสถียรพงษ์ มหานาม ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0446 ผบ.หมู่ งานอารักขาท่ี 5 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. 1014 12202 1261

542 ด.ต. เสริมนคร อินทร์ขาว ผบ.หมู่ (พงว.)(ป.) สน.ทองหล่อ ท.199 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งมหาเมฆ 1112 14202 0534

543 ส.ต.อ. หญิง โสภิดา อัศวแสงรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางย่ีขัน 1114 14202 0446 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0458

544 ส.ต.อ. หัสรินทร์ นิลวงค์ ผบ.หมู่ (สส.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2625 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0482

545 ส.ต.ต. หัสวรรษ อินทรโชติ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5370 ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5454

546 ส.ต.อ. หญิง หิรัณยรัตน์ หิรัณยวารี ผบ.หมู่ (กง.)(ธร.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5822 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5958

547 ส.ต.อ. องอาจ มีประดิษฐ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ตลาดพลู ปน.3-3501 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลาดพลู 1115 14202 0247

548 ส.ต.อ. อธิชัย นาพรม ผบ.หมู่ (จร.) สน.พลับพลาไชย 1 ปน.2-2690 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0512

549 ด.ต. หญิง อธิตานันท์ ธนพรมณีรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6381 ผบ.หมู่ (จร.) สน.มีนบุรี ปน.1-6451

550 ส.ต.อ. อธิราช สุดชา ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 1010 12301 0006 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.8 1010 12202 0032

551 ส.ต.ท. อนันตชัย ขาวสวี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ส าราญราษฎร์ ปน.1-5067 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0915

552 จ.ส.ต. อนุชา แสงหว้า ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตล่ิงชัน ปน.3-2850 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งครุ ปน.3-5583

553 ส.ต.อ. อนุชา หาวอ ผบ.หมู่ (สส.) สน.มีนบุรี ปน.1-6426 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดกระบัง ปน.2-3217

554 ส.ต.อ. อนุชิต สมิตะมาน ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาช่ืน ปน.1-4293 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ประชาช่ืน ปน.1-4341

555 ด.ต. อนุพงษ์ กาญจนสมศักด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางนา ปน.2-4449 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0416

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

556 ส.ต.อ. อนุวัฒน์ กล้าพร้อม ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0363 ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0794

557 ส.ต.ต. อนุวัฒน์ มีแย้มภักด์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5571 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0774

558 ส.ต.ต. อนุวัฒน์ สินดี ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0829 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 2 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1281

559 ส.ต.ต. อนุศักด์ิ เล่กล ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2048 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.อคฝ. 1014 12202 0030

560 ด.ต. อนุสรณ์ โพธ์ิสุข ผบ.หมู่ (สส.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3465 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดอนเมือง 1102 14205 1305

561 ส.ต.อ. อนุสรณ์ ม่ิงเมือง ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ 1113 14202 0209 ผบ.หมู่ (สส.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5246

562 ด.ต. อภิชัย ซ่ือมิตร ผบ.หมู่ (จร.) สน.ล าผักชี ปน.1-7593 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาส าราญ 1102 14205 1254

563 ด.ต. อภิชัย สุโพธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-2432 ผบ.หมู่ กก.ม้าต ารวจ บก.สปพ. 1013 12202 1480

564 ส.ต.ต. อภินันท์ เขียวจันทร์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 1 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2085 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3401

565 จ.ส.ต. อภินันท์ สินชัย ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12412 0558 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0616

566 ส.ต.อ. อภิรักษ์ แก้วไวยุทธ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1696 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12205 1180

567 ส.ต.ต. อภิวัฒน์ ไชยอุป ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดุสิต ปน.1-3087 ผบ.หมู่ (จร.) สน.โคกคราม 1102 14205 1092

568 ส.ต.ต. อภิวัฒน์ ตรีเพ็ชร์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2662 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0366

569 ส.ต.ท. อภิวัฒน์ มุตฟัก ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5708 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางพลัด ปน.3-3087

570 ส.ต.ต. อภิวัฒน์ สัตบุรุษย์ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 6 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 2701 ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0444

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

571 ส.ต.ต. อภิศักด์ิ อินทะนา ผบ.หมู่ (ป.) สน.พระราชวัง ปน.1-5381 ผบ.หมู่ (สส.) สน.พหลโยธิน 1109 14204 0453

572 ส.ต.ต. อภิสิทธ์ิ ไชยรังศรี ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.พระราชวัง ปน.1-5408 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0629

573 ส.ต.ต. อภิสิทธ์ิ นามมนตรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5583 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางย่ีขัน ปน.3-3869

574 ส.ต.อ. อภิสิทธ์ิ พุ่มอุสิต ผบ.หมู่ (สส.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3337 ผบ.หมู่ (สส.) สน.คลองตัน ปน.2-3595

575 ส.ต.ต. อภิสิทธ์ิ สินขุนทด ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5896 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพงพาง 1103 14205 0563

576 ส.ต.ต. อภิสิทธ์ิ อุตโรกุล ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.ปทุมวัน 1008 12202 0112 ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0338

577 ส.ต.อ. อมรเทพ ช่วงวิเชียร ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางย่ีขัน 1114 14202 0533 ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0437

578 ด.ต. อยู่ ดีประสิทธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6249 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.2 1004 12202 0039

579 ส.ต.ท. อรรณพ แย้มพราย ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2202 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0825

580 จ.ส.ต. อรรถกร จันทร์ผ่อง ผบ.หมู่ (สส.) สน.ส าราญราษฎร์ ปน.1-5102 ผบ.หมู่ (ป.) สน.โคกคราม 1102 14202 1011

581 ส.ต.ต. อรรถพงษ์ สหุนาลุ ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5717 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพงพาง 1103 14205 0568

582 ส.ต.อ. อรรถพล ค าเครือ ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 2 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1863 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0914

583 ส.ต.อ. อรรถพล สีสุจารย์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บุคคโล ปน.3-3518 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางมด ปน.3-2616

584 ด.ต. หญิง อรวรรณ สุดแสนยา ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12202 1148 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน 1109 14202 0520

585 ส.ต.ต. อริสมันต์ พิมพ์โนนทอง ผบ.หมู่ (ป.) สน.ส าราญราษฎร์ ปน.1-5048 ผบ.หมู่ (จร.) สน.หลักสอง ปน.3-4139

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

586 ด.ต. อรุณ แสนบุญศิริ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางชัน 1111 14202 0235 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า 1103 14202 0329

587 ด.ต. อัคเดช ปัทมพรภักดี ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางย่ีขัน ปน.3-3820 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ภาษีเจริญ ปน.3-3964

588 ส.ต.ต. อัครดนัย รวีนิภา ผบ.หมู่ (ป.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2420 ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4702

589 ส.ต.ต. อัครเดช อินนอก ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0557 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางย่ีขัน 1104 14205 0617

590 ส.ต.อ. อัครพล โนคาน ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางขุนนนท์ ปน.3-5301 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ส าเหร่ ปน.3-4477

591 ส.ต.ต. อัฐพร เมืองนาคิน ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1646 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0780

592 ส.ต.อ. อาจเวท นวะมะรัตน์ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.5 1007 12204 0048 ผบ.หมู่ (สส.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา ปน.3-4352

593 ส.ต.ต. อาชวิน เป็งใจ ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 2 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. 1014 12202 1575 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14202 0111

594 ด.ต. อาณัติ บุญเฉลียว ผบ.หมู่ กองร้อยท่ี 3 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 12202 0560 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.บช.น. 1015 12202 0056

595 จ.ส.ต. อาทิตย์ มูลมะณี ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สน.สายไหม 1004 12202 0177 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร วิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. 1002 12202 1150

596 ส.ต.ต. อานนท์ ไชยเลิศ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ชนะสงคราม ปน.1-5927 ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษท่ี 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1291

597 จ.ส.ต. อานนท์ เหมมะณี ผบ.หมู่ (จร.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14205 0182 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14204 0134

598 จ.ส.ต. อ านาจ กองเวิน ผบ.หมู่ (จร.) สน.พระราชวัง ปน.1-5443 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12204 0087

599 ส.ต.ท. อ านาจ ก าขันตรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเล้ิง ปน.1-5524 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0328

600 ส.ต.อ. อ าพล บุญคง ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางย่ีขัน ปน.3-3861 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางย่ีขัน ปน.3-3772

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 120/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

601 ส.ต.ท. อิทธิวัฒน์ พุ่มประดับ ผบ.หมู่ (ป.) สน.เพชรเกษม 1104 14202 0198 ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 12301 0439

602 ด.ต. อิทธิศักด์ิ พงค์ชัยรัชต์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.มีนบุรี ปน.1-6400 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.3 1005 12204 0076

603 ส.ต.อ. อิศราวุธ โคทังคะ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดอนเมือง ปน.1-7573 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-7017

604 ส.ต.อ. อุกฤษ กล่ินโฉม ผบ.หมู่ (จร.) สน.บุปผาราม ปน.3-3348 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บุปผาราม ปน.3-3311

605 ส.ต.อ. อุเทน เขียนเอ่ียม ผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชด าริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1725 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0585

606 จ.ส.ต. เอกชัย งามประสิทธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน ปน.1-6920 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ดอนเมือง 1102 14205 1298

607 จ.ส.ต. เอกชัย แหยมคง ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4680 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.2 1004 12202 0032

608 ส.ต.ท. เอกรัตน์ กะตะศิลา ผบ.หมู่ (ป.) สน.สามเสน ปน.1-5692 ผบ.หมู่ (ป.) สน.คลองตัน 1112 14202 0613

609 ส.ต.อ. เอกราช แจ้งค า ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางคอแหลม ปน.3-4647 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.8 1010 12204 0070

610 ด.ต. เอนก นันทิวัฒ ผบ.หมู่ (ป.) สน.คันนายาว ปน.1-3542 ผบ.หมู่ (สส.) สน.คันนายาว ปน.1-3614

ตรวจแล้วถูกต้อง

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

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.




