
( สำเนา ) 

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล 
ที ่121/๒๕๖6 

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 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.ต. ฐิติกร อุรารักษ์ รอง สว.(สส.) สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 ปนฐ.2056 รอง สว.(ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0483

2 ร.ต.ต. ธีระวัฒน์ หลาวมา รอง สว.(สส.) สภ.เวียงชัย ภ.จว.เชียงราย ภ.5 ปชร.3216 รอง สว.(ป.) สน.สายไหม 1004 12202 0104

3 ร.ต.ท. ภัคพล ถาวรกูล รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.บช.ก. 2103 12202 1879 รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0466

4 ร.ต.ต. วีระชัย กุชโร รอง สว.(ป.) สภ.คลองด่าน ภ.จว.สมุทรปราการ ภ.1 ปสป.993 รอง สว.(จร.) สน.อุดมสุข 1103 14205 0296

5 ร.ต.ต. วุฒิศักด์ิ ศิริโรจน์มหาวงษ์ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.7 ปสพ.1339 รอง สว.(จร.) งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0252

6 ร.ต.ต. สมศักด์ิ ศรีสง่า รอง สว.(สส.) สภ.เมืองยโสธร ภ.3 ปยส.831 รอง สว.(จร.) สน.ปทุมวัน ปน.2-2544

7 ร.ต.ท. สุวัฒน์ ราชาเดช รอง สว.(อก.) ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. 0403 12301 0046 รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.จร. 1002 12301 0027

8 จ.ส.ต. กอเฉ็ม เหมมุน ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.มูโนะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 ปนธ.1650 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ลาดพร้าว 1111 14202 0290

9 จ.ส.ต. คณิศร แหวนวงค์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 บช.ตชด. 2505 12202 6078 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางซ่ือ ท.128

10 ส.ต.อ. จักรกฤษ บริกุล ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 1909 12202 0267 ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางมด ปน.3-5264

11 จ.ส.ต. ฐิติพันธ์ เสถียรดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูคต ภ.จว.ปทุมธานี ภ.1 ปปท.880 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3412

12 ส.ต.อ. ณัฐพงษ์ พรหมอารักษ์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองอุดรธานี ภ.4 ปอด.2206 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ส าเหร่ 1115 14202 0339

13 ด.ต. นิสิต ไชยทองศรี ผบ.หมู่ ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4 สตม. 2405 12204 0518 ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0706

14 ด.ต. บุญท า การิโก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 ปมค.2452 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ดอนเมือง ปน.1-3394

15 ด.ต. หญิง ประภารัตน์ ธิสิงห์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสม็ด ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 0204 14207 0343 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.5 1007 12301 0029

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ัง กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล ท่ี 121/2566 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 121/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

16 ส.ต.อ. ปัญปณต สุทธิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 0904 14202 0177 ผบ.หมู่ (สส.) สน.อุดมสุข 1103 14204 0265

17 จ.ส.ต. พบสันต์ อินทับทิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางคนที ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 ปสส.664 ผบ.หมู่ (ป.) สน.วังทองหลาง 1102 14202 0301

18 ด.ต. ไพบูลย์ โดยพิลา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละงู ภ.จว.สตูล ภ.9 ปสต.1191 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทองหล่อ 1112 14202 0443

19 ส.ต.ต. ภัทรกร สกุลลีรุ่งโรจน์ ผบ.หมู่ กก.ถปภ.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0303 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0465

20 ด.ต. ภาคภูมิ สุดใหม่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ ภ.จว.ยะลา ภ.9 ปยล.-1211 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0279

21 จ.ส.ต. มาโนช บุญลาภ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 1908 12202 0056 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ศาลาแดง ปน.3-5124

22 จ.ส.ต. ยุทธภูมิ ใจสว่าง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉิมพลี ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.2 ปฉช.656 ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.1 1003 12204 0048

23 จ.ส.ต. รณชัย ช่วยย้ิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยะลา ภ.9 0906 14202 0100 ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12202 0294

24 ส.ต.อ. วรสรณ์ อานประโคน ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.จะแนะ ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 0903 14202 1412 ผบ.หมู่ (สส.) สน.บางมด ปน.3-2613

25 ส.ต.อ. วิชยุตม์ ค าพรมมาภิรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กลางดง ภ.จว.นครราชสีมา ภ.3 ปนม.2735 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สายไหม 1109 14202 0110

26 ด.ต. สมศักด์ิ ตุ้งประโคน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองไม้งาม ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 ปบร.2003 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สุทธิสาร ปน.1-4423

27 ส.ต.ท. สรวุฒิ ปานันท์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 บช.ตชด. 2504 12202 6114 ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0734

28 ส.ต.อ. สิทธิยา เบ็ญวันฮุสเซน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหร่ิง ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 ปปน.2128 ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า 1103 14202 0337

29 ส.ต.อ. สุภชัย เขจรฤทธ์ิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยผ้ึง ภ.จว.กาฬสินธ์ุ ภ.4 ปกส.3023 ผบ.หมู่ กก.สุนัขต ารวจ บก.สปพ. 1013 12204 1436

30 จ.ส.ต. เสกสรร ทองเกต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาย้อย ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 ปพบ.1290 ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางโพ 1108 14202 0233

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 121/2566 ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2566

31 ส.ต.อ. เหินฟ้า จิตไทยสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุคิริน ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 0903 14202 2200 ผบ.หมู่ (สส.) สน.ห้วยขวาง 1108 14204 0325

32 ส.ต.อ. อนุวรรตน์ จริยะวัฒนา ผบ.หมู่(ป.) สภ.ย่ีสาร ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 ปรบ.8483 ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาช่ืน 1102 14205 1445

33 ด.ต. อภิเดช นุสีวอ ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.นาสีนวน ภ.จว.มหาสารคาม ภ.4 0405 14202 0363 ผบ.หมู่ (ป.) สน.สมเด็จเจ้าพระยา ปน.3-4284

34 ส.ต.อ. อรรถพงค์ วิประจง ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี ภ.2 1206 12202 0069 ผบ.หมู่ กก.ดส. 1000 12204 0093

ตรวจแล้วถูกต้อง

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

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.




