
 

   สําเนาถูกต้อง 

พลตํารวจตรี 

   ( วิวัฒน์  สลีาเขตต์ ) 
   ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล 

  30 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
 

(สําเนา) 
 

 

คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ที่    ๓๘๖ /๒๕๖๒ 

เร่ือง  การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ 
------------------------------------------ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 44/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 
ประกอบกับ มติ ก.ตร.ในการประชุมคร้ังที่ 14/2550 เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2550 จึงแต่งตั้งข้าราชการ
ตํารวจดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน 25 ราย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมคําสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่าย
ทางตําแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สําหรับลําดับที่ ๗ ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเงินเดือนทางสังกัดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

            พลตํารวจเอก  จักรทิพย์ ชัยจินดา 
                      ( จักรทิพย์ ชัยจินดา ) 

          ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ. เกษม  เสนาประโคน ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0050 รอง สว.(สอบสวน) สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์ 1309 11203 0238

2 ร.ต.อ. หญิง จันทร์จิรา  เวียงมูล ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0033 รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 2406 11204 0178

3 ร.ต.อ. เจษฎาพร  วรรณโคตร ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0038 รอง สว.กฝต.ศฝต.รร.นรต. 3003 11360 0024

4 ร.ต.อ. หญิง นิติยา  ยิ้มศรีเจริญกิจ ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0041 รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 2404 11204 0236

5 ร.ต.อ. รัชพล  สีมาวรพงศ์พันธุ์ ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0030 อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย์ ตศ.รร.นรต. 3004 37379 0019

6 ร.ต.อ. หญิง วรรณิศา  พิทักษ์คีรี ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0036 รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 2404 11363 0358

7 ร.ต.อ. สิรภพ  แย้มศรี ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0028 รอง สว.ส.ทล.2 กก.6 บก.ทล. 2103 11202 0195

8 ร.ต.อ. หญิง อภิชญา  ปานพรม ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0055 รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 2404 11204 0403

9 ร.ต.อ. หญิง แก้วกาญจน์ อุ่นพันธุ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง จว.สงขลา 0907 24203 0121 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0056

10 ร.ต.อ. จตุพล สาระทา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0184 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0039

11 ร.ต.อ. จารุทรรศน์ ไชยวาส รอง สว.(สอบสวน) สน.ทองหล่อ สน2-349 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0030

12 ร.ต.อ. จารุพันธ์ เอี่ยมโหมด รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ สสป.325 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0028

13 ร.ต.อ. จิรภัทร บุญนํา รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2 สน2-458 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0033

14 ร.ต.อ. เจษฎา วงค์เสือ รอง สว.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง สน1-1387 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0040

15 ร.ต.อ. ชนะชล ชินแสง รอง สว.(สอบสวน) สน.ประเวศ 1111 24203 0181 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0055

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่  386/๒๕๖2 ลงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖2



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่  386/๒๕๖2 ลงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖2

16 ร.ต.อ. ชนัตถ์ หงษ์สิทธิชัยกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จว.ภูเก็ต สภก.121 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0059

17 ร.ต.อ. ชยพล สุวรรณภูมิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี สสบ.133 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0026

18 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ หิรัญเกื้อ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.310 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0053

19 ร.ต.อ. โชคทวี แจ่มศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลําพูน 1511 11203 0137 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0057

20 ร.ต.อ. หญิง ภิญญาพัชญ์ พิชัย รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคม. 2108 29203 0121 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0038

21 ร.ต.อ. ภูวไนย อินจาด รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 1108 23203 0036 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0058

22 ร.ต.อ. หญิง รัฐฎาพร น้อยวัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิจิตร สพจ.157 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0050

23 ร.ต.อ. วรนันท์ ขันแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน จว.เชียงราย สชร.429 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0054

24 ร.ต.อ. วรันธร พรดอนก่อ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.แพร่ 1508 29203 0039 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0041

25 ร.ต.อ. หญิง อรุณลักษณ์ สิริรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา สพง.147 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต. 3002 11306 0027


