
  

   สําเนาถูกต้อง 

พลตํารวจตรี 

   ( วิวัฒน์  สลีาเขตต์ ) 
   ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล 

  30 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
 

(สําเนา) 
 
 

คําส่ังสํานักงานตํารวจแหง่ชาติ 
ที่ ๓๘๙/๒๕๖๒ 

เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ 
................................................................................. 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ ประกอบคําส่ังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการตํารวจระดับผู้บังคับหมู่  
จํานวน ๒๔ ราย ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือที่แนบท้ายคําส่ังนี้ 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปต้ังจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ ต้ังแต่ 
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันที ่๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
                        พลตํารวจเอก  เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน 
                        ( เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ) 
                                                          รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน 

                                                        ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ                                
     
 



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

1 ร.ต.อ. อภิศักดิ์ เปียสุนทร รอง สว.(ป.) ฝอ.สพ. 0304 12202 0038 รอง สว.(ทค.) ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ. 0304 12428 0135

2 ร.ต.ต. ธนวัฒน์ ยิ้มดี รอง สว.(อก.) ฝอ.สงป. 0500 12301 0008 รอง สว.(อก.) ฝอ.กช. 0503 12301 0010

3 ร.ต.ต. หญิง วสุภัทร์ รุ่งเรือง รอง สว. (อก.) ฝอ.บ.ตร. 0105 12301 0011 รอง สว.(อก.) ฝ่ายงบประมาณ 5 งป. 0501 12301 0025

4 ว่าที่ ร.ต.ต. ไวกูณฐ์ อยู่ประเสริฐ รอง สว.(ป.) ฝอ.สพ. 0304 12202 0042 รอง สว.(ทค.) ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ. 0304 12428 0140

5 ด.ต. หญิง กนิษฐา ภัทรกิตติกวิน ผบ.หมู่ ฝ่ายดนตรี สก. 0403 12406 0166 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12301 0005

6 ด.ต. คมสัน หมอยา ผบ.หมู่ ฝปช.สง.ก.ต.ช. 0104 12301 0009 ผบ.หมู่ ฝอ.สบร. 0107 12407 0001

7 ด.ต. พรพจน์ น้อยเศรษฐ์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส. 0604 12301 0045 ผบ.หมู่ ฝอ.กมค. 0600 12301 0020

8 ด.ต. หญิง สุขศรี ลาดลงเมือง ผบ.หมู่ ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 12301 0121 ผบ. หมู่ ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ. 0402 12301 0144

9 ด.ต. หญิง สุพัตรา โชติกุลศรี ผบ.หมู่ ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร. 0105 12301 0154 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0078

10 ด.ต. อัษฎาวัชร์ บุนนาค ผบ.หมู่ ฝสต.2 กต.10 0811 12204 0008 ผบ.หมู่ ฝสต.1 กต.8 0809 12204 0006

11 ด.ต. หญิง อารี กายละออง ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 2 ตป. 0701 12301 0016 ผบ.หมู่ ฝ่ายการประชุม 2 ตป. 0701 12301 0009

12 จ.ส.ต. หญิง กนกภรณ์ กิจประสพโชค ผบ.หมู่ ฝ่ายดนตรี สก. 0403 12406 0177 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0023

13 จ.ส.ต. หญิง กมลวรรณ จีนกลั่น ผบ.หมู่ ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. 0402 12301 0102 ผบ.หมู่ ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 12301 0125

14 จ.ส.ต. หญิง วาธิณี ทองประดับ ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.จต. 0801 12304 0012 ผบ.หมู่ บก.อก.จต. 0801 12304 0001

15 จ.ส.ต. หญิง สุขธีภรณ์ โรมา ผบ.หมู่ ฝ่ายดนตรี สก. 0403 12406 0179 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0024

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 389/๒๕๖2 ลงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖2



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 389/๒๕๖2 ลงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖2

16 จ.ส.ต. อนุพงศ์ อิสรา ผบ.หมู่ ฝ่ายดนตรี สก. 0403 12406 0187 ผบ.หมู่ กลุ่มงานช่างอากาศยาน บ.ตร. 0105 12430 0252

17 ส.ต.ท. กรวิทย์ ยังวัลย์ ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0118 รอง สว.(ทค.) กลุ่มงานช่างอากาศยาน บ.ตร. 0105 12430 0244

18 ส.ต.ท. ณัฐกิตติ์ อินทวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0122 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0034

19 ส.ต.ท. ธวัชชัย ช่วยหนู ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0129 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0035

20 ส.ต.ท. ภานุพงศ์ วงศ์โท๊ะ ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0069 ผบ.หมู่ กลุ่มงานช่างอากาศยาน บ.ตร. 0105 12430 0230

21 ส.ต.ท. รังสรรค์ วจีสัจจะ ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ งป. 0501 12301 0009 ผบ.หมู่ ฝอ.กง. 0502 12301 0005

22 ส.ต.ท. ศรัญญู สมศรี ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0131 รอง สว.(ทค.) กลุ่มงานช่างอากาศยาน บ.ตร. 0105 12430 0250

23 ส.ต.ท. เศรษฐ์ศิลป์ วัชราทิตย์ ผบ.หมู่ ฝตส.3 ตส.1 0901 12301 0009 ผบ.หมู่ กต.3 จต. 0804 12304 0001

24 ส.ต.ท. สิทธิชัย กัญชนะกาญจน์ ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0097 รอง สว.(ทค.) ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0037


