
   สําเนาถูกต้อง 

พลตํารวจตรี 

   ( วิวัฒน์  สลีาเขตต์ ) 
   ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล 

  30 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

 
 
 

(สําเนา) 

 
 

คําส่ังสํานักงานตํารวจแหง่ชาติ 
ที่ ๓๙๐/๒๕๖๒ 

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

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการตํารวจ ประกอบคําส่ังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการตํารวจระดับรองสารวัตร 
จํานวน ๓๖ ราย ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือที่แนบท้ายคําส่ังนี้ 

ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปต้ังจ่ายสําหรับตําแหน่งใหม่ ต้ังแต่ 
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป สําหรับข้าราชการตํารวจที่ยังอยู่ภายใต้เง่ือนไขท้ายคําส่ังบรรจุ    
หรือแต่งต้ัง แล้วได้รับการแต่งต้ังไปดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่นายเวร หากต่อมาเมื่อได้รับการแต่งต้ัง     
พ้นจากตําแหน่งดังกล่าว ให้กลับไปดํารงตําแหน่งเดิมที่บรรจุหรือแต่งต้ังให้ครบกําหนดระยะเวลา    
ตามเง่ือนไข 

   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. หญิง กรรณิการ์ เหมยม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร 1710 11326 0026 รอง สว.ฝอ.สยศ.ตร. 0200 11326 0017

2 ร.ต.อ. หญิง กัญสุชญา ดงรังสี รอง สว.ธร. สภ.เมืองปทุมธานี สปท.127 รอง สว.ฝตส.4 ตส.1 0901 11328 0032

3 ร.ต.อ. จงจรัส ฉายเรืองโชติ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0319 นว.(สบ 1) ผบก.กต.2 0803 11323 0004

4 ร.ต.อ. หญิง ชญาณ์พิมพ์ บัวดิษฐ์เดชา รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 11305 0164 รอง สว.กลุ่มงานพิจารณา 1 อธ. 0703 11305 0021

5 ร.ต.อ. หญิง ชมพูนุช สระกิจ รอง สว.ธร.สน.หนองจอก สน.1-665 รอง สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล ๒ วจ. 0204 11310 0034

6 ว่าที่ ร.ต.อ. ชโยดม ห้องเพชร ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม บก.ฝรก. 2904 11306 0042 รอง สว.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 1 สบส. 0604 11310 0032

7 ร.ต.อ. ชัยพร สวยสม รอง สว.กก.3 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11204 0063 รอง สว.ฝสต.2 กต.5 0806 11204 0015

8 ร.ต.อ. หญิง ชุดาภัค เปลี่ยนศรี รอง สว.ฝอ.บก.สปพ. 1013 11403 0023 รอง สว. ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. 0403 11304 0083

9 ร.ต.อ. ธนชัย อนุจารี นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.อ่างทอง 1112 11323 0005 นว.(สบ 1) ผบก.กต.8 0809 11323 0004

10 ร.ต.อ. หญิง นิลุบล ชลศิริ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 1801 11304 0142 รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ. 0402 11302 0083

11 ร.ต.อ. หญิง ปวีย์ธิดา พัฒนา รอง สว.ธร. สภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์ สกส.252 รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0107

12 ร.ต.อ. พงษ์นเรศ ศิริเสถียร รอง สว.กก.สส.บก.น.3 1005 11204 0049 รอง สว.ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. 0403 11304 0073

13 ร.ต.อ. หญิง พัชรินทร์ สุวรรณ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.บช.น. 1001 11326 0356 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.กมค. 0600 11323 0007

14 ร.ต.อ. หญิง เพ็ชรรัตน์ หอมเย็นใจ รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปคบ. 2111 11203 0126 รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.จต. 0801 11304 0012

15 ร.ต.อ. มงคล ไพรศูนย์ รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.2-909 รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0047

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 3๙๐/๒๕๖2 ลงวันที่  30 มิถุนายน ๒๕๖2



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 3๙๐/๒๕๖2 ลงวันที่  30 มิถุนายน ๒๕๖2

16 ร.ต.อ. ยงยุทธ เลิศปรีชาพงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สน.หนองแขม 1116 24203 0189 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ตร. 0001 13323 0241

17 ร.ต.อ. สังวาล จันทะนิตย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย สนค.110 รอง สว.ปป.ผอ. 0202 11309 0022

18 ร.ต.อ. สุทธิโรจน์ บุญมีรัศมีปภา รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0052 รอง สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 11380 0159

19 ร.ต.อ. โสภณัฐ กลัดเกษา รอง สว.(สอบสวน) สน.บวรมงคล สน.3-1059 รอง สว.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. 0402 11302 0063

20 ร.ต.อ. หญิง โสรยา ยูโซะ รอง สว.ฝอ.บก.น.9 1011 11304 0018 รอง สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 11380 0160

21 ร.ต.อ. อุกฤษณ์ เทียมเมือง รอง สว.กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11202 0029 รอง สว.ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.จต. 0801 11305 0015

22 ร.ต.ท. กรกช ภักดีเลขะกุล รอง สว.สส.สภ.ธารโต จว.ยะลา 2006 11204 0110 รอง สว.ฝอ.บ.ตร. 0105 11202 0043

23 ร.ต.ท. กิตติคุณ ขุนพรหม รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป. 2902 11329 0035 รอง สว.กลุ่มงานตรวจสอบสํานวน 1 คด. 0602 11375 0024

24 ร.ต.ท. คุณากร ขจรบุญถาวร ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.7 1700 11323 0011 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.สกพ. 0400 11323 0006

25 ร.ต.ท. หญิง จารุวรรณ วัฒนบุตร รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0057 นว.(สบ 1) ผบก.กต.5 0806 11323 0004

26 ร.ต.ท. เฉลิมพล ผ่องศรี รอง สว. ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0129 รอง สว.ฝสต.2 กต.2 0803 11204 0015

27 ร.ต.ท. หญิง ชมพูนุช แสงชมภู รอง สว.ฝอ.นต.รพ.ตร. 3103 11304 0009 รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 11302 0040

28 ร.ต.ท. หญิง ณัฐชา บุญยะรัตน์ รอง สว. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศทก. 2804 11403 0024 รอง สว.ฝ่ายภูมิภาค 1 ตท. 0102 11314 0070

29 ร.ต.ท. หญิง ทิพย์สุดา ภู่สมบูรณ์ รอง สว.ฝ่ายอํานวยการ ศทก. 2804 11326 0014 นว.(สบ 1) ผบก.สก. 0403 11323 0006

30 ร.ต.ท. หญิง ทิพยาภา วรุณโณ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 11309 0033 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) จตร. 0001 13323 0281



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 3๙๐/๒๕๖2 ลงวันที่  30 มิถุนายน ๒๕๖2

31 ร.ต.ท. ยอดดอย ทรวดทรง นว.(สบ 1) ผบก.บก.อคฝ. 1014 11323 0005 นว.(สบ 1) ผบก.ผก. 0205 11323 0005

32 ร.ต.ท. หญิง วงศ์เดือน พุ่มกาญจน์ รอง สว.กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ผอ. 0202 11309 0020 รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 11302 0106

33 ร.ต.ท. หญิง วรินสินี ภาณุพิจารย์สถิต รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.น. 1001 11301 0243 รอง สว.ฝอ.กต.3 0804 11304 0007

34 ร.ต.ท. วุฒิชัย ชัยประเสริฐ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สตูล 1907 11442 0037 รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 11442 0047

35 ร.ต.ท. สรายุทธ สะมัน รอง สว. ฝอ.บก.รฟ. 2104 11304 0016 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) จตร. 0001 13323 0280

36 ร.ต.ท. อังกูร วรสาร รอง สวป.สภ.สากอ จว.นราธิวาส 0903 13202 0089 นว.(สบ 1) ผบก.อก.จต. 0801 11323 0005


