
  

   สําเนาถูกต้อง 

พลตํารวจตรี 

   ( วิวัฒน์  สลีาเขตต์ ) 
   ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล 

  30 มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 
 

(สําเนา) 
 
 

คําส่ังสํานักงานตํารวจแหง่ชาติ 
ที่ ๓๙๑/๒๕๖๒ 

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 ๒๘ 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. หญิง ธนัญญา กล่ําประชา รอง สว.(อก.) ฝอ.2 บก.อก.ภ.1 1101 12301 0283 รอง สว.(อก.) ฝ่ายกีฬา สก. 0403 12301 0242

2 ร.ต.ท. ณัฐปิยะ ยิ้มใย รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0086 รอง สว.(อก.) ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 12301 0045

3 ร.ต.ท. สิงห์ อุลิศ รอง สว.(ป.) สน.นิมิตรใหม่ 1102 14202 0834 รอง สว.(อก.) ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก. 0403 12301 0263

4 ร.ต.ต. ชัชวาลย์ แสนนาม รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.น.7 1009 12301 0021 รอง สว.(อก.) ฝอ.สบส. 0604 12301 0005

5 ว่าที่ ร.ต.ต. สุชาติ ผิวโพธิ์ รอง สว.(อก.) พฐ.จว.หนองบัวลําภู 2707 12314 0455 รอง สว.(อก.) ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.จต. 0801 12304 0009

6 ด.ต. กติติพงศ์ วิเชียรศรี ผบ.หมู่ ส.รฟ.ธนบุรี กก.1 บก.รฟ. 2104 12202 0171 ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 12301 0022

7 ด.ต. ชินทัต อุบลแย้ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.2206 ผบ.หมู่ ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. 0403 12301 0040

8 ด.ต. ฐิติโชติ ว่องไว ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป. 2102 12202 0376 ผบ.หมู่ ฝสต.1 กต.10 0811 12204 0004

9 ด.ต. เดชา อินทรนันท์ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.3 2204 12202 0059 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0003

10 ด.ต. พงศ์พดลณ์ กิติพงศ์ตวาณิช ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0568 ผบ.หมู่ ฝสต.1 กต.4 0805 12204 0004

11 ด.ต. ภัคณัฎฐ์ พงศ์เลิศธนเดช ผบ.หมู่ บก.อก.จต. 0801 12304 0001 ผบ.หมู่ ฝสต.2 กต.10 0811 12204 0009

12 ด.ต. วสันต์ นิตย์ใหม่ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.6 1008 12301 0013 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0021

13 ด.ต. สมพร ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู่ งานอํานวยการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 12301 0213 ผบ.หมู่ กต.5 0806 12304 0001

14 ด.ต. สุรศักดิ์ ทักข์พิมาน ผบ.หมู่ (ป.) สน.นิมิตรใหม่ 1110 14202 0353 ผบ.หมู่ ฝสต.1 กต.5 0806 12204 0006

15 จ.ส.ต. หญิง กฤตชญา กล่อมจิตร ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.ภ.6 1601 12301 0312 ผบ.หมู่ สตส. 0900 12301 0001

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 3๙๑/๒๕๖2 ลงวันที่  30 มิถุนายน ๒๕๖2



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 3๙๑/๒๕๖2 ลงวันที่  30 มิถุนายน ๒๕๖2

16 จ.ส.ต. จิรติ อวิชิน ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตํารวจ บก.ฝรก. 2904 12310 0135 ผบ.หมู่ ฝสต.1 กต.8 0809 12204 0005

17 จ.ส.ต. หญิง ชนิดาภา คลังกูล ผบ.หมู่ กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0275 ผบ.หมู่ ฝอ.กต.3 0804 12304 0003

18 จ.ส.ต. ณัฏฐกรรณ์ อังกูรวรดิลก ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0479 ผบ.หมู่ ฝ่ายนิติการ ตป. 0701 12301 0023

19 จ.ส.ต. พงษ์เทพ ชูจิตร ผบ.หมู่ กก.ตชด.34 2504 12202 6347 ผบ.หมู่ ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. 0402 12301 0102

20 จ.ส.ต. มนตรี ศิลาสม ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0653 ผบ.หมู่ ฝสต.1 กต.3 จต. 0804 12204 0004

21 จ.ส.ต. เรืองวิทย์ ตุแฮ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3342 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0020

22 จ.ส.ต. หญิง ศิรินภา คณารักษ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0011 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0025

23 ส.ต.อ. หญิง วาสนา วรรคไธสง ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0009 ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.จต. 0801 12304 0011

24 ส.ต.ท. มานิตย์ เข็มหนู ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 12207 1214 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0138

25 ส.ต.ต. คมชาญ ชุมแวงวาปี ผบ.หมู่ กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 1402 12202 0141 ผบ.หมู่ ฝ่ายภูมิภาค 2 ตท. 0102 12301 0017

26 ส.ต.ต. ธีระวัช โกงเหลง ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0842 ผบ.หมู่ ฝอ.สง.ก.ตร. 0700 12301 0005

27 ส.ต.ต. ประพงษ์พัฒน์ สิงห์ขรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ภูเรือ จว.เลย ปลย.3163 ผบ.หมู่ ฝสต.1 กต.1 0802 12204 0004

28 ส.ต.ต. เมธาวินท์ จิตสงบ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14202 0229 ผบ.หมู่ ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. 0402 12301 0101


