
( สําเนา ) 

คําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
ที่  ๑๑๗/๒๕๖๒ 

เร่ือง  แตงตั้งขาราชการตํารวจ 

............................................................. 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๗           
แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐                    
เร่ือง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ และคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ี ๒๙๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เร่ือง การมอบหมายอํานาจการสั่งแตงตั้งขาราชการตํารวจ จึงแตงตั้ง        
ขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตร และ ผูบังคับหมู จํานวน ๓๑ นาย ดํารงตําแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชี
รายชื่อที่แนบทายคาํสั่งนี ้

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เปนตนไป โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม             
ไปรับอัตราเงินเดือนใหมหรือใหโอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจายสําหรับตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เปนตนไป   

   สั่ง  ณ  วันที่   ๓๐   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 (ลงชื่อ) พลตํารวจโท สุทิน ทรัพยพวง 
 ( สุทิน ทรัพยพวง ) 
 ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
 
 
 
 สําเนาถูกตอง 
 
 
วาที่ พันตํารวจเอก 
 ( วัชรเกียรติ  ศิริวิมลฤทธิ์ ) 
 ผูกํากับการฝายอํานวยการ๑ กองบังคับการอํานวยการ 
 กองบัญชาการตาํรวจสอบสวนกลาง 
 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่  ๑๑๗/2562 ลง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงใหม เลขตําแหนง

1 ร.ต.อ. กิตติทัศน นนทา รอง สว. ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0106 รอง สว. ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 11202 0106

2 ร.ต.อ. เจด็จ เจริญดี รอง สว. ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0051 รอง สว. ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 11202 0098

3 ร.ต.อ. ณยศ ยศธร รอง สว. ฝอ.บก.ปอศ. 2109 11304 0023 รอง สว. ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. 2101 11304 0087

4 ร.ต.อ. ณัฐพล คงศิลป รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 11203 0355 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปปป. 2110 29203 0107

5 ร.ต.อ. หญิง ดาวใจ สุทธิรักษ รอง สว. ฝอ.บก.ทล. 2103 11325 0030 รอง สว. ฝอ.บก.ปอท. 2112 11304 0016

6 ร.ต.อ. หญิง สุพรรณษา ปลีออน รอง สว. ฝอ.บก.รฟ. 2104 11304 0017 รอง สว. กก.4 บก.รฟ. 2104 11304 0085

7 ร.ต.อ. เสรี ประทุมเพชร รอง สว. ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0150 รอง สว. ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 11202 0061

8 ร.ต.ท. โกภักดี สุวรรณธวัช รอง สว. ส.รฟ.อุบลราชธานี กก.5 บก.รฟ. 2104 11202 0106 รอง สว. ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0106

9 ร.ต.ท. หญิง จตุพร สิงหนาท รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0276 รอง สว.(ป.) ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0249

10 ร.ต.ต. สุเทพ ตุมประสิทธิ์ รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0277 รอง สว.(ป.) ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0236

11 ด.ต. จุฑาวัชร พลชินทรัพย ผบ.หมู ส.รน.3 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0635 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.10 บก.รน. 2106 12206 1472

12 ด.ต. เจษฏา ชมดวง ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0246 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0207

13 ด.ต. ชัยวัฒน เจริญเสถียรบดี ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0449 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. 2103 12202 1854

14 ด.ต. หญิง ณัฐกฤตา ชุมทอง ผบ.หมู กก.9 บก.รน. 2106 12301 1225 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1280

15 ด.ต. ธนงคศักดิ์ โยธี ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1120 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0319

16 ด.ต. ธวัฒชัย ราชคม ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0281 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12204 0283

17 ด.ต. ปณณวิชญ ทะสวัสดิ์ ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0469 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0100

18 ด.ต. ไพฑูรย ณรงคเลิศฤทธิ์ ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0401 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1445

19 ด.ต. ไพฑูรย มูลสาคู ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0408 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0047

20 ด.ต. วสันต เทพสวัสดิ์ ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0476 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0471

ยศ



บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่  ๑๑๗/2562 ลง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงใหม เลขตําแหนงยศ

21 ด.ต. หญิง สุชาดา กุศลสนอง ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12301 0240 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0277

22 ด.ต. สุรเดช ภารกิจ ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0746 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0970

23 ด.ต. สุรพัศ เผาพงษ ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0091 ผบ.หมู กก.3 บก.ปทส. 2107 12202 0161

24 ด.ต. อนุชา พูลนอย ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0477 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12206 0431

25 ด.ต. หญิง อําพา นุชเกษม ผบ.หมู ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 12301 1296 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 12206 1294

26 จ.ส.ต. ชัชวาล นิ่มนวล ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0938 ผบ.หมู กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล. 2103 12202 1893

27 จ.ส.ต. ดํารงค สงศรี ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0094 ผบ.หมู กก.2 บก.ป. 2102 12202 0279

28 จ.ส.ต. อนุศักดิ์ แสนอุน ผบ.หมู ฝอ.บก.ปคบ. 2111 12301 0009 ผบ.หมู กก.3 บก.ปคบ. 2111 12202 0108

29 ส.ต.ท. ปฏิภาณ ธาราดล ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0894 ผบ.หมู กก.1 บก.ปคบ. 2111 12202 0033

30 ส.ต.ท. เอกพัชญ ตันสุวรรณรัตน ผบ.หมู กก.4 บก.ปคบ. 2111 12202 0135 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0067

31 ส.ต.ต. วัชรพล นารีเดช ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12301 0388 ผบ.หมู กก.4 บก.ป. 2102 12202 0441


