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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๗           
แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐                    
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ และคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายอํานาจการสั่งแตงตั้งขาราชการตํารวจ จึงแตงตั้ง        
ขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตร และ ผูบังคับหมู จํานวน ๕๑ 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 
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บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่  ๑๑๘/2562 ลง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงใหม เลขตําแหนง

1 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ วิสุวรรณ รอง สวป.สภ.เมืองการุง จว.อุทัยธานี สอน.66 รอง สว. กก.1 บก.ป. 2102 11202 0069

2 ร.ต.อ. หญิง ฐติิรัตน แสงกระจาง รอง สว.(สอบสวน) สน.ทาขาม 1116 24203 0126 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอศ. 2109 29203 0136

3 ร.ต.อ. ดนุรุจ บุญมูสิก รอง สว.(สอบสวน) สน.คลองตนั สน.2-621 รอง สว. กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0200

4 ร.ต.อ. ปราโมทย รอยคราม นว.(สบ 1) ผบก.อก.สตม. 2401 11323 0006 รอง สว. กก.2 บก.ปอท. 2112 11202 0056

5 ร.ต.อ. หญิง ปุณยวีร แกวถาวร รอง สว.ธร.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ สปข.149 รอง สว. กก.3 บก.รฟ. 2104 11304 0070

6 ร.ต.อ. ภูบดี เอมประณีตร รอง สว.(สอบสวน) สน.บุปผาราม สน.3-1002 รอง สว. กก.3 บก.ปอท. 2112 11202 0083

7 ร.ต.อ. ยศวัจน ศรลีาพัฒน รอง สว.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2 สน.2-461 รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส. 2107 11203 0154

8 ร.ต.อ. รักพงศ รักอยู รอง สว.(สอบสวน) สน.บางพลัด สน.3-1075 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอศ. 2109 29203 0048

9 ร.ต.อ. รัชดา ผูภกัดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดานมะขามเตี้ย สกจ.216 รอง สว. กลุมงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. 2112 11204 0112

10 ร.ต.อ. วิโรจน คาํแกว รอง สว.สส.สภ.นาทวี จว.สงขลา สสข.427 รอง สว. กก.6 บก.ปทส. 2107 11202 0135

11 ร.ต.อ. ศิริศกัดิ์ วัฒนปริญญา รอง สวป.สน.ตลาดพลู 1115 13202 0228 รอง สว. กก.2 บก.ปอท. 2112 11202 0060

12 ร.ต.ท. จักรภัทร กลิ่นออน รอง สว.(สอบสวน) สน.บางชัน 1006 11203 0121 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ป. 2102 29203 0267

13 ร.ต.ท. ธนพล ยิ่งงามแกว รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0061 รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปอท. 2112 11203 0128

14 ร.ต.ท. พีรดนย คงทัพ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางขุนเทียน 1116 24203 0150 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปปป. 2110 29203 0072

15 ร.ต.ท. ฟาปรเมศวร ภูรินทชินธนโชติ รอง สว.(สอบสวน) สน.ลาดพราว 1111 24203 0099 รอง สว.(สอบสวน) กก.5 บก.ปทส. 2107 11203 0155

16 ร.ต.ท. ภูริทัต อิสสระวงศ รอง สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน สน.1-1351 รอง สว. กก.ปพ.บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0185

17 ร.ต.ท. ยุทธนา ดําอุด รอง สว.(สอบสวน) สน.จรเขนอย สน.2-384 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปคบ. 2111 29203 0090

18 ร.ต.ท. วิชัย โมฆรัตน ผบ.มว.(สบ 1) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 13202 0208 รอง สว. ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล. 2103 11202 0109

19 ร.ต.ท. อุดมศิลป ลีลาสมฤกษ รอง สวป.สน.สมเด็จเจาพระยา 1115 13202 0223 รอง สว. กก.สายตรวจ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 11202 0199

20 ด.ต. ชาลี เจือจันทรนิติกุล ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1791 ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0120

ยศ
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21 ด.ต. ธงชัย เอื้อสามาลย ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.ยโสธร 1307 12202 0056 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0202

22 ด.ต. ธีรพงษ พานทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.อินทรบุรี จว.สิงหบุรี ปสห.704 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0271

23 ด.ต. นราธิป เงินคํา ผบ.หมู(ป.)สภ.สันทราย จว.เชียงใหม ปชม.4569 ผบ.หมู ส.รฟ.นครสวรรค กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0279

24 ด.ต. รังสรร วงษดี ผบ.หมู กก.สืบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 12204 0103 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1215

25 ด.ต. วิวัฒน รักคง ผบ.หมู (ป.) สภ.บานหนองเอื้อง จว.ตรัง ปตง.-1367 ผบ.หมู ส.รน.2 กก.9 บก.รน. 2106 12301 1296

26 ด.ต. ศราวุธ คาํมูล ผบ.หมู(จร.)กลุมงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม 1505 12205 0554 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล. 2103 12202 1294

27 ด.ต. ศุกร หงษทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาพล ภ.จว.เพชรบูรณ ปพช.1232. ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0326

28 ด.ต. สมพงษ ศรีชู ผบ.หมู กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 1902 12202 0251 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0596

29 ด.ต. สําเริง ไชยสวัสดิ์ ผบ.หมู (ป.) สภ.คอหงส จว.สงขลา 0907 14202 0753 ผบ.หมู ส.รน.1 กก.7 บก.รน. 2106 12301 0984

30 ด.ต. สุรศักดิ์ พรหมศร ผบ.หมู (ป.) สภ.ทับปุด จว.พังงา ปพง.1338 ผบ.หมู กก.2 บก.ปทส. 2107 12202 0122

31 จ.ส.ต. หญิง เบญจมาศ ทองนอย ผบ.หมู กก.ตชด.42 2505 12202 2627 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0656

32 จ.ส.ต. ประยูร หนูเมียน ผบ.หมู (ป.)สภ.เกาะหลีเปะ จว.สตูล 1907 12202 0124 ผบ.หมู กก.7 บก.รน. 2106 12301 0939

33 จ.ส.ต. อดิศักดิ์ ยนตสถิตยกุล ผบ.หมู (ป.) สภ.บานกรวด จว.บุรีรัมย ปบร.3542 ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0971

34 ส.ต.อ. วัชรินทร ดีเบา ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปนธ.2083 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1075

35 ส.ต.อ. วีระวัฒน ขันเดช ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1244 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1595

36 ส.ต.อ. อนุพงษ สภูยศ ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1207 ผบ.หมู ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0174

37 ส.ต.อ. อภิวัฒน ไชยโชค ผบ.หมู กองรอยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ. 1013 12207 1285 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0162

38 ส.ต.อ. เอกภพ สาระจันทร ผบ.หมู งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 3 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1947 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. 2103 12202 0132

39 ส.ต.ท. กฤษฎา ขามฝาด ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0321 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0196

40 ส.ต.ท. จินตศักดิ์ ทองประเสริฐ ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0692 ผบ.หมู ส.รน.5 กก.4 บก.รน. 2106 12301 0476
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41 ส.ต.ท. จิรายุทธ ชวาลวิวัฒน ผบ.หมู งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0668 ผบ.หมู กก.วิเคราะหขาวฯ บก.ตร.มหด.รอ.904 2113 12202 1017

42 ส.ต.ท. ปณต ออนนอม ผบ.หมู ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ. 1013 12202 0270 ผบ.หมู กก.1 บก.ปทส. 2107 12202 0036

43 ส.ต.ท. พนมกรณ สิงหยอย ผบ.หมู(ป.)สภ.หนองสาหราย จ.นครราชสีมา ปนม.2837 ผบ.หมู ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. 2103 12202 1402

44 ส.ต.ท. รชานนท คลายทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.สระแกว จว.สุพรรณบุรี ปสพ.1185 ผบ.หมู ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0690

45 ส.ต.ท. ศิรวัฒน ตันทา ผบ.หมู กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 [สส.] 1602 12204 0101 ผบ.หมู กก.6 บก.ป. 2102 12202 0597

46 ส.ต.ท. อนุพงศ พึ่งพวก ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0068 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0144

47 ส.ต.ท. เอกชัย แสนสุริวงศ ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0397 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0181

48 ส.ต.ต. เกียรติสถาพร กฐินเทศ ผบ.หมู (ป.) สภ.แปลงยาว ปฉช.1793 ผบ.หมู ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1080

49 ส.ต.ต. เฉลิมพล เหล็กราช ผบ.หมู กก.ปพ.ภ.จว.ปตตานี 1909 12202 0175 ผบ.หมู กก.1 บก.ป. 2102 12202 0184

50 ส.ต.ต. มาตุภูมิ รัตนคช ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร ปชพ.886 ผบ.หมู ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. 2103 12202 0621

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


