
  

 
  

 

 

 

(ส ำเนำ) 

 

 

                                        ค ำส่ังกองบัญชำกำรต ำรวจท่องเที่ยว 
ที่ ๙๐๒/๒๕๖๒ 

เรือ่ง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
................................................................................. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิม่เติมโดยค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ ประกอบค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ที่  ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจระดับผู้บังคับหมู่  
จ ำนวน ๒๔ รำย ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำส่ังนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

   ส่ัง  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
                   พลต ำรวจโท  ธีรพล  คุปตำนนท์ 
                  ( ธีรพล  คุปตำนนท์ )                                 
                                                                ผู้บัญชำกำรต ำรวจท่องเที่ยว 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

                               ส ำเนำถูกต้อง 

พันต ำรวจเอกหญิง      
                         ( ภณิดำ  โชติประดิษฐ ) 
      ผู้ก ำกับกำร ฝ่ำยอ ำนวยกำร ๑ กองบังคับกำรอ ำนวยกำร  
                    กองบัญชำกำรต ำรวจท่องเที่ยว 
                          ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ด.ต. ขวัญชัย พิณเสนาะ ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0351 ผบ.หมู่ ศรก.บก.ทท.1 3202 12301 0619

2 ด.ต. จิณเขตต์ เจริญจิตร ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12204 0600 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0252
3 ด.ต. หญิง จิปวีณ์ เจริญวัย ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0180 ผบ.หมู่ กก.1 บก.ทท.1 3202 12204 0049
4 ด.ต. หญิง ณัฏฐา อินทรักษ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0378 ผบ.หมู่ กก.คธม.บช.ทท. 3200 12202 0005

5 ด.ต. หญิง ดวงจิตร์ วงษ์สกุล ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 12301 0164 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12301 0477
6 ด.ต. นฤพนธ์ิ สุดใจ ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3 3204 12202 0423 ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0361
7 ด.ต. นิเวช นิลวัตร ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0252 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0162

8 ด.ต. บุญทวี โยธวงศ์ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.1 3202 12204 0234 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12204 0594
9 ด.ต. พยงค์ ทิพย์สมบัติ ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0162 ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0252

10 ด.ต. หญิง ยุพิน ภูพานเพชร ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12301 0477 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 11202 0518

11 ด.ต. หญิง รัตนา สีมาวงษ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 3203 12301 0044 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0068

12 ด.ต. วชิรพงศ์ อุ่นนวลบุรพงศ์  ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12202 0518 ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0180
13 ด.ต. หญิง วลัยพร สุทธินนท์ ผบ.หมู่ ศรก.บก.ทท.1 3202 12301 0619 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.1 3202 12301 0052

14 ด.ต. วิวัฒน์ งามชมภู ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.2 3203 12301 0006 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0300
15 ด.ต. สุทิน แก้วพวง ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0459 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.1 3202 12204 0234

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังกองบัญชำกำรต ำรวจท่องเท่ียว ท่ี 902/๒๕๖2 ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖2

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง  ภณิดา  โชติประดิษฐ
( ภณิดา  โชติประดิษฐ )
ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ทท.

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
( อุษา พัฒนชัย )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ทท.



บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังกองบัญชำกำรต ำรวจท่องเท่ียว ท่ี 902/๒๕๖2 ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖2

ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

16 ด.ต. สุวิทย์ สอนทอง ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.3 3204 12204 0143 ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0237

17 ด.ต. หญิง หฤทชญา หม่ืนละม้าย ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0049 ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.1 บก.ทท.1 3202 12301 0164
18 ด.ต. หญิง อรพิน วงศ์อารินทร์ ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.2 3203 12202 0521 ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ทท.2 3203 12301 0006
19 จ.ส.ต. หญิง กัญญณัฐณ์ แก้วจุลกาญจน์ ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0372 ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0324

20 จ.ส.ต. หญิง จุฑารัตน์ เวชกามา ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 12301 0007 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12202 0484
21 จ.ส.ต. หญิง นุสรา สวัสด์ิเดช ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.1 3202 12301 0297 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0072

22 ส.ต.อ. หญิง พรนภัส ชัยบัน ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0300 ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0165

23 ส.ต.ท. กฤษณ์ จันทสุวรรณ ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0252 ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3 3204 12202 0423
24 ส.ต.ท. จิราธิพันธ์ ดารารัตน์ ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0465 ผบ.หมู่ กก.3 บก.ทท.1 3202 12202 0520

ส าเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง  
( อุษา พัฒนชัย )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ทท.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง  ภณิดา  โชติประดิษฐ
( ภณิดา  โชติประดิษฐ )
ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ทท.
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