
  

 

 

(สำเนา) 
                                                          

        

คำส่ังสำนักงานตำรวจแหง่ชาติ 
ที่ ๔๗/๒๕๖๓ 

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

 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการตำรวจ ประกอบคำส่ังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับหมู่  
จำนวน ๓๒ ราย ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายช่ือที่แนบท้ายคำส่ังนี้ 

ทั้งนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปต้ังจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ต้ังแต่ 
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันที ่๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
                        พลตำรวจเอก   สุชาติ  ธีระสวัสด์ิ 
                         ( สุชาติ  ธีระสวสัด์ิ ) 

                                                    รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                     ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                                 

  
    
 
 
 
 
 
 

 

   สำเนาถูกต้อง 

พลตำรวจตรี 

   ( เดชา  กัลยาวุฒิพงศ์ ) 
   ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล 

  3๑ มกราคม ๒๕๖๓ 



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

1 ร.ต.ต. ชาญณรงค์ เกิดเอนก รอง สว.(จร.) สน.ทุ่งสองห้อง 1102 14205 0175 รอง สว.(สส.) ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.10 0811 12204 0005

2 ด.ต. กฤติเดช ชูศรีพัฒน์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานความมั่นคง ผค. 0203 12301 0011 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0118

3 ด.ต. หญิง เจนจิรา โภชนพาณิชย์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี ปสพ.882 ผบ.หมู่ ฝอ.งป. 0501 12301 0004

4 ด.ต. ชูชาติ ศรีโนนบุญ ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมการจราจร CCTV กก.4 บก.จร. 1002 12301 1472 ผบ.หมู่ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.2 0803 12204 0008

5 ด.ต. หญิง ฐาปนีย์ วจีสัจจะ ผบ.หมู่ ฝ่ายการเงิน 1 กง. 0502 12301 0017 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0016

6 ด.ต. ณฐกร สีหาปัญญา ผบ.หมู่ ฝอ.สพ. 0304 12202 0019 ผบ.หมู่ ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ. 0304 12428 0135

7 ด.ต. ทรงกัญจน์ วิรุฬห์ธรรมกุล ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.จต. 0801 12304 0007 ผบ.หมู่ ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ บก.อก.จต. 0801 12304 0038

8 ด.ต. ธนโชติ  เงินมี ผบ.หมู่ (จร.) งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดําริ 1 กก.6 บก.จร. 1002 12205 1712 ผบ.หมู่ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.7 0808 12204 0007

9 ด.ต. หญิง นงเยาว์ เพ็ชรสุทธิ์ ผบ.หมู่ ส.รน.1 กก.8 บก.รน. 2106 12301 1141 ผบ.หมู่ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.9 0810 12204 0009

10 ด.ต. หญิง นลินีนันท์ เวียงนาค ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0071 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0031

11 ด.ต. ปกรณ์เกียรติ จันทรกุล ผบ.หมู่ (จร.) งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0848 ผบ.หมู่ ฝอ.มน. 0702 12301 0004

12 ด.ต. ประยูร เค้าไธสง ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.7 1702 12202 0514 ผบ.หมู่ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.1 0802 12204 0005

13 ด.ต. พิเชษฐ์ กองเกาะ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปคม. 2108 12202 0106 ผบ.หมู่ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.4 0805 12204 0007

14 ด.ต. พิทักษ์ ชัยภักดี ผบ.หมู่ กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0294 ผบ.หมู่ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.2 0803 12204 0006

15 ด.ต. ภูดิศ รักษ์ทะเล ผบ.หมู่ กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0089 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0017

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่  ๔๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่  3๑ มกราคม ๒๕๖๓



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่  ๔๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่  3๑ มกราคม ๒๕๖๓

16 ด.ต. สถาพร ผาพรม ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. 1013 12428 1050 ผบ.หมู่ ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ. 0304 12428 0130

17 ด.ต. สุรชัย ช่วยแก้ว ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกําลังพล บก.อก.จต. 0801 12304 0005 ผบ.หมู่ ฝอ.กมค. 0600 12301 0018

18 ด.ต. เสรีศักดิ์ สีหามาตย์ ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0215 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0033

19 ด.ต. หญิง อังคณา ธรรมสุรักษ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.10 0811 12204 0006 ผบ.หมู่ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.6 0807 12204 0005

20 ด.ต. หญิง อุชุกร ศรีมะโน ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ. 0400 12301 0108 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0015

21 จ.ส.ต. หญิง จิรายุ นิดกระโทก ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12312 0065 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0045

22 จ.ส.ต. ทักษ์ดนัย จตุเทน ผบ.หมู่ (จร.) สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1954 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0122

23 จ.ส.ต. หญิง เบ็ญจวรรณ วงษ์น้อย ผบ.หมู่ ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร. 0105 12301 0172 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12202 0131

24 จ.ส.ต. หญิง รัตนาภรณ์ สุทธิประภา ผบ.หมู่ กลุ่มงานการบิน บ.ตร. 0105 12301 0204 ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร. 0105 12408 0041

25 จ.ส.ต. หญิง สุกันต์สิตา สุขะวรรณทัศน์ ผบ.หมู่ ฝ่ายติดตามประเมินผล บก.อก.จต. 0801 12304 0027 ผบ.หมู่ กต.6 0807 12304 0001

26 ส.ต.อ. หญิง นพภาพร ศักดิ์ศรี ผบ.หมู่ กต.8 0809 12304 0001 ผบ.หมู่ ฝอ.กต.10 0811 12304 0003

27 ส.ต.อ. ศักดิ์ชาย สมมุ่ง ผบ.หมู่ (สส.) สน.แสมดํา 1116 14204 0158 ผบ.หมู่ (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 12317 0022

28 ส.ต.ท. ภัทรพงศ์ บะคะพันธุ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาชื่น ปน.1-4290 ผบ.หมู่ ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. 0402 12301 0148

29 ส.ต.ท. หญิง สุภาวดี เรืองพิมาย ผบ.หมู่ พฐ.จว.อุตรดิตถ์ 2709 12314 0381 ผบ.หมู่ ฝอ.สกพ. 0400 12301 0108

30 ส.ต.ท. อรรณพ น้อยมะณี ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาชื่น ปน.1-7448 ผบ.หมู่ ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. 0402 12301 0100



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหน่ง ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งใหม่ ตําแหน่งเลขที่

บัญชีแนบท้ายคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่  ๔๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่  3๑ มกราคม ๒๕๖๓

31 ส.ต.ต. นนท์ธวัช พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.หมู่ ฝ่ายบริการการประชุมและพิธีการ สลก.ตร. 0101 12301 0059 ผบ.หมู่ กต.8 0809 12304 0001

32 ส.ต.ต. สกลวรรธน์ ดําทองสุก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1654 ผบ.หมู่ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.1 0802 12204 0008


