
คําสั่ง

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
แกไขเพ่ิมเติมโดยคาํสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ ประกอบคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ 
และผูบังคับหมู จํานวน   ๕๑   ราย ดํารงตําแหนงตางๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบทายคําสั่งนี้

  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 
ไปรับอัตรา เ งิน เดือน ใหมหรือ ให โอนอัตร า เ งิน เดือน เดิม ไปตั ้ ง จ ายสําหรับตําแหนง ใหม  ตั้ ง แต
วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เปนตนไป
ในครั้งนี้ใหครบตามกําหนดเงื่อนไขเดิมที่ไดรับการบรรจุและแตงตั ้งครั้งแรก จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณา
แตงตั้งไปดํารงตําแหนงอ่ืนได 

       สั่ง  ณ  วันที่  

 
    

    
    
 
 
 

                              สําเนาถูกตอง

                               
     พันตํารวจเอก 
                           ( รัชพล  บุญนาค 
ผูกํากับการ ฝายธุรการและกําลังพล กองบังคบัการอํานวยการ
            กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
                         ๓๑  มกราคม  

 

 

(สําเนา) 

 

คําสั่งกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

ที่   12/๒๕๖๓ 

เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการตํารวจ 

------------------------------------------------ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ
แกไขเพ่ิมเติมโดยคาํสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่  ๗/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๐
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ ประกอบคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแตงตั้งใหขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตร
ราย ดํารงตําแหนงตางๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบทายคําสั่งนี้

  ๑๐ กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไป โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตรา เ งิน เดือน ใหมหรือ ให โอนอัตร า เ งิน เดือน เดิม ไปตั ้ ง จ ายสําหรับตําแหนง ใหม  ตั้ ง แต

เปนตนไป สําหรับลําดับที่ ๒๐ ใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
ในครั้งนี้ใหครบตามกําหนดเงื่อนไขเดิมที่ไดรับการบรรจุและแตงตั ้งครั้งแรก จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณา

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

     (ลงชื่อ) พลตํารวจโท  ชินภัทร  สารสิน 

           ( ชินภัทร  สารสิน ) 
        ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

สําเนาถูกตอง 

รัชพล  บุญนาค ) 
ผูกํากับการ ฝายธุรการและกําลังพล กองบังคบัการอํานวยการ 

กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
มกราคม  ๒๕๖๓ 

แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
๒๐ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐  

เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ ประกอบคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
จึงแตงตั้งใหขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตร 

ราย ดํารงตําแหนงตางๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบทายคําสั่งนี้ 

เปนตนไป โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม 
ไปรับอัตรา เ งิน เดือน ใหมหรือ ให โอนอัตร า เ งิน เดือน เดิม ไปตั ้ ง จ ายสําหรับตําแหนง ใหม  ตั้ ง แต  

ใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง 
ในครั้งนี้ใหครบตามกําหนดเงื่อนไขเดิมที่ไดรับการบรรจุและแตงตั ้งครั้งแรก จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณา

 



บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาก

 

ลําดับ ยศ   ชื่อ ชื่อสกุล 

1 ร.ต.อ. หญิง กนกอร อาแซ รอง สว.ฝอ.ตท

2 ร.ต.อ.   จักรวุธ สกุลโพน รอง สวป.สภ.ปางศลิาทอง จว

3 ร.ต.อ. หญิง จุฑาทิพย รปูศร ี รอง สว.ฝายบริการการประชุมและพิธีการ

4 ร.ต.อ.   ชาติตระการ สุจาโน รอง สว.(สอบสวน

5 ร.ต.อ. หญิง ฐิตาภรณ คณเกณฑ รอง สว.ฝอ.บก

6 ร.ต.อ.   เดชน สงวนตระกูล รอง สว.กก.สืบสวน ภ

7 ร.ต.อ.   ธีทัต ใสกระจาง รอง สว.สส.สน.

8 ร.ต.อ. หญิง นารินทิพย อาดํา รอง สว.ดาน ตม

9 ร.ต.อ.   ปราโมทย สุวรรณประทีป รอง สว.กก.สส.

10 ร.ต.อ.   ปวิชชา ธรรมรังศร ี รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี จว

11 ร.ต.อ.   มานิตย มาเจริญ รอง สว.สส.สภ.

12 ร.ต.อ.   วิชาญ วนัทะมาศ รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จว

13 ร.ต.อ.   ศุภชัย แตมแกว รอง สว.กก.ตชด

14 ร.ต.อ.   สุวิทย นิลวัตร รอง สวป.สภ.บูเกะตา จว

15 ร.ต.อ.   เสกสรร เสนาะโสตร รอง สว.ฝอ.กง.

 

                 ตรวจแลวถูกตอง       

(ลงชื่อ) พ.ต.อ. รัชพล  บุญนาค       
                 ( รชัพล  บุญนาค 

           ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ที่  12/2563  ลงวันที ่ 31  มกราคม  

ตําแหนง ตําแหนงเลขที ่ ตําแหนงใหม

ตท. 0102 11304 0053 รอง สว.ฝายอํานวยการ

ปางศลิาทอง จว.กําแพงเพชร สกพ.250 รอง สว.กก.3 บก.ปส

ฝายบริการการประชุมและพิธีการ สลก.ตร. 0101 11312 0062 รอง สว.ฝายอํานวยการ

สอบสวน) สภ.น้ําเพียงดิน จว.แมฮองสอน 1509 29203 0062 รอง สว.กก.3 บก.สกส

บก.น.6 1008 11302 0021 รอง สว.ฝายอํานวยการ

สืบสวน ภ.จว.สระแกว 1211 11204 0034 รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวนฯ บก

.นางเลิ้ง 1003 11204 0094 รอง สว.กก.3 บก.ปส

ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 11363 0513 รอง สว.ฝายอํานวยการ

.1 บก.สส.ภ.1 1102 11204 0034 รอง สว.กก.2 บก.ปส

เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 0106 13202 0258 รอง สว.กก.1 บก.ปส

.ทาปลา จว.อุตรดิตถ 1611 11204 0104 รอง สว.กก.2 บก.ปส

บางศรีเมือง จว.นนทบุร ี 0103 13202 0341 รอง สว.กก.1 บก.ปส

ตชด.42 2505 11309 0177 รอง สว.กลุมงานการขาว บก

บูเกะตา จว.นราธวิาส 2004 11202 0129 รอง สว.กลุมงานการขาว บก

.สงป. 0502 11326 0132 รอง สว.ฝายอํานวยการ

ตรวจแลวถูกตอง                สําเนาถูกตอง

รัชพล  บุญนาค                   วาที่ พ.ต.ท.หญิง 
รชัพล  บุญนาค )          ( นริสา  อูดอาด 

ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส.                      สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก

  2563 

ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที ่

ฝายอํานวยการ บก.ขส.บช.ปส. 2206 11304 0014 

ปส.3  2204 11204 0077 

ฝายอํานวยการ บก.ปส.2  2203 11304 0015 

สกส.บช.ปส.  2207 11204 0063 

ฝายอํานวยการ บก.ขส.บช.ปส.  2206 11304 0011 

กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.1 2202 29203 0031  

ปส.1  2202 11204 0099 

ฝายอํานวยการ บก.สกส.บช.ปส. 2207 11304 0012 

ปส.3 2204 11204 0057 

ปส.2 2203 11204 0043 

ปส.3 2204 11204 0058 

ปส.3 2204 11204 0043 

กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส.  2206 11204 0036 

กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส.  2206 11204 0034 

ฝายอํานวยการ บก.ปส.3 2204 11304 0013 

เนาถูกตอง 

นริสา  อูดอาด ) 
ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส.  



บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาก

 

ลําดับ ยศ   ชื่อ ชื่อสกุล 

16 ร.ต.อ.   อวยชัย โพธิ์นาค รอง สว.สส.สภ

17 ร.ต.อ.   เอกมล จันทบุร ี รอง สว.(สอบสวน

18 ร.ต.อ.   เอกลักษณ สกุลวงษ รอง สว.ฝอ.บก

19 ร.ต.ท. ฉันทกร คงเหลือง รอง สวป.สภ.ปากจัน่ จว

20 ร.ต.ท. หญิง ทิพยาภา วรุณโณ ผูชวย นว.(สบ 

21 ร.ต.ท. นราธิป สุขอนันต รอง สวป.สน.สําเหร

22 ร.ต.ท. จรัล แกวมณ ี รอง สว.(ป.) กก

23 ร.ต.ต.   รัชธาญ อุนทะยานนท รอง สว.(ป.) ส.ทท

24 ด.ต.   เฉลิมชัย กริ่มทุงทอง ผบ.หมู กก.สส

25 ด.ต.   ชวกร ถาวรศกัดิ ์ ผบ.หมู (ป.) สน

26 ด.ต.   ญัตติพงษ สรอยสุวรรณ ผบ.หมู ส.ทท.5 

27 ด.ต.   ธนกฤต หงษฤทัย ผบ.หมู กก.4 บก

28 ด.ต.   นรากร ปรีดิ์เปรม ผบ.หมู (จร.) สภ

29 ด.ต.   ประสงค คําเงนิ ผบ.หมู (ป.) สภ

30 ด.ต.   พงษศักดิ์ คลังไธสง ผบ.หมู (ป.) สภ

 

                 ตรวจแลวถูกตอง       

(ลงชื่อ) พ.ต.อ. รัชพล  บุญนาค       
                 ( รชัพล  บุญนาค 

           ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ที่  12/2563  ลงวันที ่ 31  มกราคม  

ตําแหนง ตําแหนงเลขที ่ ตําแหนงใหม

สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรนิทร สสร.350 รอง สว.กก.2 บก.ปส

สอบสวน) สภ.บานแยง จว.พิษณุโลก 1608 29203 0079 รอง สว.กก.3 บก.ปส

บก.ส.4 บช.ส. 2305 11403 0017 รอง สว.กก.1 บก.ปส

ปากจัน่ จว.ระนอง 0807 13207 0116 รอง สว.กก.2 บก.ปส

สบ 1) จตร.(สบ 8) 0001 13323 0281 รอง สว.ฝายยุทธศาสตร

สําเหร 1115 13202 0218 รอง สว.กก.2 บก.ปส

กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0310 รอง สว.(ป.) กก.3 บก

ทท.1 กก.1 บก.ทท.3 บช.ทท. 3204 12202 0065 รอง สว.(ป.) กก.1 บก

สส.2 บก.สส.ภ.6 1602 12204 0084 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

สน.ทาเรือ 1112 14202 0151 ผบ.หมู กก.2 บก.ปส

5 กก.ทท.1 บช.ทท. 3202 12301 0388 ผบ.หมู กก.2 บก.ปส

บก.ปคม.บช.ก. 2108 12202 0203 ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก

สภ.เมืองกาญจนบุร ีจว.กาญจนบุร ี ปกจ.1693 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

สภ.ฝาง จว.เชียงใหม ปชม.5376 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

สภ.ฝาง จว.เชียงใหม ปชม.5452 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

ตรวจแลวถูกตอง                สําเนาถูกตอง

รัชพล  บุญนาค                   วาที่ พ.ต.ท.หญิง 
รชัพล  บุญนาค )          ( นริสา  อูดอาด 

ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส.                      สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก

  2563 

ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที ่

ปส.3  2204 11204 0059 

ปส.3 2204 11204 0068 

ปส.2  2203 11204 0041 

ปส.4 2205 11204 0052 

ฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ปส. 2201 11309 0105 

ปส.1 2202 11204 0074 

บก.ปส.4  2205 12202 0145 

บก.ปส.4 2205 12202 0042 

ปส.3  2204 12202 0157 

ปส.4  2205 12202 0129 

ปส.2  2203 12202 0132 

กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส. 2206 12202 0032 

ปส.4 2205 12202 0025 

ปส.3  2204 12202 0071 

ปส.3  2204 12202 0062 

เนาถูกตอง 

นริสา  อูดอาด ) 
ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส.  



บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาก

 

ลําดับ ยศ   ชื่อ ชื่อสกุล 

31 ด.ต.   พายุเกียรต ิคชนิล ผบ.หมู กก.ตชด

32 ด.ต. หญิง วรรเพ็ญ พลพิไชย ผบ.หมู กก.5 

33 ด.ต.   สุเทพ เหลาบุตรดีวงศ ผบ.หมู (ป.) สน

34 ด.ต. หญิง สุภาวดี ทองแตง ผบ.หมู ทพ.สกพ

35 ด.ต.   อรุณ ยูงทอง ผบ.หมู กก.สส

36 จ.ส.ต. ชาคริต จันทรหอม ผบ.หมู กก.ตชด

37 จ.ส.ต. หญิง วนิดา จันเสถียร ผบ.หมู ฝอ.ภ.

38 จ.ส.ต. หญิง วรญาดา แจงเดชา ผบ.หมู ฝอ.บก

39 ส.ต.อ. หญิง กัณฐิกา เปยมขําด ี ผบ.หมู ฝอ.ภ.

40 ส.ต.อ. จักรพันธ สุดวังยาง ผบ.หมู ฝายมาตรฐานตําแหนง อต

41 ส.ต.อ. ณรงคศักดิ์ สิทธิดํารงค ผบ.หมู (ป.) สภ

42 ส.ต.อ. ธนกร จงใจรักษ ผบ.หมู กก.ปพ

43 ส.ต.อ. รังสรรค พุทธกัง ผบ.หมู กก.6 

44 ส.ต.อ. ฤทธิพร กลั้งกระโทก ผบ.หมู ฝายบรรจุ ทพ

45 ส.ต.อ. วีริศ อีซอ ผบ.หมู (ป.) สภ

 

                 ตรวจแลวถูกตอง       

(ลงชื่อ) พ.ต.อ. รัชพล  บุญนาค       
                 ( รชัพล  บุญนาค 

           ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ที่  12/2563  ลงวันที ่ 31  มกราคม  

ตําแหนง ตําแหนงเลขที ่ ตําแหนงใหม

ตชด.31  2504 12428 0510 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

5 บก.ปคม.บช.ก. 2108 12301 0220 ผบ.หมู ฝายอํานวยการ

สน.ทองหลอ 1112 14202 0595 ผบ.หมู กก.2 บก.ปส

สกพ. 0402 12301 0002 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 12204 0113 ผบ.หมู กก.1 บก.สกส

ตชด.44 2505 12202 6620 ผบ.หมู กก.4 บก.สกส

.จว.รอยเอ็ด 1409 12301 0023 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

บก.ปทส.บช.ก. 2107 12301 0011 ผบ.หมู ฝายธุรการและกาํลังพล บก

.จว.กระบี ่ 1804 12301 0021 ผบ.หมู ฝายอํานวยการ

หมู ฝายมาตรฐานตําแหนง อต.สกพ. 0401 12301 0016 ผบ.หมู กก.1 บก.สกส

สภ.พระนครศรีอยุธยา  ปอย.1482 ผบ.หมู ฝายปองกันอาชญากรรม บก

ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0401 ผบ.หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก

6 บก.ส.3 บช.ส. 2304 12202 0837 ผบ.หมู กก.2 บก.ปส

หมู ฝายบรรจุ ทพ.สกพ. 0402 11301 0119 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส 0903 14202 0054 ผบ.หมู กก.ปพ.บช.ปส

ตรวจแลวถูกตอง                สําเนาถูกตอง

รัชพล  บุญนาค                   วาที่ พ.ต.ท.หญิง 
รชัพล  บุญนาค )          ( นริสา  อูดอาด 

ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส.                      สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก

  2563 

ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที ่

ปส.3  2204 12202 0171 

หมู ฝายอํานวยการ บก.ปส.2  2203 12301 0009 

ปส.3  2204 12202 0095 

ปส.1 2202 12202 0156 

สกส.บช.ปส. 2207 12202 0035 

สกส.บช.ปส.  2207 12202 0102 

ปส.1  2202 12202 0076 

ฝายธุรการและกาํลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0010 

หมู ฝายอํานวยการ บก.สกส.บช.ปส. 2207 12301 0004 

สกส.บช.ปส.  2207 12202 0015 

ฝายปองกันอาชญากรรม บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0038 

กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.4  2205 12202 0011 

ปส.2 2203 12202 0126 

ปส.1 2202 12202 0080 

ปส. 2200 12202 0043 

เนาถูกตอง 

นริสา  อูดอาด ) 
ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส.  



บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาก

 

ลําดับ ยศ   ชื่อ ชื่อสกุล 

46 ส.ต.อ. วุฒิพงษ สารบูรณ ผบ.หมู กก.1 

47 ส.ต.ท. กมลวิสิฐ ลิบลับ ผบ.หมู งานสายตรวจ 

48 ส.ต.ท. พลาวัสถ อุทัยวฒัน ผบ.หมู (ป.) สน

49 ส.ต.ท. รังสิวุฒิ คงเวช ผบ.หมู (ป.) สภ

50 ส.ต.ท. ศรัณยพงศ สุรศัพท ผบ.หมู (ป.) สภ

51 ส.ต.ต. ณัฐพล เฉลิมเชื้อ ผบ.หมู (จร.) 

 

                 ตรวจแลวถูกตอง       

(ลงชื่อ) พ.ต.อ. รัชพล  บุญนาค       
                 ( รชัพล  บุญนาค 

           ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ที่  12/2563  ลงวันที ่ 31  มกราคม  

ตําแหนง ตําแหนงเลขที ่ ตําแหนงใหม

1 บก.ปคม.บช.ก. 2108 12202 0080 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

หมู งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0182 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

สน.หลักสอง ปน.3-4085 ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก

สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธาน ี ปสฎ.3707 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

สภ.บานกร่ํา จว.ระยอง ปรย.890 ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก

.) สน.โชคชัย 1102 14205 0618 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

ตรวจแลวถูกตอง                สําเนาถูกตอง

รัชพล  บุญนาค                   วาที่ พ.ต.ท.หญิง 
รชัพล  บุญนาค )          ( นริสา  อูดอาด 

ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส.                      สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก

  2563 

ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที ่

ปส.2 2203 12202 0073 

ปส.4  2205 12202 0043 

กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส. 2206 12202 0029 

ปส.4  2205 12202 0058 

ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ปส.  2201 12301 0026 

ปส.3  2204 12202 0078 

เนาถูกตอง 

นริสา  อูดอาด ) 
ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส.  


