
 

คําสั่ง

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
แกไขเพ่ิมเติมโดยคาํสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ ประกอบคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ 
และผูบังคับหมู จํานวน   ๔๐   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

       สั่ง  ณ  วันที่  

 
        

    
    
 
 
 

                              สําเนาถูกตอง

                               
     พันตํารวจเอก 
                           ( รัชพล  บุญนาค 
ผูกํากับการ ฝายธุรการและกําลังพล กองบังคบัการอํานวยการ
            กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
                         ๓๑  มกราคม  
 
 
 
 

(สําเนา) 

 

คําสั่งกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

ที่   13/๒๕๖๓ 

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 

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  

 



บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ที่
 
ลําดับ ยศ   ชื่อ ชื่อสกุล 

1 ร.ต.อ.   ชัยยุทธ สวุรรณ รอง สว.กก

2 ร.ต.อ.   โชคกฤต แกวทิพย รอง สว.กก

3 ร.ต.อ.   นนทิ หงษค ู รอง สว.กก

4 ร.ต.อ.   พิทักษ ธิราช รอง สว.กก

5 ร.ต.อ.   ศรัณปกรณ หาญยุทธ รอง สว.กก

6 ร.ต.อ.   เสกสรร แพชัยภูม ิ รอง สว.กก

7 ร.ต.ท.   เชษฐา หรนจันทร รอง สว.(ป

8 ด.ต.   กฤตภาส พิมสวรรค ผบ.หมู ฝายสงกําลงับํารุง บก

9 ด.ต.   จรงค ชูสงค ผบ.หมู กก

10 ด.ต.   ชยันตวชิญ ลือสกุล ผบ.หมู กก

11 ด.ต.   ณรงค แจมจันทร ผบ.หมู กก

12 ด.ต.   เทียนชัย ชูพูน ผบ.หมู กก

13 ด.ต.   นพรุจ นิติวรการ ผบ.หมู กก

14 ด.ต.   พงษศักดิ์ ชูโชต ิ ผบ.หมู กก

15 ด.ต.   มนัส ไชยสาร ผบ.หมู กก

 
                 ตรวจแลวถูกตอง       

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

           ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก
 
 

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ที ่ 13/2563  ลงวันที ่ 31  มกราคม  

ตําแหนง ตําแหนงเลขที ่ ตําแหนงใหม

กก.1 บก.ปส.3  2204 11204 0046 รอง สว.กก.2 บก.ปส

กก.1 บก.ปส.4  2205 11204 0037 รอง สว.กก.3 บก.ปส

กก.1 บก.ปส.3  2204 11204 0041 รอง สว.กก.1 บก.ปส

กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 11202 0027 รอง สว.กก.3 บก.สกส

กก.3 บก.ปส.1  2202 11204 0088 รอง สว.กก.2 บก.ปส

กก.1 บก.ปส.3  2204 11204 0043 รอง สว.กลุมงานสอบสวนฯ บก

ป.) กก.ปพ.บช.ปส. 2200 12202 0048 รอง สว.(ป.) กก.3 บก

หมู ฝายสงกําลงับํารุง บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0029 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

หมู กก.3 บก.ปส.4  2205 12202 0145 ผบ.หมู กก.ปพ.บช.

หมู กก.ปพ.บช.ปส. 2200 12202 0043 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

หมู กก.1 บก.ปส.3  2204 12202 0078 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

หมู กก.1 บก.สกส.บช.ปส. 2207 12202 0035 ผบ.หมู กก.2 บก.สกส

หมู กก.1 บก.ปส.3  2204 12202 0074 ผบ.หมู กก.2 บก.ปส

หมู กก.2 บก.ปส.4  2205 12202 0129 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

หมู กก.2 บก.สกส.บช.ปส. 2207 12202 0050 ผบ.หมู กก.3 บก.สกส

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.4  2205 11204 0050 

ปส.4  2205 11204 0063 

ปส.4  2205 11204 0036 

สกส.บช.ปส.  2207 11202 0061 

ปส.1  2202 11204 0076 

กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.1 2202 11202 0025 

บก.ปส.4  2205 12202 0158 

ปส.1  2202 12202 0039 

ปส.  2200 12202 0034 

ปส.1  2202 12202 0154 

ปส.1  2202 12202 0155 

สกส.บช.ปส. 2207 12202 0050 

ปส.1  2202 12202 0099 

ปส.4  2205 12202 0143 

สกส.บช.ปส.  2207 12202 0088 

สําเนาถูกตอง 

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



บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ที่

ลําดับ ยศ   ชื่อ ชื่อสกุล 

16 ด.ต.   วัชระ เนื่องสุวรรณ ผบ.หมู บก.

17 ด.ต. หญิง สุกิจจา โชติกันตะ ผบ.หมู ฝายอํานวยการ บก

18 ด.ต. หญิง อรวรรณ คนองนึก ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก

19 ด.ต.   อัศวิน บูรณปรีชา ผบ.หมู กก.

20 ด.ต.    อาทิตย แกนมะสงัข ผบ.หมู กก.

21 จ.ส.ต. หญิง กาญจนา ศรีลานุรัก ผบ.หมู ฝายฝกอบรม 

22 จ.ส.ต. หญิง ดารารมณ จิตตสมพงษ ผบ.หมู ฝายฝกอบรม บก

23 จ.ส.ต.   พงษศักดิ์ บุญยะขนัธ ผบ.หมู กก.

24 จ.ส.ต. หญิง ภัทรฤทัย เทียนทอง ผบ.หมู ฝายอํานวยการ บก

25 จ.ส.ต. หญิง อลิสา ยิ้มเกต ุ ผบ.หมู ฝายธุรการและกําลังพล

26 ส.ต.อ. หญิง กัลยาณี พูนประเสริฐศรี ผบ.หมู ฝายอํานวยการ บก

27 ส.ต.อ. หญิง ณัฏฐวี ธัญญวิเศษจินดา ผบ.หมู ฝายอํานวยการ บก

28 ส.ต.อ. ณัฐชานนท ดนตรีเสนาะ ผบ.หมู กก.

29 ส.ต.อ. ณัฐวรรธน สกุลนพิัทธ ผบ.หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก

30 ส.ต.อ. ไตรเมต เก้ือวงค ผบ.หมู กก.

 
                 ตรวจแลวถูกตอง       

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

           ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก
 
 

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ที ่ 13/2563  ลงวันที ่ 31  มกราคม  
 

ตําแหนง ตําแหนงเลขที ่ ตําแหนงใหม

.ปส.3  2204 12301 0001 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

หมู ฝายอํานวยการ บก.ปส.2  2203 12301 0008 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

หมู กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส. 2206 12202 0039 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

.1 บก.ปส.2  2203 12202 0033 ผบ.หมู กก.2 บก.ปส

.1 บก.ปส.3  2204 12202 0043 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

หมู ฝายฝกอบรม บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0071 ผบ.หมู ฝายอํานวยการ

หมู ฝายฝกอบรม บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0070 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

.2 บก.ปส.1  2202 12202 0099 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

หมู ฝายอํานวยการ บก.ปส.1  2202 12301 0006 ผบ.หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก

หมู ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0010 ผบ.หมู ฝายอํานวยการ

หมู ฝายอํานวยการ บก.ขส.บช.ปส. 2206 12301 0006 ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก

หมู ฝายอํานวยการ บก.ปส.2  2203 12301 0009 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

.1 บก.ปส.4  2205 12202 0058 ผบ.หมู กก.ปพ.บช.ปส

หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.4  2205 12202 0014 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

.1 บก.ปส.4  2205 12202 0065 ผบ.หมู กก.2 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 12202 0066 

ปส.2  2203 12202 0042 

ปส.3  2204 12202 0156 

ปส.2 2203 12202 0083 

ปส.1  2202 12202 0083 

หมู ฝายอํานวยการ บก.ปส.2  2203 12301 0008 

ปส.3  2204 12202 0047 

ปส.1  2202 12202 0153 

กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.1  2202 12202 0015 

หมู ฝายอํานวยการ บก.ปส.3  2204 12301 0009 

กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส. 2206 12202 0039 

ปส.2  2203 12202 0192 

ปส.  2200 12202 0029 

ปส.4  2205 12202 0071 

ปส.4  2205 12202 0120  

สําเนาถูกตอง 

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



บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ที่
 
ลําดับ ยศ   ชื่อ ชื่อสกุล 

31 ส.ต.อ. เทพพิทักษ อาสนมนต ผบ.หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก

32 ส.ต.อ. ธนากร ยิ่งธนประภา ผบ.หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก

33 ส.ต.อ. นิชคุณ พวงพิลา ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก

34 ส.ต.อ. ประสิทธิ์ ภักดีบาง ผบ.หมู กก.

35 ส.ต.อ. หญิง รัตนากร ไตถาม ผบ.หมู ฝายอํานวยการ บก

36 ส.ต.อ. หญิง สุชารัตน สิทธชิัยชอบชืน่ ผบ.หมู ฝายอํานวยการ บก

37 ส.ต.ท. เกรียงไกร เกตุแกว ผบ.หมู กก.

38 ส.ต.ท. นิธิเดชน ศิริอุดมวัฒน ผบ.หมู กก.

39 ส.ต.ท. ศิววงศ ศรีแนน ผบ.หมู กก.

40 ส.ต.ท. สิทธิพงษ สุวรรณชัยรบ ผบ.หมู กก.

 
                 ตรวจแลวถูกตอง       

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

           ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ที ่ 13/2563  ลงวันที ่ 31  มกราคม  

ตําแหนง ตําแหนงเลขที ่ ตําแหนงใหม

หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.1  2202 12202 0025 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.4  2205 12202 0017 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

หมู กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส. 2206 12202 0032 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

.3 บก.ปส.1  2202 12202 0179 ผบ.หมู กลุมงานสอบสวนฯ บก

หมู ฝายอํานวยการ บก.ปส.3  2204 12301 0009 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

หมู ฝายอํานวยการ บก.ขส.บช.ปส. 2206 12301 0005 ผบ.หมู กลุมงานการขาว บก

.3 บก.ปส.1  2202 12202 0172 ผบ.หมู กก.3 บก.ปส

.3 บก.ปส.1  2202 12202 0166 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

.3 บก.ปส.3  2204 12202 0171 ผบ.หมู กก.1 บก.ปส

.1 บก.ปส.3  2204 12202 0062 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
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ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที ่

ปส.3 2204 12202 0173 

ปส.4 2205 12202 0194 

ปส.3  2204 12202 0221 

กลุมงานสอบสวนฯ บก.ปส.2 2203 12202 0018 

ปส.3  2204 12202 0043 

กลุมงานการขาว บก.ขส.บช.ปส. 2206 12202 0026 

ปส.2 2203 12202 0191 

ปส.3  2204 12202 0074 

ปส.2 2203 12202 0072 

ปส. 2200 12202 0022 

สําเนาถูกตอง 

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


