
 
 
 

 
 

(ส ำเนำ) 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ท่ี  ๑๒๑/๒๕๖๑ 

เรื่อง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
................................................................................. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำร จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ 
จ ำนวน ๔๘ รำย ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิม 
ไปรับอัตรำเงิน เดื อนใหม่หรือ ให้ โอนอัตรำเงิน เดือน เดิม ไปตั้ งจ่ ำยส ำหรับต ำแหน่ งใหม่  ตั้ งแต่ 
วันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่ ๑๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
                                                   (ลงชื่อ) พลต ำรวจเอก  จักรทิพย์ ชัยจินดำ 
                        ( จักรทิพย์ ชยัจินดำ ) 
            ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ  
      

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ส ำเนำถูกต้อง 

พลต ำรวจตรี 

   ( วิวัฒน์  สีลำเขตต์ ) 
   ผู้บังคับกำร กองทะเบียนพล 

      ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๑ 



ด ำรงต ำแหน่ง ตำมค ำส่ัง ตร. ท่ี ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

1 พ.ต.ท. กนธีร์ สุทธิภูล สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 2404 10204 0386 รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 11๙/2561 รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 2403 09363 0482

2 พ.ต.ท. คณพัฒน์ พาหุมันโต รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 09204 0043 รอง ผกก.ฝอ.มน. 119/2561 ผู้ช่วย นว.(สบ 3) ตร. 0000 09323 0123

3 พ.ต.ท. ชัช แสงฉาย สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0045 สว.กก.3 บก.ปปป. 119/2561 สว.กก.๑ บก.ปทส. 2107 10202 0030

4 พ.ต.ต. ธวัชชัย จงย่ิงเจริญ สวป.สน.ฉลองกรุง 1110 12202 0206 สว.ฝอ. ภ.จว.ลพบุรี 114/2561 สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 12202 0324

5 พ.ต.ต. ธีระยุทธ เพชรชิต สว.สส.สภ.เมืองยะลา สยล.129 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 120/2561 สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 10204 0036

6 พ.ต.ท. บุญยืน เท่ียงตรง สวป.สน.ท่าพระ 1114 12202 0209 สว.งานอารักขาท่ี1 กก.อารักขา2 บก.อคฝ. 114/2561 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี 2706 24203 0086

7 พ.ต.ต. ปพน แววทองค า สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 2305 10204 0046 สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจและสังคม บก.ส.4 11๙/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

8 พ.ต.ท. วรวิทย์ จันทะศูนย์ สวป.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา 2006 10202 0099 สว.สส.สภ.ช านิ จว.บุรีรัมย์ 120/2561 สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ปขก.1721

9 พ.ต.ท. หญิง วาสนา ช่วยเสริม รอง ผกก.ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6 2407 09363 0084 รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 11๙/2561 รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 09363 0234

10 พ.ต.ต. ศักรินทร์ หล าเอียด สว.สส.สภ.มายอ จว.ปัตตานี 0904 12204 0279 สว.กลุ่มงานประสานงานข่าวต่างประเทศ บก.ส.4 120/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

11 พ.ต.ท. ศิริชัย ปักเสติ รอง ผกก.ฝอ.มน. 0702 09318 0006 รอง ผกก.ปป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 120/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

12 พ.ต.ท. ศุภฤกษ์ เคหะทุ่ม สว.กก.5 บก.ปคม. 2108 10202 0133 สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 120/2561 สว.กก.๒ บก.ปคม. 2108 10202 0061

13 พ.ต.ท. สาธร พนาลิกุล สวป.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 0208 12202 0020 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 117/2561 สว.(หน.) สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง 0110 12201 0133

14 ร.ต.อ. หญิง สิริธร พุ่มมรดก ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ประจ า สง.ผบ.ตร. 0001 13323 0062 สว.ฝ่ายสนับสนุน บ.ตร. 117/2561 สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. 0400 10380 0139

15 ร.ต.อ. อ าพร มุสิกพันธ์ รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 2407 11202 0073 สว.(สอบสวน) สน.เตาปูน 120/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

16 ร.ต.อ. อิสริยะ บาโงสะตา รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี สปน.280 สวป.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี 120/2561 ถอนรายช่ือออกจากค าส่ังเดิม

17 ร.ต.อ. เอกวัธ ภัทรกาญจนานนท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน  าเขียว 0303 24203 0241 สว.(สอบสวน) สภ.ประตูเมือง จว.แม่ฮ่องสอน 119/2561 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 1302 10204 0044

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ยศ
จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง



ด ำรงต ำแหน่ง ตำมค ำส่ัง ตร. ท่ี ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ยศ
จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

18 พ.ต.ท. ก้องเกียรติ ทองอินทร์ รอง ผกก.ฝอ.บก.ทล. 2103 09318 0010 - - รอง ผกก.ฝอ.บก.น.1 1003 09318 0010

19 พ.ต.ต. หญิง กัลยกร โชคเหมาะ สว.กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สกพ. 0400 10302 0179 - - สว.ฝ่ายความชอบ ทพ. 0402 10302 0096

20 พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ เครือบุตร สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ 0302 12202 0384 - - รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระบุรี จว.ระนอง สรน.128

21 พ.ต.ท. โกศล แก่นแก้ว รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เลย 1410 09318 0111 - - รอง ผกก.ฝอ.บก.อคฝ. 1014 09318 0008

22 พ.ต.ท. ค ารน เมตตาวิวัฒน์ รอง ผกก.ฝอ.บก.น.1 1003 09318 0010 - - รอง ผกก.สส.สภ.เอราวัณ จว.เลย 1410 09204 0086

23 พ.ต.ท. เฉลิมชาติ เจนการ สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด 2405 10363 0248 - - รอง ผกก.ป.สภ.เวียงเก่า จว.ขอนแก่น 0403 10202 0399

24 ร.ต.อ. เฉลียว สวัสด์ิพันธ์ รอง สว.กก.3 บก.ปปป. 2110 11202 0066 - - สวป.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี 0706 12202 0260

25 ร.ต.อ. ชัยวงศ์ ทองน้อย รอง สว.สส. สน.พลับพลาไชย 1 สน.2-429 - - สว. ฝ่ายอ านวยการ นต.รพ.ตร. 3103 10304 0008

26 ร.ต.อ. ชาญ วงศ์สวัสด์ิอาภา รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 1303 11304 0010 - - สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10318 0013

27 ร.ต.อ. ณรงค์ ค าบุญ รอง สว.กก.สืบสวน 3 บก.สส.ภ.3 1302 11204 0060 - - สว.อก.สภ.กระโพ อ.ท่าตูม จว.สร. 1309 10318 0226

28 ร.ต.อ. ทวี ไพรสุวรรณ รอง สว.ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล. 2103 11202 0137 - - สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก. 2101 10318 0010

29 ร.ต.อ. เธียรนันท์ ปาละปิน รอง สว. กก.สส.3 บก.สส.ภ.5 1502 11204 0065 - - สว.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ 1505 10205 0053

30 ร.ต.อ. หญิง นงลักษณ์ โทนสิงห์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 1301 11304 0154 - - สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0187

31 ร.ต.อ. บุญทัน จันทร์สะอาด ผบ.มว.กก.ตชด.23 2503 11202 0280 - - ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝอ.บก.ตชด.ภาค2 2503 10318 0016

32 ร.ต.อ. ปฎิพล ดิษสลุง รอง สวป. สภ.ประตูน  าจุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 0104 13202 0278 - - สวป. สภ.ปลายบาง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี 0103 12202 0288

33 พ.ต.ท. ประพัฒน์ มุสิกปักษ์ สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี 1711 10318 0011 - - สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม 1709 10305 0013

34 ร.ต.อ. ปรัชญ์ พุ่มกุมาร รอง สว.สส.สภ.แม่สาย 0502 13204 0228 - - สว.กลุ่มงานวิชาการ 2 สบส. 0604 10305 0064
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ด ำรงต ำแหน่ง ตำมค ำส่ัง ตร. ท่ี ต ำแหน่งใหม่ เลขต ำแหน่ง

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ท่ี ๑๒๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๑

ยศ
จำกเดิมแต่งต้ัง เปล่ียนแปลงเป็น/ด ำรงต ำแหน่ง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง

35 ร.ต.อ. ผกากาญจน์ บัวขม รอง สว.ธร. สภ.ประตูน  าจุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี ปนม.8561 - - สว.ฝ่ายอ านวยการ 3 บก.อก.ภ.1 1101 10325 0179

36 พ.ต.ท. พงษ์ปกรณ์ กรองใจ รอง ผกก.ฝอ.บก.อคฝ. 1014 09318 0008 - - รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ์ 1706 09202 0105

37 ร.ต.อ. พนัส อนุกุล รอง สวป.สภ.เชียงค า จว.พะเยา สพย.164 - - สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6 1602 10204 0022

38 ร.ต.อ. ภาณุพงศ์ สรงสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ 0503 24203 0186 - - สว.จร.สภ.เมืองอุทัยธานี 0610 12205 0010

39 ร.ต.อ. มารุต อินต๊ะลือ รอง สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ สชม.527 - - สว.กลุ่มงานคดีปกครอง คพ. 0603 10305 0018

40 ร.ต.อ. รพีพัฒน์ อักษร รอง สว.กก.๑ บก.ส.๑ 2302 11204 0057 - - สว.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวทางเศรษฐกิจและสังคม บก.ส.4 2305 10204 0025

41 ร.ต.อ. โรจน์ เสาทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษตรสมบูรณ์ จว.ชัยภูมิ 0302 24203 0103 - - สว.สส.สภ.ช านิ จว.บุรีรัมย์ 0304 12204 0193

42 ร.ต.อ. วรพล ทิพยโสธร รอง สว. งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 1002 11205 0066 - - สว.กลุ่มงานคดีแพ่ง คพ. 0603 10305 0030

43 ร.ต.อ. หญิง ศิริรัตน์ แสนประดิษฐ์ รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร. 2903 11303 0041 - - สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป. 2902 10329 0044

44 พ.ต.ท. สถาพร เหล่ามูล สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 2006 10204 0036 - - สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.9 1902 10204 0031

45 ร.ต.อ. สุทธิรัก ราชประโคน รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก สตก.199 - - ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครอง 3 บก.ปค. 3002 10306 0064

46 พ.ต.ท. สุรกิจ มรกตสุวรรณ สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ 0107 12202 0324 - - สว.ฝอ. ภ.จว.ลพบุรี 1108 10318 0012

47 พ.ต.ท. สุวิจักษณ์ รุ่งรัตน์ สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10318 0011 - - สว. กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 1105 10204 0110

48 ร.ต.อ. อิทธิพล จันแปงเงิน รอง สวป. สน.ยานนาวา สน.2-659 - - สว.งานสนับสนุน กก.อารักขา1 บก.อคฝ. 1014 10318 0035


