(สำเนำ)
คำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ที่ ๑๕๑ /๒๕๖๒
เรื่อง กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจ
.................................................................................
ตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ นั้น
เนื่องจำกกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรระดับ สำรวัตร ถึง รองผู้บังคับกำร ในวำระประจำปี ๒๕๖๑ นี้ นอกจำก
เป็ น กำรแต่ งตั้ งข้ ำ รำชกำรต ำรวจด ำรงต ำแหน่ ง ต่ ำ ง ๆ ทดแทนในต ำแหน่ ง ที่ เกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรแล้ ว
ยังเป็นกำรแต่งตั้งตำมโครงสร้ำงส่วนรำชกำรของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงกำรปรับเกลี่ย
ข้ำรำชกำรตำรวจในสถำนีตำรวจ จึงเป็นเหตุให้กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรตำรวจบำงรำยเกิดควำมคลำดเคลื่อนใน
เรื่องของคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งและกรอบตำแหน่งในสถำนีตำรวจที่จะต้องปรับลดและเพิ่มเติม
ประกอบกับมีเหตุผ ลควำมจำเป็ น เพื่ อประโยชน์ ของทำงรำชกำร จึงจำเป็ น ต้อ งเปลี่ยนแปลงกำรแต่ งตั้ ง
ข้ำรำชกำรต ำรวจให้ ถู กต้ อ งเหมำะสมยิ่งขึ้ น อำศั ยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ
ต ำรวจแห่ งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่ มเติ ม โดยค ำสั่ งหั วหน้ ำคณะรัก ษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ ๗/๒๕๖๐
ลงวั น ที่ ๒๐ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง กำรปรั บปรุงระบบกำรพิ จำรณำแต่ งตั้ งข้ ำรำชกำรต ำรวจ จึ งแต่ งตั้ ง
ข้ำรำชกำรตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ จำนวน ๓๕ รำย ปรำกฏรำยละเอียดตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำย
คำสั่งนี้
ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วัน ที่ ๑๕ มีน ำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็ น ต้ น ไป โดยให้ ข ำดจำกอั ต รำเงิน เดื อ นเดิ ม
ไปรั บ อั ต รำเงิ น เดื อ นใหม่ ห รื อ ให้ โ อนอั ต รำเงิ น เดื อ นเดิ ม ไปตั้ ง จ่ ำ ยส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ใหม่ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดำ
( จักรทิพย์ ชัยจินดำ )
ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
สำเนำถูกต้อง
พลตำรวจตรี
( วัชรินทร์ บุญคง )
ผู้บังคับกำร กองทะเบียนพล
มิถุนำยน ๒๕๖๐

รอง ผบ.ตร.
ผบช.
รอง ผบช.
ผบก.
รอง ผบก.
ผกก. ว่ำที่
รอง ผกก.
สว.
รอง สว.

พล.ต.อ.
พล.ต.ท.
พล.ต.ต.
พล.ต.ต.
พ.ต.อ.
พ.ต.อ.
พ.ต.ท.
พ.ต.ต.
ร.ต.อ.หญิง

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.

๖๒
๖๒
๖๒
๖๒
๖๒
๖๒
๖๒
๖๒
๖๒

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งใหม่

ตำมคำสั่ง ตร. ที่

1

พ.ต.อ.

กฤชไพสิฐ ไตรทำนพิสิฐกุล ผกก.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ

สชย.295

2

พ.ต.ท.

จำนง จิตตะ

สว.(สอบสวน) สภ.แม่ลำว จว.เชียงรำย

สชร.474

3

พ.ต.ท.

จำรัส เริ่มศรี

สว.(สอบสวน) สน.เตำปูน

สน.1-840

4

พ.ต.ท.

จีรเดช กลีบบัว

สว.กก.3 บก.ปอศ.

2109 10202 0100 รอง ผกก.สส.สภ.สังขละบุรี จว.กำญจนบุรี 149/2562

ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

5

พ.ต.ต.

หญิง

ชไนยพร ฉัตรภูมิ

สว.ฝอ.พธ.

0302 10304 0007 สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 142/2562

สว.ตม.จว.สงขลำ

6

พ.ต.ท.

หญิง

ณฤดี หันประดิษฐ์ รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

2401 09318 0063

รอง ผกก.ฝ่ำยกำรประชุม 2 ตป. 149/2562 รอง ผกก.กลุ่มงำนระบบวิทยุกระจำยเสียงละวิทยุโทรทัศน์ สส. 2802 09301 0179

7

พ.ต.ท.

หญิง

โณรี ลูกอินทร์

สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6

2407 10363 0045

สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ

1906 10318 0445

8

พ.ต.ท.

หญิง

ดวงใจ สำเภำแก้ว

สว.ฝ่ำยงบประมำณ 5 งป.

0501 10325 0058

สว.ฝตส.1 ตส.3

0903 10328 0012

9

พ.ต.ท.

หญิง

ดวงหทัย ภู่สอำด

รอง ผกก.ฝ่ำยบัญชี 1 กช.

0503 09327 0014

รอง ผกก.กลุม่ งำนพัฒนำกำรตรวจสอบภำยใน

0902 08328 0022

10

พ.ต.ท.

ตรีเทพ ทองนอก

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.น้ำพอง จว.ขอนแก่น

สขก.418

11

ร.ต.อ.

ถนอม นุ้ยพิน

ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ำยปกครองและกิจกำรกำรฝึกอบรม บก.ฝรก.

2904 11306 0043

12

พ.ต.ท.

ธงชัย เส้งรอด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่

สกบ.208

13

พ.ต.ท.

ธนำกร นิ่มมะโน

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ

14

พ.ต.ท.

ธิติพัทธ์ จิตตำศิรินุวัตร รอง ผกก.กลุ่มงำนบริกำรประชำชน กองแผนงำนควำมมั่นคง สยศ. 0203 09309 0079 ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สทส.

15

พ.ต.ท.

ธีระ เรืองเนตร

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงยี่ขัน

ผกก.(สอบสวน) บก.สส.ภ.4

เลขตำแหน่ง

สว.(สอบสวน) สภ.เชียงคำ จว.พะเยำ 142/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง
สว.(สอบสวน) สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหำสำรคำม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กำฬสินธุ์

128/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

2407 10363 0045

129/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

สว.กลุ่มงำนพลศึกษำฯ ศฝต. 150/2562 สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อ่ำวลึก จว.กระบี่ 130/2562

1304 09204 0157 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงยี่ขัน 143/2562

สน.3-605

1402 08203 0141

ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงกอกใหญ่ 1009 09203 0174

125/2562 ผกก.ฝอ.กง.

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บำงกอกใหญ่ 130/2562

1210 10318 0304

ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

0502 08318 0007

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง
ตำมคำสั่ง ตร. ที่

ตำแหน่งใหม่

เลขตำแหน่ง

16

ร.ต.อ.

นฤชิต ดวงแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สน.รำษฎร์บูรณะ 1103 13203 0094

17

พ.ต.ท.

นำชัย ยกย่องกุล

สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ. 2111 29203 0038 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนค้อ จว.มุกดำหำร 143/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนม่วง จว.สกลนคร 1411 09203 0250

18

พ.ต.ท.

ประยูร ปักอินทรีย์ สว.กก.3 บก.ทท.1

19

พ.ต.อ.

ประสำน แก้วมหำสุริวงษ์

ผกก.สภ.เมืองปรำจีนบุรี

20

พ.ต.ท.

ปรีชำ เหล่ำกำร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยเม็ก จว.กำฬสินธุ์

21

ร.ต.อ.

พรพรหม พันธุ์พำณิชย์ รอง สวป.สภ.พำนทอง จว.ชลบุรี

22

พ.ต.ท.

พิเชษฐ์ ฉิมขันธ์

23

พ.ต.ท.

24

ร.ต.อ.

25

ร.ต.อ.

26

พ.ต.ท.

27

พ.ต.ท.

28

พ.ต.อ.

วิชำญ สุธรรมแปง ผกก.(สอบสวน) บก.สส.ภ.4

1402 08203 0141

29

ร.ต.อ.

ศิริโรจน์ ดวงดำรำ รอง สวป.สภ.เมืองนครรำชสีมำ

๐๓๐๓ ๑๓๒๐๒ ๐๗๓๕

สว.กลุ่มงำนแผนถวำยควำมปลอดภัยและกิจกำรพิเศษ ผก.

150/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

30

พ.ต.ท.

สมศักดิ์ หนูรอด

สสฎ.360

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่

136/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อ่ำวลึก จว.กระบี่ 1804 09203 0215

หญิง

หญิง

หญิง

รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.2

สว.(สอบสวน) สน.รำษฎร์บูรณะ 150/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

3202 10202 0087

รอง ผกก.3 บก.ทท.1

243/2562 รอง ผกก.3 บก.ทท.1

3202 09202 0083

0207 09201 0005

ผกก.ฝอ.กง.

123/2562 ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สทส.

2801 08318 0037

สกส.248

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.น้ำพอง จว.ขอนแก่น

132/2562 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองกุงศรี จว.กำฬสินธุ์

สกส.264

สชบ.431

สว.กก.5 บก.ส.2

132/2562 สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี

สชบ.474

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.อุดมสุข

1103 13203 0141

150/2562 รอง ผกก.ฝ่ำยกำรประชุม 2 ตป.

0701 09302 0026

2303 09318 0008 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลำดพร้ำว 133/2562

เพชรลัดดำ ธรรมขันธ์ สว.ฝอ.บก.สส.สตม.

2408 10318 0009

ภำนุวัฒน์ หะรังศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี

1106 11203 0143 สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี 150/2562

ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

มะลิวัลย์ โพชนำ

รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2

2403 11304 0016

สว.ฝ่ำยตรวจฯขำเข้ำ ด่ำน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

รติวุฒิ นำคแก้ว

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลำดพร้ำว

วัลลี หนูทอง

สว.ด่ำน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 10363 0599 สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกำะพะงัน จว.สุรำษฎร์ธำนี

สน.1-867

รอง ผกก.กลุ่มงำนระบบวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สส.

2403 10363 0037

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.อุดมสุข 134/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง
150/2562 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8

ผกก.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ

๑๘๐๑ ๑๐๓๑๘ ๐๒๓๔
สชย.295

บัญชีแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๑๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ

ยศ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เลขตำแหน่ง

จำกเดิมแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลงเป็น /ดำรงตำแหน่ง

31

ร.ต.อ.

สุเจตน์ ลิ่มสกุล

รอง สว.ฝ่ำยวิทยบริกำร วตร. 2903 11306 0049 สว.ฝอ.ศฝต.

32

พ.ต.ต.

สุพจน์ ตรีแก้ว

สว.สส.สภ.ฉวำง จว.นครศรีธรรมรำช

สนศ.593

สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8

33

ร.ต.อ.

สุวิวัฒณ์ สัญญำ

รอง สวป.สภ.แม่ลำว

สชร.469

สว.(สอบสวน) สภ.แม่ลำว จว.เชียงรำย 145/2562

34

ร.ต.อ.

หำมะ หะยียูโซะ

รอง สวป.สภ.บำเจำะ

0903 13202 0146

35

พ.ต.ท.

อุบล วงษ์รักไทย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แวง จว.สกลนคร 0409 24203 0100 รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้ำนม่วง จว.สกลนคร

สว.ฝอ.ภ.จว.สงขลำ

ตำแหน่งใหม่

ตำมคำสั่ง ตร. ที่

เลขตำแหน่ง

150/2562 สว.ฝอ.นต.

3103 10304 0008

137/2562 สวป.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง

0905 12202 0036

สว.กก.สส.ภ.จว.ลำปำง

138/2562 สว.อก.สภ.ธำรโต จว.ยะลำ
139/2562 ถอนรำยชื่อออกจำกคำสั่ง

1510 10204 0230
0906 12304 0222

