
 

 
 
 

(ส ำเนำ) 

 

 ค ำส่ังกองบัญชำกำรต ำรวจท่องเที่ยว 
ที่ ๘๙๙/๒๕๖๒ 

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

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิม่เติมโดยค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ ประกอบค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจระดับรองสำรวัตร 
จ ำนวน ๑๕ รำย ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำส่ังนี้ 

ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตรำเงินเดือนใหม่ ตั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

   ส่ัง  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
                   พลต ำรวจโท  ธีรพล  คุปตำนนท์ 
                  ( ธีรพล  คุปตำนนท์ )                                 
                                                                ผู้บัญชำกำรต ำรวจท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
  
                                                         

      
 
 
 
 

                                ส ำเนำถูกต้อง 

พันต ำรวจเอกหญิง          
                         ( ภณดิำ  โชติประดิษฐ ) 
      ผู้ก ำกับกำร ฝ่ำยอ ำนวยกำร ๑ กองบังคับกำรอ ำนวยกำร  
                    กองบัญชำกำรต ำรวจท่องเที่ยว 
                          ๓๐ มิถนุำยน ๒๕๖๒ 



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

1 ร.ต.อ. ชัยสิทธ์ิ กรมรินทร์ รอง สว.กก.3 บก.ปส.4 2205 11204 0063 รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3 3204 11202 0051
2 ร.ต.อ. ปิติศานต์ บัวแก้ว รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต. 2002 11204 0030 รอง สว.ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.3 3204 11202 0077
3 ร.ต.อ. พงษ์พัฒน์ เกริกพิบูลชัย รอง สวป.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี 0904 13202 0051 รอง สว.ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.2 3203 11202 0095
4 ร.ต.อ. หญิง พชรพร ทูลไธสง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 11304 0172 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ทท 3201 11304 0043
5 ร.ต.อ. พิตรพิบูล วุฒิคุณ รอง สวป.สภ.แม่แฝก จว.เชียงใหม่ 0503 13207 0413 รอง สว.ส.ทท.๔ กก.2 บก.ทท.2 3203 11202 00๗๖
6 ร.ต.อ. รุ่งศักด์ิ เย็นจิต รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11304 0020 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ทท. 3201 11304 0017
7 ร.ต.อ. วิวัฒนา รักษ์ราษพิทักษ์ ผบ.มว.กก.ตชด.41 2505 11202 0118 รอง สว.ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3 3204 11202 0073
8 ร.ต.อ. สรวิชญ์ ชวนานุรักษ์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 2403 11363 0641 รอง สว.ส.ทท.4 กก.1 บก.ทท.2 3203 11202 0040
9 ร.ต.อ. สุวิทย์ สวากัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี 0702 24203 0123 รอง สว.กก.คธม.บช.ทท. 3200 11202 0017

10 ร.ต.อ. อิศรา งามเป่ียม รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.5 1501 11304 0225 รอง สว.กก.2 บก.ทท.2 3203 11204 0057
11 ร.ต.ท. กฤตภาส อุดมแก้วกาญจน์ รอง สว.สส.สภ.แม่ออน จว.เชียงใหม่ 0503 13203 0484 รอง สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 3203 11202 0066
12 ร.ต.ท. ธนกฤต จันทภูมิ รอง สว. กก.5 บก.ปคม. 2108 11202 0138 รอง สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 3202 11202 0057
13 ร.ต.ท. วิชญ์ธินันต์ ประเสริฐโถ รอง สว.สส. สภ.ภูหลวง จว.เลย 0408 13204 0201 รอง สว.ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 3203 11202 0046
14 ร.ต.ท. หญิง หทัยชนก ศรีศักด์ิ รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก. 2904 11304 0012 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ทท 3201 11304 0057
15 ร.ต.ต. หญิง ไพลิน เสโลห์ รอง สว.ธร.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ สชม.469 รอง สว.ฝอ.บก.ทท.1 3202 11304 0015

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังกองบัญชำกำรต ำรวจท่องเท่ียว ท่ี 899/๒๕๖2 ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖2

ส ำเนำถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง
( อุษำ พัฒนชัย )

สว.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ทท.

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง  ภณิดำ  โชติประดิษฐ
( ภณิดำ  โชติประดิษฐ )
ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ทท.
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