
  

   
 

 

 

 

(ส ำเนำ) 

 

 

                                        ค ำส่ังกองบัญชำกำรต ำรวจท่องเที่ยว 
ที่ ๙๐๑/๒๕๖๒ 

เรือ่ง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
................................................................................. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ ประกอบค ำส่ังส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ที่  ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจระดับผู้บังคับหมู่  
จ ำนวน ๑๔ 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      
                         ( ภณิดำ  โชติประดิษฐ ) 
      ผู้ก ำกับกำร ฝ่ำยอ ำนวยกำร ๑ กองบังคับกำรอ ำนวยกำร  
                    กองบัญชำกำรต ำรวจท่องเที่ยว 
                          ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 



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

1 ด.ต. เกียรติศักด์ิ พงษ์เนียม ผบ.หมู่ ส.รน.6 กก.5 บก.รน. 2106 12206 0730 ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0446

2 ด.ต. จิตติวุฒ ป.ปาน ผบ.หมู่ กก.ตชด.43 2505 12202 5265 ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 3204 12202 0316

3 ด.ต. ลิขิต ศรีโยธา ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ 1306 12202 0067 ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0091

4 ด.ต. อนันต์ ชนะพล ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0813 ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.2 3203 12202 0332
5 ส.ต.อ. หาญศึก ชูรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เบตง จว.ยะลา ปยล.2311 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3 3204 12202 0399
6 ส.ต.ท. จักริน สิงห์แจ่ม ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0951 ผบ.หมู่ ส.ทท.6 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0456
7 ส.ต.ท. ธัญธวัชร์ ม่านทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี ปชบ.3647 ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0346
8 ส.ต.ท. นิรัตน์ มาศชาย ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา 0906 14202 1325 ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0144
9 ส.ต.ท. พิสิฐ สุขตาไชย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อ่าวลึก จว.กระบ่ี 0802 14202 0160 ผบ.หมู่ กก.2 บก.ทท.3 3204 12204 0143

10 ส.ต.ท. สาธิต แสนเพชร ผบ.หมู่ กก.สนับสนุน บก.ป. 2102 12202 0921 ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0148
11 ส.ต.ต. วุฒิกรณ์ ยามาลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว ปปจ.3445 ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0142
12 ส.ต.ต. สิรภัทร สาเกทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสระแก้ว ปปจ.3047 ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 3202 12202 0150
13 ส.ต.ต. อภิชาติ พังราช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี ปชบ.2912 ผบ.หมู่ ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0379
14 ส.ต.ต. อยุธยา รัชตธาดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง ปอท.545 ผบ.หมู่ ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท.2 3203 12202 0196

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังกองบัญชำกำรต ำรวจท่องเท่ียว ท่ี 901/๒๕๖2 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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