
  

 
 

 
( สําเนา ) 

 

คําส่ัง   กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
ท่ี  90/๒๕๖๒ 

เร่ือง  การแตงตั้งขาราชการตํารวจ 
................................................................................. 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
เร่ือง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ ประกอบคําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
ท่ี ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแตงตั้งใหขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตร 
จํานวน 13 ราย ดํารงตําแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบทายคําส่ังนี้ 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเงินเดือนใหมหรือใหโอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจายสําหรับตําแหนงใหม ตั้งแตวันท่ี 
๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป สําหรับขาราชการตํารวจท่ียังอยูภายใตเง่ือนไขทายคําส่ังบรรจุ    
หรือแตงตั้ง แลวไดรับการแตงตั้งไปดํารงตําแหนงท่ีทําหนาท่ีนายเวร หากตอมาเม่ือไดรับการแตงตั้ง     
พนจากตําแหนงดังกลาว ใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมท่ีบรรจุหรือแตงตั้งใหครบกําหนดระยะเวลา    
ตามเง่ือนไข 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
                (ลงชื่อ) พลตํารวจโท   สราวุฒิ  การพานิช 
                         ( สราวุฒิ  การพานิช )                                 
                                                                       ผูบัญชาการตํารวจสันติบาล 

 
 
  
                                                         

      
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 

            พันตํารวจเอก  
( ภัทรศักดิ์  สุดใจ ) 

ผูกํากับการ ฝายธุรการและกําลังพล กองบังคับการอํานวยการ 
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

30 มิถุนายน 2562 



ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงที่เสนอแตงตั้ง เลขตําแหนง

1 ร.ต.อ.หญิง กาญจนา พันโบ รอง สว.ฝอ.๒ บก.อก.สทส. 2801 11309 0020 รอง สว.ฝายวิจัยและพัฒนา ศพข.บช.ส. 2306 11304 0032

2 ร.ต.อ. ไกรวิทย แทนสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.ควนโดน จว.สตูล สสต.161 รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11204 0254

3 ร.ต.อ. จักรพงษ โคตรศรีเมือง รอง สวป.สน.บุปผาราม 1115 13202 0249 รอง สว.กก.3 บก.ส.3 2304 11202 0132

4 ร.ต.อ.หญิง ทิพยรัศมิ์ บวรโชติปกรณ รอง สว.ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.๔ บก.รฟ. 2104 11202 0088 รอง สว.กลุมงานประสานงานขาวตางประเทศ บก.ส.4 2305 11204 0050

5 ร.ต.อ. พรพรหม กระแสรสุนทร รอง สว.จร.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 0107 13205 0069 นายเวร (สบ 1) ผบก.ส.1 2302 11323 0006

6 ร.ต.อ. พิสิทธิ์ ศรีจีนพงษ ผบ.มว.กก.ตชด.๑๓ 2502 11202 0309 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0253

7 ร.ต.อ. พิเชฐ แกวสุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 24203 0093 รอง สว.กก.3 บก.ส.3 2304 11202 0134

8 ร.ต.อ. ภัควี กอนสมบัติ ผบ.มว.กก.ตชด.๓๒ 2504 11202 0558 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0232

9 ร.ต.อ.หญิง ภัทรานิษฐ ทิพยสุวรรณ รอง สว.ฝอ.ยศ. 0201 11326 0011 รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11305 0077

10 ร.ต.อ. ประพันธ ทองจันทร รอง สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 1209 11202 0082 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0060

11 ร.ต.อ. วัฒนชัย อินทะวงษ รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุงมหาเมฆ สน.2-640 นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ส. 2301 11323 0005

12 ร.ต.อ. สมกริช ศรีวิศร รอง สวป.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี 1204 11202 0090 รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0091

13 ร.ต.ท. ชาลี ศรีประเสริฐ รอง สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.สกบ. 0301 11325 0016 นว.(สบ 1) ผบก.ส.3 2304 11323 0006

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 90/2562  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สําเนาถูกตอง 
 

                     วาท่ี พ.ต.ท. 
  ( วิชิต  สุดปราง ) 

สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 

ตรวจแลวถูกตอง 
 

               (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  ภัทรศักดิ์  สุดใจ 
( ภัทรศักดิ์  สุดใจ ) 

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 


