
  

 

 
( สําเนา ) 

 

คําส่ัง  กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
ท่ี  92/๒๕๖๒ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
เร่ือง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ ประกอบคําส่ังสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ท่ี ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแตงตั้งใหขาราชการตํารวจระดับผูบังคับหมู  
จํานวน 25 ราย ดํารงตําแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบทายคําส่ังนี้ 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือน
เดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหมหรือใหโอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจายสําหรับตําแหนงใหม ตั้งแต 
วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี ๓๐ 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 ด.ต.หญิง กรสุดา ดวงแสนพุฒ ผบ.หมู รพ.ตร. 3100 12301 0005 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0228

2 ด.ต. ชัยวัฒน ศรีจันทรโฉม ผบ.หมู (ป.) สภ.วัฒนานคร จว.สระแกว ปปจ.3720 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0109

3 ด.ต. ชุมพล รุงเรือง ผบ.หมู (จร.) งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 2 กก.2 บก.จร. 1002 12205 0990 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0154

4 ด.ต. ธนานุวัฒน บุญเชิด ผบ.หมู (ป.) สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี ปอน.1621 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0054

5 ด.ต. นพเมศร ปรีชาเจริญพงษ ผบ.หมู ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0976 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0062

6 ด.ต. ปริญญา พินิตภุชพงศ ผบ.หมู งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บก.จร. 1002 12205 0149 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0578

7 ด.ต. ไพศาล ฉวีวงศ ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีรัตนะ จว.ศรีสะเกษ ปศก.4345 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0199

8 ด.ต. ยุทธะนา สมภาร ผบ.หมู พฐ.จว.ตราด 2705 12314 0371 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0128

9 ด.ต. รุงโรจน ฉิมพานิช ผบ.หมู (ป.) สน.โชคชัย 1102 14202 0543 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0214

10 ด.ต. ศิริศักดิ์ เคนออง ผบ.หมู (ป.) สน.นิมิตรใหม 1102 14202 0820 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0164

11 ด.ต. สิรภพ วัฒนกุล ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12204 0081 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0046

12 ด.ต. สุวิทย มิตรปาเว ผบ.หมู กสก.ศพฐ.๘ 2711 12314 0247 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0066

13 ด.ต. เสรี บินอารี ผบ.หมู ส.รน.๓ กก.๗ บก.รน. 2106 12206 1044 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0660

14 ด.ต. อุดมพร สิทธิไกรพงษ ผบ.หมู (ป.) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อางทอง ปอท.1225 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0119

15 ด.ต.หญิง อุษา หงษทอง ผบ.หมู (ป.) สภ.บางระจัน จว.สิงหบุรี ปสห.993 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0091

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 92/2562  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ตรวจแลวถูกตอง 
 

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

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 

สําเนาถูกตอง 
 

                     วาท่ี พ.ต.ท. 
  ( วิชิต  สุดปราง ) 

สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 



ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง เลขตําแหนง ตําแหนงที่เสนอแตงตั้ง เลขตําแหนง

16 ด.ต. โอลัน เกตุพิจิตร ผบ.หมู กก.๑ บก.สส.ภ.๑ 1102 12204 0064 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0110

17 จ.ส.ต.หญิง ปรียลักษณ ขันธดวง ผบ.หมู ฝอ.บก.ป. 2102 12301 0011 ผบ.หมู ฝอ.ศพข.บช.ส. 2306 12301 0004

18 จ.ส.ต. พรเทพ สุศรี ผบ.หมู (จร.) งานศูนยควบคุมจราจร ดาน ๒ กก.๒ บก.จร. 1002 12205 0991 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0181

19 จ.ส.ต. วิทูร จันทาจังหรีด ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 12202 0069 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0250

20 ส.ต.อ. ชิษณุ ปากะบุตร ผบ.หมู กก.๕ บก.ปทส. 2107 12202 0327 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0502

21 ส.ต.อ. วิวัฒน ทิพยรักษ ผบ.หมู กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.๑ 1102 12202 0219 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0053

22 ส.ต.ท. ชนะ ชินภาชน ผบ.หมู ศฝร. 1000 12202 0182 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0193

23 ส.ต.ท. พงศธร วุฒิพิมลวิทยา ผบ.หมู (ป.) สน.พหลโยธิน ปน.1-4938 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0560

24 ส.ต.ท. พิสิษฐ สุวรรณเนตร ผบ.หมู ส.ทท.๖ กก.๒ บก.ทท.๑ 3202 12202 0456 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0554

25 ส.ต.ท. อริยะ มาลี ผบ.หมู (ป.) สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี ปรบ.1899 ผบ.หมู กก.๕ บก.ส.๓ 2304 12202 0679

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 92/2562  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ตรวจแลวถูกตอง 
 

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

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 

สําเนาถูกตอง 
 

                     วาท่ี พ.ต.ท. 
  ( วิชิต  สุดปราง ) 

สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 


