
  

 
 

( สําเนา ) 

 

คําส่ัง  กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
ท่ี  93/๒๕๖๒ 

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 43 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 คณิศร จุยสําราญ ผบ.หมู ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0058 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12301 0614

2 ด.ต. ชยุต เจริญรัตชาติ ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12301 0354 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0446

3 ด.ต. เชาวฤทธิ์ นามเมือง ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0283 ผบ.หมู ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0114

4 ด.ต. หญิง ทิศฎาพร บัวชุม ผบ.หมู ฝอ.บก.ส.2 2303 12301 0008 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.๒ ๒๓๐๓ 12301 0171

5 ด.ต. ธนศักดิ์ ศิริภัทรวิบูลย ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0231 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0677

6 ด.ต. ธนายุทธ เต็มบางงอน ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0556 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0673

7 ด.ต. บัญชา วิริยะพันธ ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0109 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0229

8 ด.ต. ประจวบ คําเปล ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12301 0352 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0368

9 ด.ต. ประดิษฐ อิ่นแกว ผบ.หมู กก.๕ บก.ส.๓ 2304 12202 0822 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0467

10 ด.ต. พงศธร ศรีสําอาง ผบ.หมู กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0130 ผบ.หมู ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0116

11 ด.ต. พงศศักดิ์ สุนทรวีรพันธุ ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0051 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0280

12 ด.ต.หญิง พรทิพย แกวบัว ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12301 0497 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12301 0643

13 ด.ต. พลรักษ ทิพยเขต ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0059 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0276

14 ด.ต. มนัส เชิดชู ผบ.หมู กก.๓ บก.ส.๓ 2304 12202 0330 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0543

15 ด.ต. มะรอสดี ลาโหะยา ผบ.หมู กลุมงานประสานงานขาวตางประเทศ บก.ส.4 2305 12204 0039 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0664

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 93/2562  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.หญิง ลักษณา อุนวงค ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0228 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0702

17 ด.ต.หญิง วาสนา มีแตม ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0777 ผบ.หมู กลุมงานวิเคราะหขาวทางเศรษฐกิจและสังคม บก.ส.4 2305 12204 0019

18 ด.ต. ศุภชัย บุญเจริญ ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0345 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0453

19 ด.ต. ศุภสวัสดิ์ มากบุญดี ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12301 0353 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0416

20 ด.ต. สิทธิชัย ชุมคช ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0061 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0285

21 ด.ต. สาโรจน สงเสือ ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0035 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0277

22 จ.ส.ต. ฉลองรัฐ ไหมละเอียด ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0239 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0264

23 จ.ส.ต. สรศักดิ์ นาคศรี ผบ.หมู กก.2 บก.ส.2 2303 12301 0055 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.๒ 2303 12204 0056

24 จ.ส.ต. สุวัฒน ปรมัตถ ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0612 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0274

25 จ.ส.ต. อภินันทร ไชยพงศ ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0098 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0258

26 ส.ต.อ. สุรศักดิ์ ทิพยฉิมพลี ผบ.หมู ฝอ.บก.ส.๓ 2304 12301 0009 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0590

27 ส.ต.อ. อิทธิวัตร บุญรวม ผบ.หมู กก.๓ บก.ส.๓ 2304 12202 0263 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0187

28 ส.ต.ท. คณาวัฒน ยูเรรัตน ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0529 ผบ.หมู กลุมงานวิเคราะหขาวอาชญากรรมขามชาติ บก.ส.4 2305 12204 0031

29 ส.ต.ท. ชัยณรงค มณีรัตน ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0494 ผบ.หมู กลุมงานวิเคราะหขาวทางเศรษฐกิจและสังคม บก.ส.4 2305 12204 0020

30 ส.ต.ท. ธีรพงษ ลวนเกษม ผบ.หมู กก.๔ บก.ส.๑ 2302 12301 0496 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0514

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 93/2562  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

31 ส.ต.ท. นรวีร ศิริ ผบ.หมู ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0117 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0217

32 ส.ต.ท. บุญชนะ ภารสําเร็จ ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0448 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0698

33 ส.ต.ท. ปใหม เสนา ผบ.หมู กก.๕ บก.ส.๓ 2304 12202 0711 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0507

34 ส.ต.ท. วสันต จงดี ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0650 ผบ.หมู กลุมงานวิเคราะหขาวการกอการรายสากล บก.ส.4 2305 12204 0028

35 ส.ต.ท. วีรพล คลังทับ ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0019 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0186

36 ส.ต.ท. ศุภกิตติ์ คมขํา ผบ.หมู กก.๑ บก.ส.๓ 2304 12202 0072 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0696

37 ส.ต.ท. สันติชัย ปะวะกุล ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0311 ผบ.หมู กลุมงานวิเคราะหขาวทางการเมือง บก.ส.4 2305 12204 0021

38 ส.ต.ท. สุวิทย ทองปน ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0273 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0078

39 ส.ต.ท. อลงกรณ วีระแกว ผบ.หมู กก.๓ บก.ส.๓ 2304 12202 0366 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0604

40 ส.ต.ท. เอกลักษณ วิทังจีน ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0886 ผบ.หมู กลุมงานวิเคราะหขาวอาชญากรรมขามชาติ บก.ส.4 2305 12204 0032

41 ส.ต.ท. อลงกรณ ชีชอบ ผบ.หมู กก.๒ บก.ส.๓ 2304 12202 0137 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0188

42 ส.ต.ต. จักรกริช กับบุญ ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0323 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0684

43 ส.ต.ท. ธีระศักดิ์ ขันชู ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0151 ผบ.หมู กลุมงานประสานงานขาวตางประเทศ บก.ส.4 2305 12204 0036

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 93/2562  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. 


