
  

 
( สําเนา ) 

 

คําส่ัง  กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
ท่ี  94/๒๕๖๒ 

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 จึงแตงตั้งใหขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตร 
(ท่ีเปนตําแหนงควบผูบังคับหมู - รองสารวัตร) ดํารงตําแหนงตาง ๆ จํานวน 14 ราย ปรากฏตาม
บัญชีรายชื่อท่ีแนบทายคําส่ังนี้ 

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 ร.ต.อ. โกวิทย บํารุงนา รอง สว.(สส.) ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0188 รอง สว.(สส.) ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0123

2 ร.ต.อ. คมสัน สรรพนา รอง สว.(สส.) ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0186 รอง สว.(สส.) ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0120

3 ร.ต.อ. วันชัย ปุริเกษม รอง สว.(สส.) กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0444 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0168

4 ร.ต.อ เสนีย พุทธนานนท รอง สว.(จร.) สน.ดินแดง ปน.1-3257 รอง สว.(ป.) กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0705
5 ร.ต.ท. คมเดช ชัยกรรักดี รอง สว.(สส.) กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0180 รอง สว.(สส.) ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0112
6 ร.ต.ต.หญิง กาญจนมาศ บุญรังษี รอง สว.(ป.) กก.๕ บก.ปปป. 2110 12202 0079 รอง สว.(สส.) กก.5 บก.ส.2 ๒๓๐3 12204 0179
7 ร.ต.ต. จตุพร กียะสูตร รอง สว.(อก.) กก.1 บก.ส.1 2302 12301 0016 รอง สว.(อก.) ฝายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 12301 0022

8 ร.ต.ต. ชาญชัย ศรีเงิน รอง สว.(ป.) งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0715 รอง สว.(สส.) กก.5 บก.ส.๒ ๒๓๐๓ 12204 0178

9 ร.ต.ต. ธเนตร บุญเมือง รอง สว.(ป.) กก.๕ บก.ส.๓ 2304 12202 0644 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0060

10 ร.ต.ต. ธิธัต ยศแฉลม รอง สว.(ป.) สน.หนองจอก ปน.1-4003 รอง สว.(สส.) กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0366
11 ร.ต.ต. นิมิต เอี่ยมละออ รอง สว.(ป.) กก.๓ บก.ส.๓ 2304 12202 0268 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0049
12 ร.ต.ต. มาโนต ไชยหงษ รอง สว.(สส.) สน.สายไหม 1109 14202 0153 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0088
13 ร.ต.ต.หญิง รัชนี พูลเจริญ รอง สว.(อก.) ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0053 รอง สว.(อก.) ฝอ.ศพข.บช.ส. 2306 12301 0005
14 ร.ต.ต. รุงเรือง พุทธพรเลิศ รอง สว.(ป.) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี ปชบ.2913 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0048

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 94/2562  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. 


