
(ส ำเนำ) 

                                       
     ค าส่ัง ต ำรวจภูธรภำค ๕ 

ท่ี 264/๒๕๖๒ 
เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ 

................................................................................. 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ ประกอบค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ท่ี ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการต ารวจระดับรองสารวัตร  
จ านวน   11   ราย ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบท้ายค าส่ังนี้ 

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายส าหรับต าแหน่งใหม่ ตั้งแต่  
วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

   (ลงชื่อ) พลต ารวจโท มนตรี  สัมบุณณานนท์ 
                          ( มนตรี  สัมบุณณานนท์ ) 
                        ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๕ 

     
 

 

 

 

 

   ส ำเนำถูกต้อง 
 

พันต ำรวจโท 
        (เมษยน  รัตนถำวร) 

สำรวัตร ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 กองบังคับกำรอ ำนวยกำร  
         ต ำรวจภูธรภำค 5 
       30 มิถุนำยน 2562 
 
 
 

 
 



หน้าที ่1 จาก 1 หน้า

ล ำดบั ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขที่
1 ร.ต.อ. อนุพันธ์ หวัน่ท๊อก รอง สว.(ป.) สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี ปสฎ.3480 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน ปนน.1462
2 ร.ต.ท. จ าลอง ศิริแตง รอง สว.(ป.) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี ปชบ.2089 รอง สว.(ป.) สภ.เชียงค า จว.พะเยา ปพย.1468
3 ร.ต.ท. พลพล ยะถาคาร รอง สว.(ป.) สภ.วังทอง จว.พิษณุโลก ปพล.2347 รอง สว.(ป.) สภ.ปัว จว.น่าน ปนน.1917
4 ร.ต.ท. วินัย สีวรรณะ รอง สว.(ป.) สภ.พบพระ จว.ตาก ปตก.2221 รอง สว.(ป.) สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน ปมส.1833
5 ร.ต.ท. ศรีทูล ค าเป็ก รอง สว.(ป.) สภ.พบพระ จว.ตาก ปตก.2226 รอง สว.(ป.) สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 14202 0481
6 ร.ต.ต. กิตติพันธ์ ภาละนัน รอง สว.(ป.) สน.มีนบุรี 1110 14202 0298 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 0504 14202 0413
7 ร.ต.ต. เกียรติพงค์ เหล่ากาวี รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 1609 12202 0122 รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.แพร่ 1508 12204 0218
8 ร.ต.ต. นุกูล จิตตระกูล รอง สว.(ป.) สน.ดินแดง ปน.1-3142 รอง สว.(ป.) สภ.สบปราบ จว.ล าปาง ปลป.2705
9 ร.ต.ต. ระเด่น เพิม่ดี รอง สว.(ป.) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี ปนบ.2290 รอง สว.(ป.) สภ.เด่นชัย จว.แพร่ ปพร.1629

10 ร.ต.ต. สุรพล ลิละคร รอง สว.(สส.) สน.ปากคลองสาน 1115 14204 0168 รอง สว.(สส.) สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 0503 14204 0411
11 ร.ต.ต. อนุชิต ณ ค้อ รอง สว.(ป.) สภ.โพรงมะเด่ือ ปนฐ.1688 รอง สว.(ป.) สภ.แม่สาย จว.เชียงราย ปชร.3509

ส าเนาถูกต้อง

(เมษยน  รัตนถาวร)
สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5 รรท.ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5

บัญชแีนบท้ำยค ำสั่ง ต ำรวจภูธรภำค 5  ที ่  264/2562  ลงวันที ่ 30  มถุินำยน 2562

ตรวจแล้วถูกต้อง

             พ.ต.ท.                      พ.ต.อ.กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ
(กฤษฎา  พงษ์สุวรรณ)


