
  

 

( สําเนา ) 
 

 
คําสั่ง   กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

ที่   ๑๔/๒๕๖๓ 
เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการตํารวจ 

................................................................................. 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ ประกอบคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแตงตั้งใหขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตร 
จํานวน ๒๘ ราย ดํารงตําแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบทายคําสั่งนี ้

ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไป โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเงินเดือนใหมหรือใหโอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจายสําหรับตําแหนงใหม ตั้งแตวันที ่
๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไป สําหรับขาราชการตํารวจลําดับท่ี ๕ ใหปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง     
ที่ไดรับการแตงตั้งในครั้งน้ีใหครบกําหนดตามเงื่อนไขเดิมที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งครั้งแรก จึงจะมี
สิทธไิดรับการพิจารณาแตงตั้งไปดํารงตําแหนงอ่ืนได 

          สั่ง  ณ  วนัที่    ๓๑   มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
               (ลงชื่อ) พลตํารวจโท   สราวุฒิ  การพานิช 
        ( สราวุฒิ  การพานิช )                                 
                                                                       ผูบัญชาการตํารวจสันติบาล 
 
 
                                                                         
                                                         
      
 
 
 
 
 
 

 

สําเนาถูกตอง 

            พันตํารวจเอก  
( ภัทรศักดิ์  สุดใจ ) 

ผูกํากับการ ฝายธุรการและกําลังพล กองบังคับการอํานวยการ 
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

๓๑ มกราคม 256๓ 



ลําดับ ยศ ชื่อ ช่ือสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

1 ร.ต.อ. หญิง กัลยวรรธน สักกวัตร รอง สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 11304 0015 นว.(สบ 1) ผบก.ส.1 2302 11323 0006

๒ ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ อังกนะ ผบ.มว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. 2501 11202 0162 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11304 0243

3 ร.ต.อ. ชัยรัตน อินกวาง รอง สว.กลุมงานวิเคราะหขาวการกอการรายสากล บก.ส.4 2305 11204 0036 รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11204 0033

๔ ร.ต.อ. ทศพร ชํานาญ รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0092 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0058

5 ร.ต.อ. ธนชัย อนุจารี นว.(สบ 1) ผบก.กต.8 0809 11323 0004 รอง สว.ฝายจัดการฝกอบรม ศพข.บช.ส. 2306 11304 0015

๖ ร.ต.อ. ธนากร คุณารูป รอง สว.กลุมงานวิเคราะหขาวทางการเมือง บก.ส.4 2305 11204 0032 รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11204 0035

7 ร.ต.อ. ธเนศ ศิริโฉม รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงใต จว.สมุทรปราการ สอท.97 รอง สว.ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0116

๘ ร.ต.อ. หญิง เนาวรัตน แสงคํา รอง สว.ฝายสวัสดิการบานพัก สก. 0403 11304 0056 รอง สว.ฝอ.บก.ส.1 2302 11304 0015

9 ร.ต.อ. ประจวบ เชื้อหมอ รอง สวป.สภ.บานแยง จว.พิษณุโลก 0606 13207 0175 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0138

๑๐ ร.ต.อ. ประวุฒิ ปาลสาร รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา สสข.383 รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11204 0200

11 ร.ต.อ. ประหยัด ชูวิจิตต รอง สวป.สน.หลักสอง 1011 11202 0094 รอง สว.ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0118

๑๒ ร.ต.อ. หญิง ปริศนา เณรแกว รอง สว.ฝายจัดการฝกอบรม ศพข.บช.ส. 2306 11304 0015 รอง สว.ฝายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 11304 0023

13 ร.ต.อ. พัชรพล ทะสา รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11204 0202 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0089

๑๔ ร.ต.อ. พัฒน คํามุงคณุ รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0094 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0171

15 ร.ต.อ. พัศพงศ พงษเจริญ นว.(สบ 1) ผบก.อธ. 0703 11323 0004 รอง สว.ฝอ.ศพข.บช.ส. 2306 11304 0007

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ ๑๔/256๓  ลงวันที่ 3๑ มกราคม 256๓

                           สาํเนาถูกตอง

  วาที่ พ.ต.ต.หญิง
                        ( สพุรรณี เพียขันธ )
          สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

                        ตรวจแลวถูกตอง

    (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  ภัทรศักด์ิ  สดุใจ
                      ( ภัทรศักด์ิ  สุดใจ )
          ผกก.ฝายธรุการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ช่ือสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

๑๖ ร.ต.อ. พิภพ ทาวอุนเรือน รอง สวป.สภ.โพธิ์ทอง จว.อางทอง สอท.136 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0049

17 ร.ต.อ. พรพรหม กระแสรสนุทร นว.(สบ 1) ผบก.ส.1 2302 11323 0006 รอง สว.กก.5 บก.ส.2 2303 11204 0102

๑๘ ร.ต.อ. เศรษฐบุตร ลิ่มสกลเศรษฐ รอง สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0018 รอง สว.ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0119

19 ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ ญาณวัฒนพันธ รอง สว.ฝอ. ภ.จว.อุดรธานี 1414 11304 0116 รอง สว.ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0043

๒๐ ร.ต.อ. สิทธิชัย พูลสวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สายบุรี จว.ปตตานี สปน.173 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0131

21 ร.ต.อ. หญิง สุภาลักษณ ปนตาคํา รอง สว.ศพข.บช.ส. 2306 11304 0002 รอง สว.ฝายปกครองและกิจกรรม ศพข.บช.ส. 2306 11304 0024

๒๒ ร.ต.อ. สุรเชษฎ สรอยอยู รอง สว.ฝายนิติการ บก.อก.สกบ. 0301 11305 0052 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0172

23 ร.ต.อ. รังสรรค บุญศรี รอง สวป.สภ.วัฒนานคร จว.สระแกว สปจ.396 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0063

๒๔ ร.ต.อ. เอกชัย ขําวร รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11304 0040 รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11204 0036

25 ร.ต.ท. ชัชวาลย ออนสุระทุม รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0226 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0088

๒๖ ร.ต.ท. ชาญชัย นะที รอง สวป.สภ.แมแตง จว.เชียงใหม 0503 13202 0555 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0140

27 ร.ต.ท. ฐีรวศิษฐ เหล็มนุย รอง สว.กก.3 บก.ส.2 2303 11204 0072 รอง สว.กก.2 บก.ส.2 2303 11204 0048

๒๘ ร.ต.ท. อนวัช เสริมชีพ รอง สว.กลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถ่ี สส. 2802 11403 0144 รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11204 0082

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ ๑๔/256๓  ลงวันที่ 3๑ มกราคม 256๓

                           สาํเนาถูกตอง

  วาที่ พ.ต.ต.หญิง
                        ( สพุรรณี เพียขันธ )
          สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

                        ตรวจแลวถูกตอง

    (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  ภัทรศักด์ิ  สดุใจ
                      ( ภัทรศักด์ิ  สุดใจ )
          ผกก.ฝายธรุการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.


