
  

 
 

( สําเนา ) 

 

คําสั่ง  กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
ที ่ ๑๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการตํารวจ 
................................................................................. 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แกไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการตํารวจ ประกอบคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ที่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงแตงตั้งใหขาราชการตํารวจระดับรองสารวัตร 
(ที่เปนตําแหนงควบผูบังคับหมู - รองสารวัตร) ดํารงตําแหนงตาง ๆ จํานวน 1๕ ราย ปรากฏตาม
บัญชีรายชื่อที่แนบทายคําสั่งนี ้

ทั้งนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไป โดยใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม
ไปรับอัตราเงินเดือนใหมหรือใหโอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจายสําหรับตําแหนงใหม ตั้งแตวันที ่
๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไป  

   สั่ง  ณ  วันท่ี   ๓๑   มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
                (ลงชือ่) พลตํารวจโท   สราวุฒิ  การพานิช 
                         ( สราวุฒิ  การพานิช )                                 
                                                                       ผูบัญชาการตํารวจสันติบาล 
     
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 

            พันตํารวจเอก  
( ภัทรศักดิ์  สุดใจ ) 

ผูกํากับการ ฝายธุรการและกําลังพล กองบังคับการอํานวยการ 
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

๓๑ มกราคม 256๓ 
 



ลําดับ ยศ ช่ือ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

1 ร.ต.อ. ชาตรี ปทมโรจน รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0134 รอง สว.(สส.) กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0759

๒ วาท่ี ร.ต.อ. สัมพันธ นํานาผล รอง สว.(สส.) กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0764 รอง สว.(สส.) กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0601

3 ร.ต.ท. จุลเทพ จันมุกดา รอง สว.(ป.) กก.1 บก.ปอศ. 2109 12202 0043 รอง สว.(สส.) ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0218

๔ ร.ต.ท. ทรรศน แสนพลเมือง รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.4 บก.ทล. 2103 12202 1121 รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0191

5 ร.ต.ท. พงษสวัสดิ์ สิงหสถิตย รอง สว.(ป.) สภ.เมืองแพร จว.แพร ปพร.1228 รอง สว.(สส.) กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0444

๖ ร.ต.ท. สายน้ํา ยัญญลักษณ รอง สว.(สส.) กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0105 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0145

7 ร.ต.ท. สุวิทย รมรื่น รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0272 รอง สว.(สส.) กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0105

๘ ร.ต.ท. อติเทพ ถิ่นทวี รอง สว.(ป.) ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. 2103 12202 0977 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0111

9 ร.ต.ต. ถิรพันธ วรากุลพิรัตน รอง สว.(สส.)กลุมงานวิเคราะหขาวการกอการรายสากล บก.ส.4 2305 12204 0025 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0125

๑๐ ร.ต.ต. ประวิทย จําเริญสุขสม รอง สว.(ป.) สน.บึงกุม 1111 14202 0362 รอง สว.(สส.) กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0175

11 ร.ต.ต. ศักดิ์รพี พงษสวัสดิ์ รอง สว.(ป.) สน.แสมดํา 1116 14202 0091 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0025

๑๒ ร.ต.ต. สมเจตน พรหมดํา รอง สว.(ป.) สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช ปนศ.2715 รอง สว.(สส.) กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0509

13 ร.ต.ต. สามารถ สุขภาคกิจ รอง สว.(ป.) สน.บึงกุม 1111 14202 0248 รอง สว.(สส.) กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0184

๑๔ ร.ต.ต. อนิรุทธ์ิ จุลหอม รอง สว.(สส.) กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0632 รอง สว.(ป.) กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0284

15 วาท่ี ร.ต.ต. บรรเจิด สุขจินดา รอง สว.(สส.) กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0322 รอง สว.(สส.) กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0146

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ ๑๕/256๓  ลงวันที่ 3๑ มกราคม 256๓

                           สําเนาถูกตอง

  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.


