
  

 
 

( สําเนา ) 

 

คําสั่ง  กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
ที่  ๑๖/๒๕๖๓ 

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 จึงแตงตั้งใหขาราชการตํารวจระดับผูบังคับหมู  
จํานวน ๗๔ ราย ดํารงตําแหนงตาง ๆ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบทายคําสั่งนี ้

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  
 
                (ลงชื่อ) พลตํารวจโท   สราวุฒิ  การพานิช 
                         ( สราวุฒิ  การพานิช )                                 
                                                                       ผูบัญชาการตํารวจสันติบาล 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ฃ 

สําเนาถูกตอง 

            พันตํารวจเอก  
( ภัทรศักดิ์  สุดใจ ) 

ผูกํากับการ ฝายธุรการและกําลังพล กองบังคับการอํานวยการ 
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 

๓๑ มกราคม 256๓ 
 



ลําดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

1 ด.ต. เกริกไกร เอ๋ียวไพบูลย ผบ.หมู (ป.) สน.ลุมพินี ปน.2-2859 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0631

๒ ด.ต. เกรียงไกร ศรีวสุทธิ์ ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12301 0749 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0847

3 ด.ต. หญิง จารุณี สุโสะ ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0631 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0681

๔ ด.ต. จิรภัทร กรดแกว ผบ.หมู (ป.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ปนธ.2472 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0687

5 ด.ต. เจษฎา กรีสุธา ผบ.หมู กก.4 บก.ส.2 2303 12204 0148 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0188

๖ ด.ต. หญิง ฉัตรชฎา เภาบัว ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0643 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0404

7 ด.ต. ชัยสิทธ์ิ หอมชาติ ผบ.หมู กก.2 บก.ปคบ. 2111 12202 0068 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0187

๘ ด.ต. โซเพียร สะมะอุง ผบ.หมู (ป.) สภ.แวง จว.นราธิวาส ปนธ.1875 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0671

9 ด.ต. หญิง ฐาปนี มิขันหมาก ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12301 0617 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0644

๑๐ ด.ต. ดําเนิน คําแกว ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0765 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0684

11 ด.ต. ธนภัทร คงสมศักดิ์ ผบ.หมู ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.1 3202 12202 0245 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0137

๑๒ ด.ต. ธรรมธัช หนูสวัสดิ์ ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0708 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0039

13 ด.ต. ธรรมนูญ เอียดเสน ผบ.หมู กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.8 1802 12202 0196 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0187

๑๔ ด.ต. นวัตร ปกโคทานัง ผบ.หมู กก.5 บก.ปอศ. 2109 12202 0189 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0089

15 ด.ต. หญิง บัวขาว มโนวรรณา ผบ.หมู (ป.) สภ.แมลาว จว.เชียงราย ปชร.4251 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0400

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ ๑๖/256๓  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.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.



ลําดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

๑๖ ด.ต. ประทีป ตาริน ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0310 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0770

17 ด.ต. ปรีชา หมาดหลํา ผบ.หมู งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0718 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0654

๑๘ ด.ต. พิจิกพงษ คงพันธ ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0693 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0439

19 ด.ต. พีรเชษฐ เนรนุชเนื่อง ผบ.หมู (สส.) กก.วิเคราะหขาวฯ บก.สส.ภ.2 1202 12204 0070 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0100

๒๐ ด.ต. หญิง พุธชาติ ประชาสรรเจริญ ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0640 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.2 2303 12204 0061

21 ด.ต. มนัส คําสอน ผบ.หมู ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 12414 0285 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0262

๒๒ ด.ต. วันชัย อุปครุฑ ผบ.หมู กก.3 บก.ส.2 2303 12204 0094 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.2 2303 12204 0180

23 ด.ต. วินัย จันทรเพ็ง ผบ.หมู (สส.) สน.เพชรเกษม 1104 14204 0297 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0501

๒๔ ด.ต. วิรัตน เขียดนิล ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0044 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0619

25 ด.ต. วีระพันธ ประภาพักตร ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12301 0751 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0844

๒๖ ด.ต. วีระวุฒิ พรมมาลา ผบ.หมู (ป.) สภ.สบเมย จว.แมฮองสอน ปมส.1707 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0430

27 ด.ต. วรพัฒน เปรมสุข ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0858 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0314

๒๘ ด.ต. สายธาร ชูสูงทรง ผบ.หมู ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. 2507 12407 0174 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0562

29 ด.ต. สุชาติ พันธุนักรบ ผบ.หมู กก.5 บก.ป. 2102 12202 0531 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0077

๓๐ ด.ต. สุประภัสร สงวนสัตย ผบ.หมู กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 1108 12204 0090 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0377

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ ๑๖/256๓  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.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.



ลําดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

31 ด.ต. สุรเชฏฐ สายจีน ผบ.หมู (ป.) สน.เทียนทะเล 1116 14202 0249 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0196

๓๒ ด.ต. สุวิทย ทิวทอง ผบ.หมู (ป.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5211 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0042

33 ด.ต. สมพร รัตนสังข ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0080 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0019

๓๔ ด.ต. สมภพ พละปญญา ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0407 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0137

35 ด.ต. สรนุศษิ จันทวรรณโณ ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0727 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0442

๓๖ ด.ต. อนุชา กลางประพันธ ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0384 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0273

37 ด.ต. อนุชิต ชูชื่น ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กก.ควบคมุฝูงชน 2 บก.อคฝ. 1014 12202 2213 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0028

๓๘ จ.ส.ต. จักรพงษ ทองพรม ผบ.หมู กก.สส.2 บก.สส.จชต. 2002 12204 0081 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0685

39 จ.ส.ต. หญิง นิภาพร วัฒนาธร ผบ.หมู ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0162 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0268

๔๐ จ.ส.ต. นิรันดร กลิ่นกลั่น ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0304 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0035

41 จ.ส.ต. นิวัชร อารีรมย ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0274 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.3 2304 12202 0126

๔๒ จ.ส.ต. ปรัชญาทวี ปอศิริ ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0519 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0630

43 จ.ส.ต. วีรวัฒน บุญชัยยุทรศกัดิ์ ผบ.หมู กก.5 บก.ปคม. 2108 12202 0230 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0202

๔๔ จ.ส.ต. ศักดิ์สุนทร สุขสถาน ผบ.หมู กก.6 บก.ปคม. 2108 12202 0278 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.1 2302 12204 0676

45 จ.ส.ต. สุขสวัสดิ์ จรลีรัตน ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0357 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0417

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ ๑๖/256๓  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.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.



ลําดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

๔๖ จ.ส.ต. สมศักดิ์ สุยะ ผบ.หมู (จร.) สน.โชคชัย 1102 14205 1286 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0373

47 ส.ต.อ. กิตติศักดิ์ คนอยู ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0775 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0293

๔๘ ส.ต.อ. กรรักษ อรามศรี ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0481 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0609

49 ส.ต.อ. กฤตชัย เทศนาบูรณ ผบ.หมู กก.4 บก.ส.3 2304 12202 0493 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0753

๕๐ ส.ต.อ. ณัฐวุฒ มีกุล ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0897 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0778

51 ส.ต.อ. ทวีลาภ กิ่งพาน ผบ.หมู งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. 1013 12202 0450 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0267

๕๒ ส.ต.อ. ธนู พรมดี ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0920 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0782

53 ส.ต.อ. ธรรมวิทย แพงศรี ผบ.หมู (ป.) สน.หวยขวาง ปน.1-3283 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0263

๕๔ ส.ต.อ. นิอามีน ตวนแมเราะ ผบ.หมู (ป.) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส 0903 14202 0462 ผบ.หมู กลุมงานประสานงานขาวตางประเทศ บก.ส.4 2305 12204 0035

55 ส.ต.อ. พชร ตั้งสุปรีชาเมธ ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองลพบุรี 0106 14202 0277 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0758

๕๖ ส.ต.อ. เลิศชัย ศรีเรือน ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0395 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0272

57 ส.ต.อ. วิทวัช แซจิ้ง ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0827 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0294

๕๘ ส.ต.อ. ศรายุทธ ชิวปรีชา ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0898 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0197

59 ส.ต.อ. ศราวุฒิ ทองลาด ผบ.หมู กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0028 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0162

๖๐ ส.ต.อ. ศิริชัย ตันจู ผบ.หมู กก.6 บก.ส.3 2304 12202 0867 ผบ.หมู กก.6 บก.ส.1 2302 12204 0777

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ ๑๖/256๓  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.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.



ลําดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

61 ส.ต.อ. สนั่น บุตรโท ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0367 ผบ.หมู กก.2 บก.ส.1 2302 12204 0184

๖๒ ส.ต.อ. เอกคณิต ทองสลับ ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0791 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0297

63 ส.ต.ท. กริช สีลาเกตุ ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0694 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0299

๖๔ ส.ต.ท. ญาณินทร พรกุณา ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0230 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0215

65 ส.ต.ท. ธีรพัฒณ สินประเสริฐ ผบ.หมู (ป.) สภ.ทาโขลง จว.ลพบุรี 0106 14202 0040 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0092

๖๖ ส.ต.ท. บูรฉัตร แกวเอ่ียม ผบ.หมู (ป.) สภ.โรงชาง จว.พระนครศรีอยุธยา ปอย.1003 ผบ.หมู กก.1 บก.ส.1 2302 12204 0019

67 ส.ต.ท. ภาคิน ไชยวิชิต ผบ.หมู กลุมงานวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตร ยศ. 0201 12301 0012 ผบ.หมู ฝายกิจการตางประเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 12301 0145

๖๘ ส.ต.ท. วีรยุทธ คําเชื้อ ผบ.หมู (ป.) สน.บางซื่อ ปน.1-1794 ผบ.หมู กก.4 บก.ส.1 2302 12204 0532

69 ส.ต.ท. ศักดิ์ดา พันธคํา ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0713 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0311

๗๐ ส.ต.ท. สุชัจจ ฤาชา ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0715 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0313

71 ส.ต.ท. อนุวัฒน การงานดี ผบ.หมู (สส.) สภ.บางใหญ จว.นนทบุรี 0103 14204 0173 ผบ.หมู ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 12204 0184

๗๒ ส.ต.ท. อิศรา คามณิยานนท ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0651 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0298

73 ส.ต.ต. จิรวัฒน ตะวิโล ผบ.หมู (จร.) สน.จักรวรรดิ ปน.1-5287 ผบ.หมู กก.3 บก.ส.1 2302 12204 0391

๗๔ ส.ต.ต. ธนาวุฒิ ฉัตรมงคล ผบ.หมู กก.3 บก.ส.3 2304 12202 0275 ผบ.หมู กก.5 บก.ส.3 2304 12202 0624

บัญชีแนบทายคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ ๑๖/256๓  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.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.


