
 
คำส่ัง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 

ท่ี  5๐/๒๕๖6 

เรื่อง การแตงต้ังขาราชการตำรวจ 

             ------------------------------- 

  อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๑๗๘ แหงพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกอบมาตรา ๕4 แหงพระราชบัญญัติตำรวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ ท่ี ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖o เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแตงต้ัง

ขาราชการตำรวจ และคำสั ่งสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที ่ ๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที ่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒       

เรื่อง การมอบหมายอำนาจการสั่งแตงตั้งขาราชการตำรวจ จึงแตงตั้งขาราชการตำรวจใหดำรงตำแหนงตาง ๆ 

จำนวน ๔๘ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบทายคำส่ังนี ้

ทั้งนี้  ต้ังแต วันที่  ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เปนตนไป โดยใหโอนอัตราเงินเดือนเดิม

ไปตั้งจายสำหรับตำแหนงใหม หรือใหขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม ตั้ งแต

วันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เปนตนไป 

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

 

  

     (ลงชื่อ) พลตำรวจโท   อภิชาต ิ เพชรประสิทธิ ์

                  ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )   

                                                     ผูบญัชาการตำรวจสันติบาล 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    ตรวจราง 

รอง ผบช.ส.       พล.ต.ต.หญงิ..................................... ....../พ.ย./64 
    ผบก.อก.บช.ส.       พล.ต.ต.............................................. ....../พ.ย./64 
    รอง ผบก.อก.บช.ส.       พ.ต.อ................................................ ....../พ.ย./64 

ผกก.ฝายธุรการและกำลังพลฯ      พ.ต.อ................................................ ....../พ.ย./64 
สว.ฝายธุรการและกำลังพลฯ      วาที่ พ.ต.ต.หญิง............................... ....../พ.ย./64 

(สำเนา) 

สำเนาถูกตอง 
 

 
 วาที่ พันตำรวจเอก 

( ประวิทย  ทองจะโปะ ) 

ผูกำกบัการ ฝายธุรการและกำลังพล 

กองบังคับการอำนวยการ กองบญัชาการตำรวจสนัติบาล 

            ๑๐ มีนาคม 2566 



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

1 ร.ต.อ. กฤษฏิ์ มุณีสวาง รอง สวป.สภ.นาโยง จว.ตรัง สตง.147 รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11204 0201

2 ร.ต.อ. เกรียงไกร จิรชีพพัฒนา รอง สว.(สอบสวน) สน.โชคชัย 1111 24203 0140 นว.(สบ 1) ผบก.ส.3 2304 11323 0006

3 ร.ต.อ. จักรกริช จิตอํานวย รอง สวป.สภ.เมืองพังงา สพง.119 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0175

4 ร.ต.อ. จิระชัย แสงกลา รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0230 รอง สว. กก.3 บก.ส.2 2303 11204 0066

5 ร.ต.อ. จิรัฏฐ สีจันทรเคน รอง สว.สส.สน.เพชรเกษม 1011 11204 0084 รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0085

6 ร.ต.อ. จิโรจ คูจะนา รอง สว.สส.สภ.สองแคว 0504 13204 0205 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0143

7 ร.ต.อ. เฉลิมชัย กันยะมี รอง สว.ส.รฟ.ศิลาอาสน กก.2 บก.รฟ. 2104 11202 0065 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0146

8 ร.ต.อ. ชัชฤทธิ์ ลาภักดิ์ รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0107 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0059

9 ร.ต.อ. ชิติสรรค ไกรนรา รอง สว.สส.สภ.ฉลอง 1808 11204 0120 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0186

10 ร.ต.อ. ณัฏฐ ปยสถาพรพงศ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเสาธง 1114 24203 0130 นว.(สบ 1) ผบก.ส.1 2302 11323 0006

11 ร.ต.อ. ณัฐพงศเทพ ออนศรี รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0054 รอง สว.กก.5 บก.ส.2 2303 11204 0099

12 ร.ต.อ. หญิง ทิพยนิมล ประสูติทวี รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 2303 11305 0021 รอง สว.กก.2 บก.ส.2 2303 11204 0052

13 ร.ต.อ. หญิง ธนัชพรรณ บุญรุง รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 2303 11304 0013 รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11304 0040

14 ร.ต.อ. ธวัชชัย วุนบัว รอง สวป.สภ.คลองทอม จว.กระบี่ สกบ.180 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0261

15 วาที่ ร.ต.อ. หญิง ธญัญภัสร พีรวรรณภสัร รอง สว.ฝอ.สกพ. 0400 11326 0175 รอง สว.กก.6 บก.ส.3 2304 11304 0203

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 50/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

สําเนาถูกตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 50/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

16 ร.ต.อ. หญิง ธญัญารัตน ปติ รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 2303 11326 0022 รอง สว.ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0045

17 ร.ต.อ. ธีรทัศน วิลาส รอง สว.กก.1 บก.ส.2 2303 11204 0109 รอง สว.กก.3 บก.ส.2 2303 11204 0065

18 ร.ต.อ. หญิง นฤมล ไชยชุมภู รอง สว.ฝอ.ศพข.บช.ส. 2306 11403 0010 รอง สว.ฝายวิจัยและพัฒนา ศพข.บช.ส. 2306 11304 0031

19 ร.ต.อ. นิยม สิงหปลอด รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี  1810 11204 0039 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0177

20 ร.ต.อ. ประชา ชัยประพันธ รอง สว.ฝายบริหารการฝกอบรม ว.ตร. 2903 11306 0025 รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11304 0243

21 ร.ต.อ. ปริญญา รัชอินทร รอง สว.กลุมงานวิเคาะหขาวอาชญากรรมขามชาติ บก.ส.4 2305 11204 0042 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0090

22 ร.ต.อ. โปษัณ ภักเกลี้ยง รอง สว.สส.สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม สชม.640 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0145

23 ร.ต.อ. พลกฤษณ ดวงกลาง รอง สว.กก.6 บก.ส.1 2302 11204 0240 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0098

24 วาที่ ร.ต.อ. หญิง พิชญาภา แสวงสุข รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี 1708 11327 0084 รอง สว.ฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. 2301 11326 0058

25 ร.ต.อ. พิทักษ จันทรักษ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด  1207 11204 0035 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0063

26 ร.ต.อ. หญิง พิมพร ฉัตรชัยเดช รอง สว.ฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0064 รอง สว.ฝายกิจการตางประเทศ บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0093

27 ร.ต.อ. พุทธินาท ชุนเกษา รอง สว.สส.สภ.โพหัก จว.ราชบุรี  0706 13204 0217 รอง สว. กก.2 บก.ส.2 2303 11204 0048

28 ร.ต.อ. มงคล เสือเพ็ชร รอง สว.จร.สภ.เมืองอางทอง สอท.130 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0131

29 ร.ต.อ. หญิง วชินี นกกริ่ม รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0135 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0183

30 ร.ต.อ. วีรวรุฬห มาวิจักขณ รอง สว.ฝายวิจัยและพัฒนา ศพข.บช.ส.  2306 11304 0033 รอง สว.กก.4 บก.ส.2 2303 11304 0091

  ผบช.ส.

สําเนาถูกตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 50/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

31 ร.ต.อ. วีรศักดิ์ สุทธศลิป รอง สว.ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล. 2103 11202 0178 รอง สว.กก.3 บก.ส.1 2302 11204 0135

32 ร.ต.อ. สันชัย งามสงา รอง สว.กก.สุนัขตํารวจ บก.สปพ. 1013 11202 0219 รอง สว.กก.4 บก.ส.3 2304 11202 0153

33 ร.ต.อ. สําเริง โพธิ์พฤกษ รอง สว.กก.3 บก.ส.3 2304 11202 0141 รอง สว.กก.6 บก.ส.3 2304 11202 0189

34 ร.ต.อ. สุกิจ เพชรโชติ รอง สว.กก.5 บก.ส.3 2304 11202 0171 รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11204 0204

35 ร.ต.อ. สุธี ศศิวรรณ รอง สว.จร.สน.พระราชวัง สน.1-945 รอง สว.กก.5 บก.ส.2 2303 11204 0100

36 ร.ต.อ. สุพัฒนา ศรีชาติ รอง สว.งานติดตามประเมินผลผูกระทําผิด กก.3 บก.จร. 1002 11304 0145 รอง สว.กก.1 บก.ส.3 2304 11304 0075

37 ร.ต.อ. สุรชาติ สีลาภเก้ือ รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.สงขลา 1906 11202 0209 รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11204 0200

38 ร.ต.อ. อตินาท รูทวีผล รอง สวป.สภ.บานขลอ จว.พระนครศรีอยุธยา สอย.178 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0185

39 ร.ต.อ. อนันต ศิริชาติ รอง สวป.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ สชย.301 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0104

40 ร.ต.อ. หญิง อรุณี เปลี่ยนอนุกูล รอง สว.ฝอ.บก.ส.2 2303 11304 0014 รอง สว.กก.2 บก.ส.2 2303 11304 0056

41 ร.ต.อ. เอกพงศ กงพาน รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0088 รอง สว.กก.2 บก.ส.1 2302 11204 0096

42 ร.ต.อ. เอกศักดิ์ สีนุย รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11204 0203 รอง สว.กก.5 บก.ส.3 2304 11202 0174

43 ร.ต.ท. กิตติ์ธนทัต อิทธิพัฒนปญญา รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1  1113 11203 0032 รอง สว กลุมงานวเิคราะหขาวการกอการรายสากล บก.ส.4 2305 11204 0036

44 วาที่ ร.ต.ท. หญิง ไขแกว ไทยภักดิ์ รอง สว.ฝอ.สศป.  2902 11325 0013 รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0085

45 วาที่ ร.ต.ท. หญิง ทัศนีย รัตนกุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี  1206 11304 0449 รอง สว.ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 2301 11304 0119

  ผบช.ส.

สําเนาถูกตอง

  วาที่ พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.



ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ที่ 50/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

46 ร.ต.ท. ปณชัย ไตรทิพยพงศ รอง สว.ฝอ.บก.ส.3 2304 11304 0015 รอง สว.กก.1 บก.ส.1 2302 11204 0054

47 ร.ต.ท. สรวชั อินทรสถิตย รอง สว.ฝอ.สงป. 0500 11304 0011 รอง สว.กก.2 บก.ส.3 2304 11202 0084

48 ร.ต.ต. สามารถ พวงงาม รอง สว.กก.5 บก.ส.1 2302 11304 0211 รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0176

สาํเนาถูกตอง

  วาท่ี พ.ต.อ.
( ประวิทย  ทองจะโปะ )

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

    ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ) พล.ต.ท. อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์
    ( อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ )

  ผบช.ส.

ผกก.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.  ผบช.ส.


