






ผนวก ก

ล ำดับ ระดับ จ ำนวน

1 ผกก. เล่ือนเป็น รอง ผบก. ...

2 รอง ผกก. เล่ือนเป็น ผกก. ...

3 สว. เล่ือนเป็น รอง ผกก. ...

4 รอง สว. เล่ือนเป็น สว. ...

บัญชีสรุปข้อมูลผู้เหมำะสมเล่ือนต ำแหน่งสูงข้ึน ในสังกัด .....



ผนวก ก

ยศ เพศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง เลขประจ ำตัวประชำชน คุณวุฒิและกำรอบรม ด ำรงต ำแหน่ง ลักษณะงำนท่ีมีควำมเหมำะสม

ระดับน้ีเม่ือ

ร.ต.อ. สมชาย รักชาติ รอง สว.สส.สน.ห้วยขวาง 1234567891231 รป.บ. สว.รุ่นท่ี 236 05/02/2557 ป้องกันและปราบปราม

ร.ต.อ. หญิง สมหญิง ย่ิงชีพ รอง สวป.สน.ห้วยขวาง 1234567891232 รป.บ. สว.รุ่นท่ี 233 05/02/2557 ป้องกันและปราบปราม

หมำยเหตุ ๑. บัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนดังกล่าวไม่เป็นการจัดเรียงตามล าดับความเหมาะสม

๒. ระดับ รอง ผกก. ให้ระบุรุ่นท่ีส าเร็จการอบรมหลักสูตรระดับ ผกก. หรือเทียบเท่า

๓. ระดับ รอง สว. ให้ระบุรุ่นท่ีส าเร็จการอบรมหลักสูตรระดับ สว. หรือเทียบเท่า

  บัญชีรำยช่ือผู้เหมำะสมเล่ือนต ำแหน่งสูงข้ึนระดับ ……………….. เล่ือนเป็นระดับ …………………... ในสังกัด .....................

ตรวจแล้วถูกต้อง

( )
หัวหน้าหน่วย / หน่วยงาน



ผนวก ข

ล ำดับ ยศ เพศ ช่ือ ช่ือสกุล เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งท่ีเสนอแต่งต้ัง เลขต ำแหน่ง ด ำรงต ำแหน่ง แต่งต้ังคร้ังสุดท้ำย
ท่ีเสนอแต่งต้ัง ระดับปัจจุบันเม่ือ

1 พ.ต.ท. กล้าหาญ ชาญชัย 1234567891231 รอง ผกก.ป.สน.ปทุมวัน 0000 00000 0000 ผกก.สน.บางเขน (ว่าง) 0000 00000 0000 15/04/2555 05/02/2557
2 พ.ต.ท. สมชาย ชอบท าดี      1234567891232 รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 1 รอง ผกก.ป.สน.ปทุมวัน 05/02/2557 05/02/2557
3 พ.ต.ท. สมศักด์ิ มีเงิน 1234567891233 สว.สส.สน.ห้วยขวาง รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 1 16/02/2553 05/02/2557
4 ร.ต.อ. หญิง สมใจ มีชัย 1234567891234 รอง สว.สส.สน.ห้วยขวาง สว.สส.สน.ห้วยขวาง 01/02/2553 01/02/2553
5 พ.ต.ท. ชาติชาย ชาญชัย      1234567891235 รอง ผกก.ป.สน.มีนบุรี รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 2 15/04/2555 05/02/2557
6 พ.ต.ท. สมศรี มีทอง 1234567891236 รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 2 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1 05/02/2557 05/02/2557
7 พ.ต.ท. กนก มะลิ     1234567891237 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 1 รอง ผกก.ป.สน.มีนบุรี 05/02/2557 05/02/2557
8 พ.ต.ท. กรุงศรี เป็นไทย      1234567891238 รอง ผกก.ป.สน.บางนา รอง ผกก.สส.สน.พญาไท 05/02/2557 05/02/2557
9 พ.ต.ท. หญิง มานี รักย่ิง 1234567891239 รอง ผกก.สส.สน.พญาไท รอง ผกก.ป.สน.บางนา 05/02/2557 05/02/2557

หมำยเหตุ  ๑. ให้จัดท าโดยเรียงล าดับข้าราชการต ารวจต้ังแต่หัวล็อคว่างจนถึงท้ายล็อค ภายในช่องตารางเดียวกัน

หมายเหตุ      เช่น ล าดับท่ี ๑-๔  เป็นการแต่งต้ังเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน จ านวน ๔ ราย

หมายเหตุ      ล าดับท่ี ๕-๗ เป็นการแต่งต้ังสับเปล่ียนหมุนเวียนทดแทนกัน จ านวน ๓ ราย เป็นต้น

หน่วย / หน่วยงำน .....................................................

บัญชีพิจำรณำกำรแต่งต้ังข้ำรำชกำรต ำรวจ กรณีแต่งต้ังเล่ือนต ำแหน่งสูงข้ึนและสับเปล่ียนหมุนเวียน

ตรวจแล้วถูกต้อง

( )
หัวหน้าหน่วย / หน่วยงาน



ผนวก ค

(ต าแหน่งว่าง)

ผกก.สน.บางเขน

1102 09201 0024 เลขต าแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บริหารงาน ป.

ยศ ช่ือ ช่ือสกุล พ.ต.ท. กล้าหาญ ชาญชัย 9 ปี

ต าแหน่งปัจจุบัน รอง ผกก.ป.สน.ปทุมวัน

ร.ม., น.บ., ผกก.รุ่นท่ี 30 1103 10202 0039

15/04/2555 05/02/2557

พ.ต.ท. สมชาย ชอบท าดี 7 ปี จ านวนปีระดับน้ี

รอง ผกก.สส.สน.พลับพลาไชย 1

คุณวุฒิ การอบรม รป.บ.(ตร.), สว.รุ่นท่ี 30 1008 09204 0071 เลขต าแหน่ง

05/02/2557 05/02/2557

พ.ต.ท. สมศักด์ิ มีเงิน 11 ปี

สว.สส.สน.ห้วยขวาง

รป.บ.(ตร.), สว.รุ่นท่ี 38 1108 12204 0177

16/02/2553 05/02/2557

วันด ารงต าแหน่งระดับปัจจุบัน     วันแต่งต้ังคร้ังสุดท้าย

 

ตรวจแล้วถูกต้อง

( )
หัวหน้าหน่วย / หน่วยงาน



ผนวก ง

ด ำรงต ำแหน่ง

ระดับปัจจุบันเม่ือ

1 พ.ต.ท. รักชีพ ย่ิงชาติ 1234567891231 รอง สวป.สน.ปทุมวัน 0000 00000 0000

2 ร.ต.อ. หญิง รักชาย ชาติทหาร 1234567891232 รอง สว.สส.สน.ปทุมวัน 0000 00000 0000

หน่วย ..........................

รำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีอยู่ในกลุ่มอำวุโสร้อยละสำมสิบสำม แต่ไม่มีควำมเหมำะสมท่ีจะได้รับกำรพิจำรณำเล่ือนต ำแหน่งสูงข้ึน

ล ำดับ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง เหตุผลยศ เพศ เลขประจ ำตัวประชำชน เลขต ำแหน่ง

ตรวจแล้วถูกต้อง

( )
หัวหน้าหน่วย / หน่วยงาน



ล ำดับ ยศ เพศ ช่ือ ช่ือสกุล เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งปัจจุบัน เลขต ำแหน่ง ต ำแหน่งเสนอขอรับกำรแต่งต้ัง เลขต ำแหน่งเสนอขอรับกำรแต่งต้ัง
1 พ.ต.อ. 1234567891231 รอง ผบก. ... 0000 00000 0000 0000 00000 0000

2 พ.ต.อ. หญิง 1234567891232 ผกก. ... 0000 00000 0000 0000 00000 0000

รอง ผกก. ...

สว. ...

หมำยเหตุ  หน่วยท่ีเสนอขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดท ารายช่ือ

ผนวก จ
หน่วย ............................................

รำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจเสนอแต่งต้ังสับเปล่ียนหมุนเวียน กรณีได้รับกำรแต่งต้ังในวำระประจ ำปี ๒๕๖๓
เหตุผลควำมจ ำเป็น

ตรวจแล้วถูกต้อง

( )
หัวหน้าหน่วย / หน่วยงาน




