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คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค ๒ 

ที ่  28/๒๕63 
เรื่อง   การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

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

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่อง 
การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั ้งข้าราชการตำรวจ ประกอบกับคำสั ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ             
ที่ 297/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจระดับ รองสารวัตรลงมา ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 13 ราย ปรากฏตามบัญชี
แนบท้ายคำสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม     
ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม       
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  31  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 (ลงชื่อ) พลตำรวจโท    มนตรี ยิ้มแย้ม 
                                                                                ( มนตรี ยิ้มแย้ม ) 
                                                                          ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 
 
 
 สำเนาถูกต้อง 
 
 
 พันตำรวจเอก 

 ( นิรุธ ตันวิมล ) 

             ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 1  
    กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 2 
   31 มกราคม 2563 

รอง ผบช. ................................ ........../ธ.ค./62 
ผบก. ........................................ ........../ธ.ค./62 
ผกก. ........................................ ........../ธ.ค./62 
รอง ผกก. ................................ ........../ธ.ค./62 
สว. .......................................... ........../ธ.ค./62 
รอง สว. ................................... ........../ธ.ค./62 



ลําดับ ยศ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขท่ี

1 ร.ต.อ. ขันรุง ศรีมวง รอง สวป.สภ.หนองแหน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13207 0234 รอง สวป.สภ.วังขอนแดง จว.ปราจีนบุรี 0207 13207 0149

2 ร.ต.อ.หญิง วิรัลพัชร กลอมบรรจง รอง สว.ฝอ.3 บก.สตม. 2401 11304 0039 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0240

3 ร.ต.ท. สมบัติ เจริญจิตร รอง สว.(ป.) สภ.นาหินลาด จว.นครนายก ปนย.423 รอง สว.(สส.) กก.สืบสวน ภ.จว.นครนายก 1208 12204 0124

4 ด.ต. พลวัฒน พลคยุ ผบ.หมู (สส.) สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 14203 0655 ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2252

5 ด.ต. เอกนรินทร พยุพา ผบ.หมู (ป.) สภ.คลองหาด จว.สระแกว ปปจ.3973 ผบ.หมู (ป.) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี ปชบ.2705

6 ส.ต.อ. ธรณธันย เอ้ือสามาลย ผบ.หมู (ป.) สภ.บอทอง จว.ชลบุรี ปชบ.3753 ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 12202 0134

7 ส.ต.อ. วิทยา สืบวงษ ผบ.หมู (ป.) สภ.บานนา จว.นครนายก ปนย.867 ผบ.หมู (สส.) กก.สืบสวน ภ.จว.นครนายก 1208 12204 0091

8 ส.ต.ท. ธนพล บุญชิต ผบ.หมู (ป.) สภ.ปางสีดา จว.สระแกว ปปจ.1924 ผบ.หมู (จร.) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 12205 0187

9 ส.ต.ท. พีรพล นัยวัฒน ผบ.หมู (ป.) สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี ปชบ.3155 ผบ.หมู ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 12301 0260

10 ส.ต.ท. ศรันย ศรีวิลัย ผบ.หมู ตม.ฝายขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 12313 1102 ผบ.หมู (ป.) สภ.หนองใหญ จว.ชลบุรี ปชบ.3860

11 ส.ต.ต. ยิ่งสันต วรรณชูชัย ผบ.หมู (ป.) สภ.แหลมงอบ จว.ตราด ปตร.1864 ผบ.หมู (ป.) สภ.ปากพลี จว.นครนายก ปนย.990

12 ส.ต.ต. ศตพร เรืองโรจน ผบ.หมู (ป.) สภ.ปางสีดา จว.สระแกว ปปจ.1936 ผบ.หมู (จร.) สภ.เมืองสระแกว จว.สระแกว ปปจ.3137

13 ส.ต.ต. เสฏฐวุฒิ มาตรา ผบ.หมู (ป.) สภ.แหลมสิงห จว.จันทบุรี ปจบ.2005 ผบ.หมู (ป.) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 0203 14202 0273

บัญชีแนบทายคําสั่งตํารวจภูธรภาค 2 ที่  28/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 


