
( สำเนา ) 
 

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 
ที ่ 65/2566 

เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 
------------------------- 

   
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 178 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 
ประกอบมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคำสั่งหัวหน้า        
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  7/2560 ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบ           
การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ที่  297/2562 ลงวันที่               
10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ให้ดำรงตำแหน่งตา่ง ๆ จำนวน 39 ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่าย             
สำหรับตำแหน่งใหม่ ต้ังแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 หรือให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่  10  มีนาคม   พ.ศ. 2566 
 
 
               (ลงชื่อ)  พลตำรวจโท อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย 
            ( อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย ) 

                ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 
 

 
 
 
 

                   สำเนาถูกต้อง 
 
 
พันตำรวจเอก 
         ( นิรุธ ตันวิมล ) 
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ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 ร.ต.อ. กนกพล ตราชู รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.สอท.4 3305 11203 0076 นว.(สบ 1) ผบก.กค.ภ.2 1212 11323 0006

2 ร.ต.อ. กัมพล บุญส่ง รอง สว.กก.3 บก.สอท.2 3303 11204 0107 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11202 0193

3 ร.ต.อ. กุศล กรมเกลียว รอง สว.สส.สภ.ท่าล่ี จว.เลย 0408 13204 0178 รอง สว.สส.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี สชบ.153
4 ร.ต.อ. ฉันทวัฒน์ โคตรโยธา รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 3202 11202 0073 รอง สว.จร.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11205 0107

5 ร.ต.อ. ชัยประคอง อุทัยรัตน์ ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.12 2502 11202 0212 รอง สว.สส.สภ.บ้านทัพไทย จว.สระแก้ว 0209 13204 0201

6 ร.ต.อ. ชาตรี ศรีไชยเดช รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 1105 27203 0152 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี 1204 11203 0121

7 ร.ต.อ. ญาณเดช ภิรมย์เอม รอง สว. ฝ่ายส่ือวิทยุกระจายเสียง สท. 0103 11301 0038 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0295

8 ร.ต.อ. ดุลย์พันธ์ุ สังข์บุญลือ รอง สว.ฝอ.สบส. 0604 11309 0017 รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0042

9 ร.ต.อ. ไตรภพ นามวงศา รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.7 1009 29203 0065 ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.2 1200 11323 0010

10 ร.ต.อ. ทศพร ชินะวาสี ผบ.มว.(สบ 1) ฝอ.บก.สอ. 2508 11202 0033 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11202 0194

11 ร.ต.อ. หญิง ทิพยาภา วรุณโณ รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.ปส. 2201 11309 0105 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ระยอง 1210 11323 0006

12 ร.ต.อ. ธนพนธ์ งามฉมัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครราชสีมา 1305 11203 0403 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี 1204 11203 0141

13 ร.ต.อ. ธเนษฐ ใจกล้า นว.(สบ 1) ผบก.กต.2 จต. 0803 11323 0004 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0107

14 ร.ต.อ. ธรรมสิทธิยะ รอดบางยาง นว.(สบ1) ผบก.อก.สพฐ.ตร. 2701 11323 0005 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.2 1212 11203 0025

15 ร.ต.อ. ธิติพงศ์ หงษาชาติ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.4 3305 11203 0152 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 1206 11203 0261

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   65/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   65/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6

16 ร.ต.อ. หญิง นุติฑิตา หมวดหอม รอง สว.กก.8 บก.ทล. 2103 11304 0242 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11304 0015

17 ร.ต.อ. ปวิช อุไรมาลย์ รอง สว.ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. 1013 11202 0076 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11323 0005

18 ร.ต.อ. พนม ระวังพรมราช รอง สวป.สภ.บางแก้ว ภ.จว.สมุทรปราการ 1109 11202 0238 รอง สวป.สภ.บ้านทับใหม่ จว.สระแก้ว 0209 13207 0209

19 ร.ต.อ. พยอม หอมวัฒนวงศ์ รอง สว.กก.2 บก.ป. 2102 11202 0131 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0024

20 ร.ต.อ. หญิง พรรษ์พิมพ์ ประมูลศรี รอง สว.กก.ตชด.21 2503 11309 0078 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 11304 0020

21 ร.ต.อ. พัฒน์ ค ามุงคุณ รอง สว.กก.4 บก.ส.1 2302 11204 0171 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 29203 0063

22 ร.ต.อ. พิพัฒน์ ด ารงสุกิจ รอง สว.กก.สส.บก.น.9 1011 11204 0054 รอง สว.จร.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.344
23 ร.ต.อ. หญิง ภัทรกุล ด่างน  าเท่ียง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร 1307 11304 0159 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0184

24 ร.ต.อ. ยุวัฒน์ บุญรัตน์ รอง สว.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล วจ. 0204 11310 0041 รอง สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 11204 0128

25 ร.ต.อ. รัชนาท แก้วกาหลง รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.สอท.3 3304 11203 0044 รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.326
26 ร.ต.อ. รัฐกานต์ ทองไทย รอง สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน สน.1-1350 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 0209 23203 0055

27 ร.ต.อ. หญิง วรรณนิภา ใจสม รอง สว.ฝอ.บก.สอท.4 3305 11304 0014 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0182

28 ร.ต.อ. วราสิทธ์ิ กลมทุกส่ิง รอง สว.(สอบสวน) กก.2.บก.สอท.1 3302 11203 0076 นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นครนายก 1208 11323 0005

29 ร.ต.อ. วิชัย จัดแจง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย 1504 11305 0030 รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ระยอง 1210 11305 0045

30 ร.ต.อ. สุนทร สุวลักษณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น 1405 11203 0360 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาหินลาด จว.นครนายก 0206 23203 0083



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   65/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6

31 ร.ต.อ. สุพัตร ธนะภูมิ รอง สว. ฝอ.3 บก.อก.สทส. 2801 11322 0031 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0021

32 ร.ต.อ. สุรชัย ช่วยคูณ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 1302 11202 0081 รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 11202 0122

33 ร.ต.อ. หญิง อภิญญา บุญวิสุทธ์ิ นว.(สบ 1) ผบก.น.7 1009 11323 0007 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0291

34 ร.ต.อ. หญิง อรวรรณ แสงทอง รอง สว.กก.4 บก.ปพ. 2113 11202 0099 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 1202 11204 0052

35 ร.ต.อ. อัษฎา จารุสมบัติ รอง สว.กก.3 บก.สอท.1 3302 11204 0104 รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0034

36 ร.ต.อ. อัษฎายุธ ทองสวรรค์ รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปปป. 2110 11203 0142 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี 0202 24203 0070

37 ร.ต.อ. อิทธิพร ตั งชูทวีทรัพย์ รอง สว.กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างฯ วน. 0106 11305 0071 รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13202 0413

38 ร.ต.อ. เอกชัย ไชยอ าพร รอง สว.ฝนส.สง.ก.ต.ช. 0104 11306 0040 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0020

39 ร.ต.ท. ยุทธพล วิชาพูล รอง สวป.สภ.หัวตะพาน จว.อ านาจเจริญ สอบ.550 รอง สว.สส.สภ.หนองบอน จว.ตราด 0205 13204 0056


	2e8854444f80e9f7fbb1d55e4ef08422149e2b503424a3a64f8e69cec6a27304.pdf
	79076b7d39b18c66c7a6958a33991cdccef5b16dbc79aa52eacfdfd5fc245768.pdf

