
( สำเนา ) 
 

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 
ที ่ 67/2566 

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 การมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งต้ังข้าราชการตำรวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ให้ดำรงตำแหน่งตา่ง ๆ จำนวน 56 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 ) 

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 1    
  กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2  
                10 มีนาคม 2566 



ล ำดับ ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขท่ี ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งเลขท่ี
1 ร.ต.อ. คมพล วันทะยา รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.สงขลา 1906 12202 0315 รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 12202 0109

2 ร.ต.อ. ประทีป จารุจินดา รอง สว.(ป.) ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.2 บก.รฟ. 2104 12202 0318 รอง สว.(ป.) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี ปปจ.3184
3 ร.ต.ท. อรรถพล ภูมิประโคน รอง สว.(ป.) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี ปปท.1477 รอง สว.(ป.) สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 0209 14202 0023

4 ร.ต.ต. หญิง ณิชชาอร ภูมิฐาน รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 12202 0180 รอง สว.(ป.) สภ.เมืองปราจีนบุรี ปปจ.2451
5 ร.ต.ต. ประกอบ เจนประโคน รอง สว.(ป.) สภ.ละหานทราย จว.บุรีรัมย์ ปบร.3585 รอง สว.(ป.) สภ.บ้านทัพไทย จว.สระแก้ว ปปจ.2184
6 ร.ต.ต. วรวุฒิ กิติศรีวรพันธ์ุ รอง สว.(ป.) สน.บางขุนเทียน ปน.3-5344 รอง สว.(ป.) สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 14207 0565

7 ด.ต. จิรโชติ ทองเพ็ญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพังงา 0805 14202 0123 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี ปชบ.3454
8 ด.ต. หญิง ช่อทิพย์ เนตรคุณ ผบ.หมู่ (สส.) สน.ฉลองกรุง 1103 14204 0098 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนครนายก ปนย.661
9 ด.ต. ชินบัญชร ซ้ิมเจริญ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ส.3 2304 12202 0038 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครนายก 1208 12204 0079

10 ด.ต. โชติพงษ์ โพธ์ิทอง ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองยโสธร ปยส.866 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี ปชบ.1377
11 ด.ต. ดุสิต เอ่ียมวงค์ ผบ.หมู่ (ธร.) สน.ร่มเกล้า 1103 14202 0426 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองน้้าใส จว.สระแก้ว ปปจ.2034
12 ด.ต. ธรรมรัตน์ อู่ทรัพย์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอท.2 3303 12204 0092 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้้าเป็น จว.ระยอง ปรย.1733
13 ด.ต. นิภัทร์ อินทะเสวก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกสัมภีนคร จว.ก้าแพงเพชร 0602 14202 0110 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง ปรย.1746
14 ด.ต. บุญหลาย ธรรมประดิษฐ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี 0412 14202 0440 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว ปปจ.3744
15 ด.ต. ปัญญา บุญเทียน ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.1 3302 12204 0026 ผบ.หมู่ กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 12204 0056

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   67/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   67/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6

16 ด.ต. พรชัย ส้าราญร่ืน ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 2502 12202 0854 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ตราด 1207 12202 0075

17 ด.ต. หญิง ฟ้ารุ่ง จุ่นบุญ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ห้วยขวาง ปน.1-3292 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 14207 0637

18 ด.ต. มงคล วรณะ ผบ.หมู่ ส.รฟ.อรัญประเทศ กก.4 บก.รฟ. 2104 12202 0608 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านทัพไทย จว.สระแก้ว ปปจ.2160
19 ด.ต. มานพ ค้าเหมือน ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 2502 12202 2547 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองน้้าใส จว.สระแก้ว ปปจ.2046
20 ด.ต. มานพ ด้ารงธนาภิญญา ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอท.2 3303 12204 0064 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 12202 0069

21 ด.ต. วิรัติ ดวงศรี ผบ.หมู่ (ป.) สน.ศาลาแดง ปน.3-5105 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 14203 0370

22 ด.ต. วีรสิทธ์ิ ไวยบุตร ผบ.หมู่ กก.ตชด.11 2502 12202 0678 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง ปรย.1633
23 ด.ต. สุริยนต์ สิทธิชัยหิรัญ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ ปสป.2264 ผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 1202 12204 0034

24 ด.ต. สุวิทย์ แก้วแหวน ผบ.หมู่ กก.1 บก.สอท.1 3302 12204 0029 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 12202 0066

25 ด.ต. เสรี รัตนสกุลญาติ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ล้าผักชี 1110 14202 0427 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังตะเคียน จว.ปราจีนบุรี ปปจ.1754
26 ด.ต. อภิชาติ อภิวัฒน์รัตนกุล ผบ.หมู่ (จร.) สว.สภ.กุดชุม จว.ยโสธร ปยส.1125 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี ปจบ.1771
27 จ.ส.ต. กฤษณ์ ศิริแดง ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.1 1102 12428 0038 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครนายก 1208 12428 0099

28 จ.ส.ต. คณิน ล่ิมพิทักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี ปปน.2757 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ปพพ.524
29 จ.ส.ต. นพรุจ โมรายันต์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล 1907 12202 0102 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2279
30 จ.ส.ต. บุญยืน นาคพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ร่มเกล้า 1103 14202 0376 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองปราจีนบุรี ปปจ.2577



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   67/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6

31 จ.ส.ต. บุรินทร์ ศรีรางกูล ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.โกตาบารู จว.ยะลา 1910 12202 0604 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชลบุรี ปชบ.3136
32 จ.ส.ต. ภานุพงษ์ การะเกตุ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อ้านาจเจริญ 1310 12202 0071 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 12202 0065

33 จ.ส.ต. วัฒนา นาวาเดช ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 2505 12202 6887 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง ปรย.2059
34 ส.ต.อ. ชาย อินทร์เมือง ผบ.หมู่ กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ บก.ตอท. 3307 12204 0046 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 14203 0373

35 ส.ต.อ. ฐานันด์ กาญจนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา 0906 14202 1828 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พานทอง จว.ชลบุรี ปชบ.3547
36 ส.ต.อ. ทรงวุฒิ หวังข้อกลาง ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองนครราชสีมา ปนม.8880 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 14203 0598

37 ส.ต.อ. ทินกร ป่ินหอม ผบ.หมู่ (ป.) สน.ศาลาแดง ปน.3-5111 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 14207 0649

38 ส.ต.อ. ธนพล แสนชนะ ผบ.หมู่ งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ กก.5 บก.จร. 1002 12205 1616 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 12202 0127

39 ส.ต.อ. ธรรมสรณ์ นางาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา จว.ยะลา ปยล.1994 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2293
40 ส.ต.อ. พงษ์พิษณุ พันธุนิตย์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0377 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี ปชบ.2304
41 ส.ต.อ. ภาคภูมิ อินนวน ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี 1909 12202 0274 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครนายก 0206 14202 0108

42 ส.ต.อ. ภาณุวัฒน์ วรสิงห์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 1910 12202 0208 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตราด ปตร.1433
43 ส.ต.อ. วสันต์ ขุมทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 0107 14202 1125 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1573
44 ส.ต.อ. วีรพงษ์ บุญเย็น ผบ.หมู่ (ป.) สน.ประชาส้าราญ 1102 14202 1203 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พานทอง จว.ชลบุรี ปชบ.3572
45 ส.ต.อ. วีรภัทร ก่ิงแก้ว ผบ.หมู่ (จร.) สน.บางโพงพาง ปน.2-3157 ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ขลุง จว.จันทบุรี ปจบ.1973



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   67/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6

46 ส.ต.อ. ศรัณยพงศ์ สุรศัพท์ ผบ.หมู่ ฝ่ายส่งก้าลังบ้ารุง บก.อก.บช.ปส. 2201 12301 0026 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 12202 0138

47 ส.ต.อ. ศักด์ิพิศิษฐ์ สาแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านคา จว.ราชบุรี 0706 14202 0071 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครนายก 1208 12204 0091

48 ส.ต.อ. อดิเรก งามฤทธ์ิ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0104 ผบ.หมู่ (สส.)สภ.หนองหมากฝ้าย จว.สระแก้ว 0209 14204 0370

49 ส.ต.อ. อธิวร จันทรานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.เตาปูน ปน.1-4675 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นครนายก 1208 12202 0118

50 ส.ต.อ. อภิสิทธ์ิ คนยงค์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. 1002 12205 0148 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา ปฉช.1355
51 ส.ต.อ. อุดมทรัพย์ ดวงเอ่ียม ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส 2004 12204 0095 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครนายก 0206 14202 0109

52 ส.ต.ท. พุฒิพงศ์ วุฒิมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 0105 14202 0015 ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองสระแก้ว ปปจ.3124
53 ส.ต.ท. หญิง ภรภัทรา จาสุข ผบ.หมู่ บก.อก.รพ.ตร. 3101 12301 0002 ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 12301 0008

54 ส.ต.ท. หญิง วราภรณ์ บุญเทศ ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. 0402 12301 0052 ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 12301 0272

55 ส.ต.ต. พสุวิชญ์ เลิศวิลัย ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปพ. 2113 12202 1582 ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 12202 0087

56 ส.ต.ต. อัครเดช เป่ียมภูมิปัญญา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครพนม ปนพ.2424 ผบ.หมู่ (ผช.พงส.) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 1206 12202 0379
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