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1 พ.ต.ต. กรวิชญ์ จิตพิทักษ์ สวป.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช 0804 12202 0124 สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10204 0188
2 พ.ต.ต. หญิง กัญญาณัฐ สอสะอาด สว.(สอบสวน) กก.1 บก.สอท.2 3303 10203 0035 สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 1206 10203 0402
3 พ.ต.ต. กิตติพัศ ค านนท์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.296 สว.(สอบสวน) สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 0209 23203 0059
4 พ.ต.ต. ขจรศักด์ิ เถลิงพงษ์ สวป.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.253 สว.สส.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0164
5 พ.ต.ท. หญิง ขวัญณภัสช์ นุชนารถ สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0238 สว.อก.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 1206 10318 0063
6 พ.ต.ท. จรูญ ชมช่ืน สว.(สอบสวน) สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.369 สว.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 1210 10203 0243
7 พ.ต.ต. จักรพงศ์ นวรัตน์วิจิตร สวป.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.504 สวป.สภ.วังน  าเย็น จว.สระแก้ว สปจ.404
8 พ.ต.ท. จิระเกียรติ เทียนชัย สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.1 3202 10202 0074 สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.400
9 พ.ต.ต. จิรัฎฐ์ คงเจริญ สว.กก.1 บก.ส.1 2302 10204 0036 สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 1206 10203 0398

10 พ.ต.ต. ชยกร ยศรุ่งเรือง สวป.สภ.องครักษ์ จว.นครนายก 0206 12202 0089 สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10204 0109
11 พ.ต.ท. ชยพล บุญชู สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 10318 0107 สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10204 0033
12 พ.ต.ต. ชลันธร ขจรธีรสกุล สว.สส.สภ.เมืองระยอง สรย.202 สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10305 0016
13 พ.ต.ท. ชัยณรงค์ จิตต์สุนทร สว.สส.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี สชบ.450 สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.288
14 พ.ต.ต. ชัยรัตน์ เจริญสุข สว.ฝอ.บก.น.2 1004 10318 0014 สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10318 0010
15 พ.ต.ต. ชัยวัฒน์ เนมีย์ นว.(สบ 2) ผบช.สกพ. 0400 10323 0005 สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 1206 10203 0404
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16 พ.ต.ต. ชาญฤทธ์ิ สุขเจริญ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี 1204 10203 0162 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี 0202 24203 0059
17 พ.ต.ต. ชูชาติ ฟักสนิท สว.กก.ตชด.44 บก.ตชด.ภาค4 2505 10204 0347 สว.(สอบสวน) สภ.แกลง จว.ระยอง 1210 10203 0251
18 พ.ต.ต. ชูชาติ ยอดวงษ์กอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 12202 0249 สวป.สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว สปจ.392
19 พ.ต.ท. โชคชัย โทด ามา สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10204 0108 สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10202 0110
20 พ.ต.ต. ไชยณรงค์ ไชยอินทร์ สว.สส.สภ.ปากน  าประแสร์ จว.ระยอง 0208 12204 0175 สวป.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี 0204 12202 0386
21 พ.ต.ต. ฐานิสสร บุรานนท์ สว.สส.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.288 สวป.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.253
22 พ.ต.ต. ณธกร จันทร์ลอด สวป.สภ.เกาะกูด จว.ตราด 0205 12202 0054 สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 10202 0110
23 พ.ต.ต. ณัฏฐ์ศิษฏ์ ธนทรงพล สวป.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.289 สว.(สอบสวน) สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.272
24 พ.ต.ท. ณัฐชวัฒน์ ช่ืนนอก สว.สส.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี 0202 12204 0141 สวป.สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี สปจ.288
25 พ.ต.ท. ณัฐพล บุญรัชกุล สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 2404 10203 0480 สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 1206 10203 0413
26 พ.ต.ต. ณัฐภัทร ตังคณากุล สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา 1305 10204 0241 สว.(สอบสวน) สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.297
27 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ ปรีผ่อง สว.สส.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี 0202 12204 0134 สวป.สภ.ราชสาส์น จว.ฉะเชิงเทรา ปขก.1703
28 พ.ต.ต. ดร โพธ์ิศิลป์ สว.สส.สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 12204 0262 สว.สส.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.416
29 พ.ต.ต. เดช แก่นจันทร์ สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10204 0109 สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด 1207 10202 0033
30 พ.ต.ต. เดชน์ สงวนตระกูล สว.สส.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 0204 12203 0325 สว.สส.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว 0209 12204 0179
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31 พ.ต.ต. เดชบดินทร์ภัทร ฐีรวัฒดรัณภพ สว.ฝอ.สท. 0103 10304 0008 สว.อก.สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี 0202 12304 0078
32 พ.ต.ต. ตรีภพ ฉอ้อนศรี สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 1301 10318 0188 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0232
33 พ.ต.ต. เทพนิมิตร บุตรจันทร์ สว.กก.1 บก.สอท.3 3304 10204 0029 สว.อก.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.158
34 พ.ต.ท. ธงชัย หร่ิมสืบ สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 0207 12202 0163 สว.สภ.นาหินลาด จว.นครนายก 0206 12201 0077
35 พ.ต.ต. ธณพ ธารีไทย สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 2404 10202 0074 สว.(สอบสวน) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 1206 10203 0417
36 พ.ต.ต. ธนเดช สาธุจรัญ สว.(สอบสวน) สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี 0706 24203 0101 สว.(สอบสวน) สภ.ขลุง จว.จันทบุรี 0202 24203 0057
37 พ.ต.ท. ธนา วิเศษชัย สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 10202 0060 ผบ.ร้อย (สบ 2) กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 10202 0287
38 พ.ต.ต. ธนากร เสาวโร สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 1202 10204 0049 สว.(สอบสวน) สภ.เพ จว.ระยอง สรย.73
39 พ.ต.ต. ธนาเดช ปฏิโยเก สว.อก.สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 0503 12304 0362 สว.อก.สภ.เขาสมิง จว.ตราด 0205 12304 0089
40 พ.ต.ต. ธเนศน์ แสงหิรัญ นว.(สบ 2) ผบช.ภ.2 1200 10323 0009 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0017
41 พ.ต.ท. นที สวัสด์ิวารี สวป.สภ.สะตอน จว.จันทบุรี 1204 10202 0055 สว.สส.สภ.แหลมงอบ จว.ตราด 0205 12204 0086
42 พ.ต.ต. หญิง นนชนก สร้อยค า สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0232 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 10326 0009
43 พ.ต.ท. นพดล รักษาวงค์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 1210 10203 0239 สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 10305 0015
44 พ.ต.ท. นรังสรรค์ ศิลป์ประกอบ สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 10204 0100 สวป.สภ.บ้านกร่ า จว.ระยอง 0208 12202 0065
45 พ.ต.ท. นันทพัทธ์ เทพประสิทธ์ิ สว.กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ บก.ตอท. 3307 10204 0047 สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0019



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   15/๒๕๖6  ลงวันท่ี  31 มกรำคม ๒๕๖6

46 พ.ต.ท. นิติธร พิมพ์ค า สวป.สภ.เพ จว.ระยอง 0208 12202 0231 สว.สส.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.364
47 พ.ต.ต. นิติพัฒน์ เหมะกุลเศรษฐ์ สว.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี สปจ.333 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 1209 10203 0150
48 พ.ต.ต. นิติภัทร หงษ์ทอง สว.ฝ่ายส่ือวิทยุโทรทัศน์และสารสนเทศ สท. 0103 10301 0051 สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 10318 0009
49 พ.ต.ต. นิยม เชื อผะกา สว.สส.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 0207 12204 0091 สว.สส.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 0208 12204 0150
50 พ.ต.ต. บงกช ประเสริฐรัตน์ สว.สส.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.416 สว.สส.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 12203 0340
51 พ.ต.ท. บุญเลิศ มาลีรักษ์ สว.อก.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10318 0050 สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10318 0011
52 พ.ต.ต. ประกัน กาวี สว.(สอบสวน) สน.ลุมพินี 1007 10203 0168 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 29203 0040
53 พ.ต.ต. ประกาศ จันทร์เหลือง สวป.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง สรย.154 สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 10204 0100
54 พ.ต.ท. ประกาศ มานาม สวป.สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว สปจ.392 สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 12202 0390
55 พ.ต.ต. ประกิต ลาวิลาศ สว.สส.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.199 สวป.สภ.บ้านโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.224
56 พ.ต.ต. ประพันธ์ พิทักษา สว.อก.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี 1209 10318 0046 สว.อก.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง 0208 12318 0215
57 พ.ต.ท. ประเสริฐ นามชารี สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10318 0014 สว.อก.สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี 0207 12304 0093
58 พ.ต.ท. ปรัชญ์ มาเอื อย ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.2 1203 10306 0030 สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10318 0014
59 พ.ต.ท. ปรีชา สามารถ สว.อก.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี 0202 12304 0093 สว.อก.สภ.นายามอาม จว.จันทบุรี 0202 12304 0129
60 พ.ต.ต. ปิยะพงษ์ ประจวบบุญ อาจารย์ (สบ 2) ภาควิชาการบริหารงานต ารวจ กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.9 2003 32344 0085 อาจารย์ (สบ 2) ภาควิชากฎหมาย กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.2 1203 32345 0068
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61 พ.ต.ต. ปิยะวัฒน์ มีธรรม สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 10305 0014 สว.สส.สภ.ปากน  าประแสร์ จว.ระยอง 0208 12204 0175
62 พ.ต.ต. พงค์พันธ์ จันทาพูน สว.อก.สน.ทุ่งครุ 1104 12304 0113 สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 0207 12202 0163
63 พ.ต.ต. พงษ์พิษณุ ไทยประสงค์ สว.สส.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 12203 0340 สว.สส.สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี 0204 12204 0272
64 พ.ต.ท. พงษ์ศักด์ิ เจริญคลัง สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 12202 0390 สวป.สภ.เมืองสระแก้ว สปจ.313
65 พ.ต.ต. พจมารถ สีดาพล สว.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนและพิจารณาโทษ วน. 0106 10305 0034 สว.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนายก 1208 10203 0135
66 พ.ต.ต. พรทรัพย์ สุพร สวป.สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 0208 12202 0223 สวป.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 12202 0395
67 พ.ต.ต. พรศักด์ิ คชชะ สวป.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12202 0052 สว.สส.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.199
68 พ.ต.ท. พลากร ตราชูนิตย์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี 0204 24203 0091 สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 12202 0393
69 พ.ต.ท. พัฒนพงศ์ แสนขวา สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10318 0269 สว.อก.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 10318 0113
70 พ.ต.ท. พันธ์ุฐิติ ศิริมูล สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 1210 10203 0234 สว.(สอบสวน) สภ.แกลง จว.ระยอง 1210 10203 0249
71 พ.ต.ท. พัลลภ หร่ิงรอด สว.อก.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.255 สว.อก.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 1206 10318 0071
72 พ.ต.ต. พิเชษฐ์ ป่าไม้ทอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. 1012 10204 0076 สว.จร.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.343
73 พ.ต.ต. พิพัฒน์ ท่ีรัก สว.กก.4 บก.สอท.1 3302 10204 0121 สว.สส.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี 0202 12204 0134
74 พ.ต.ท. พิสิฐชัย เลิศปารมี สวป.สภ.เมืองนครนายก 0206 12202 0088 สวป.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12202 0053
75 พ.ต.ต. พีรยุทธ บริสุทธ์ิธรรม สวป.สน.บางซ่ือ สน.1-293 สว.สส.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 12203 0310
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76 พ.ต.ท. พุฒิพัฒน์ โกสินอภิวัฒน์ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0041 สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 10305 0177
77 พ.ต.ต. ไพบูลย์ ข าคม สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี สปจ.300 สวป.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี สจบ.239
78 พ.ต.ต. ไพวรรณ จ าปาลาด สว.สส.สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา 1305 10204 0092 สวป.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี 1204 10202 0057
79 พ.ต.ต. ภัควัต เมฆฉาย สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10202 0110 สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10204 0108
80 พ.ต.ท. ภาสกร ประหยัด สว.สส.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.364 สว.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี สปจ.333
81 พ.ต.ท. ภูมิสิทธ์ิ ยันตรพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 1210 10203 0235 สว.(สอบสวน) สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 1211 10203 0203
82 พ.ต.ต. ภูวไนย อินจาด สว.กก.6 บก.ส.1 2302 10204 0216 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 10203 0410
83 พ.ต.ต. ยม พรมศาตร์ สว.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 0208 13203 0030 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อไร่ จว.ตราด 1207 10203 0095
84 พ.ต.ต. ย่ิงยศ จันนา สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก สนย.113 สวป.สภ.องครักษ์ จว.นครนายก 0206 12202 0089
85 พ.ต.ต. ยุทธนา สงกระสันต์ สว.สส.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 0204 12204 0287 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0041
86 พ.ต.ท. รักพงษ์ แสนอินทรอ านาจ สว.กก.2 บก.ส.1 2302 10204 0078 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 1206 10203 0401
87 พ.ต.ท. รังสรรค์ บุญละคร สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10318 0010 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 10318 0007
88 พ.ต.ต. รังสรรค์ บุญศรี สว.สส.สภ.หนองบอน จว.ตราด 0205 12204 0141 สว.สส.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว สปจ.381
89 พ.ต.ท. รัชพล กาญชนะ สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10318 0013 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0260
90 พ.ต.ต. ราชวัตร นามฉิมพลี สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 0204 24203 0132 สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 10305 0014
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91 พ.ต.ต. วนา หนูชม สว.กก.3 บก.สอท.3 3304 10204 0091 สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 10202 0060
92 พ.ต.ท. วรพงศ์ ส่งศิริ สว.สส.สภ.ไม้รูด จว.ตราด 0205 12204 0132 สว.สส.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.168
93 พ.ต.ท. วัชระ เจนสวัสด์ิ สวป.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี 0204 12202 0386 ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.2 1203 10306 0030
94 พ.ต.ต. วัฒนา ประดิษฐ์ สวป.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 12202 0395 สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 1206 10203 0399
95 พ.ต.ท. วินัย สนิทพันธ์ สว.อก.สภ.เขาสมิง จว.ตราด 0205 12304 0089 สวป.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 0204 12202 0086
96 พ.ต.ต. วิโรจน์ อินทโฉม สว.กก.3 บก.สอท.3 3304 10204 0093 สว.สส.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 12203 0355
97 พ.ต.ต. วิษณุ เขาวง สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 1210 10203 0256 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.จันทบุรี 1204 29203 0041
98 พ.ต.ต. วีรพงฐ์ รักสี สวป.สภ.บ้านโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.224 สวป.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12202 0052
99 พ.ต.ท. วีระ วัฒนาณรงค์ชัย สวป.สภ.วังน  าเย็น จว.สระแก้ว สปจ.404 สว.สส.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 0204 12204 0279

100 พ.ต.ต. ศรีจันทร์ เรือนเงิน สว.(สอบสวน) กก.3 บก.สอท.2 3303 10203 0102 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี 1204 10203 0162
101 พ.ต.ต. ศักด์ิชัย บูรณ์เจริญ สวป.สภ.บ้านกร่ า จว.ระยอง 0208 12202 0065 สวป.สภ.เพ จว.ระยอง 0208 12202 0231
102 พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ วัฒนะศรี สว.กก.2 บก.ส.1 2302 10204 0083 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 10203 0408
103 พ.ต.ต. ศุภณัฏฐ์ วงษ์ประเวศน์ สวป.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี สจบ.239 สวป.สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี สจบ.227
104 พ.ต.ต. ษกนณ มนทสิทธ์ิ สวป.สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี สจบ.227 สวป.สภ.ปากพลี จว.นครนายก สนย.129
105 พ.ต.ท.  สงกรานต์ พลเย่ียม สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บก.อก.บช.สอท. 3301 10318 0023 สว.อก.สภ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี 0202 12304 0122
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106 พ.ต.ท. สมชัย นุชอุดม สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10318 0011 สว.อก.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10318 0050
107 พ.ต.ท. สมพจน์ ง้าวแหลม สว.สส.สภ.แหลมงอบ จว.ตราด 0205 12204 0086 สว.สส.สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0190
108 พ.ต.ต. สมภพ มาพิงค์ สว.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สฉช.188 สว.สส.สภ.เมืองระยอง สรย.202
109 พ.ต.ต. สมโภชน์ ธีโรภาส สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 2403 10363 0707 สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10318 0010
110 พ.ต.ต. สรสิช นิลลาภานนท์ สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10305 0016 สว.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 1210 10203 0242
111 พ.ต.ท. สราวุฒิ มากหลาย สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 10318 0013 สว.สส.สภ.เพ จว.ระยอง 0208 12204 0108
112 พ.ต.ท. สัมโมท อิงคยะกุล สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด 1207 10202 0033 สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0040
113 พ.ต.ต. สาโรช บุบผา สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10204 0128 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระแก้ว 1211 10203 0195
114 พ.ต.ท. ส ารวย ปันแสน สว.ฝอ.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 1107 10318 0010 สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 10318 0011
115 พ.ต.ต. ส าเริง ฤทธิเกรียง สวป.สภ.ตกพรม จว.จันทบุรี 1204 10202 0057 สว.สส.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี 0202 12204 0119
116 พ.ต.ต. สินสมุทร์ บุญทัศนา สว.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 1105 10203 0234 สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 1206 10203 0403
117 พ.ต.ต. หญิง สิรภัทร ใจซ่ือ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0231 สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10318 0269
118 พ.ต.ต. สิระภูเดชน์ ช านาญกิจ สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0288 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10203 0209
119 พ.ต.ต. สุชาติ มานะการ สวป.สภ.ปากพลี จว.นครนายก สนย.129 สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10202 0034
120 พ.ต.ต. สุชาติ วอสูงเนิน สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.474 สวป.สภ.บ้านนา จว.นครนายก สนย.113
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121 พ.ต.ต. สุดเขตต์ บุญญนานันท์ สว.กก.2 บก.สอท.2 3303 10204 0063 สว.กก.สส.ภ.จว.นครนายก 1208 10204 0065
122 พ.ต.ต. สุพจน์ บุญสวน สว.(สอบสวน) สภ.แกลง จว.ระยอง 1210 10203 0251 สว.(สอบสวน) สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว 0209 13203 0032
123 พ.ต.ท. สุพรรณ ใจหาญ สว.สส.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 12204 0247 สวป.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 0204 12202 0085
124 พ.ต.ต. สุพัฒน์ สุดสงค์ สว.สส.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0180 สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 0204 12202 0379
125 พ.ต.ต. สุพิณ ภูคงน  า สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 10318 0011 สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10326 0014
126 พ.ต.ต. สุรเดช อ่ิมใจ สว.อก.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 10318 0113 สว.สส.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี สชบ.450
127 พ.ต.ต. สุรพงษ์ พรงาม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.184 สว.(สอบสวน) สภ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี สจบ.235
128 พ.ต.ท. สุรศักด์ิ ย่ิงประเสริฐสุข สว.สส.สภ.วังน  าเขียว จว.นครราชสีมา 0303 12204 0402 สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10204 0128
129 พ.ต.ท. สุระศักด์ิ ปัตตานัง สว.อก.สภ.น  าเพียงดิน จว.แม่ฮ่องสอน 1509 10318 0097 สว.อก.สภ.ปางสีดา จว.สระแก้ว 1211 10318 0055
130 พ.ต.ต. สุโรม แก้วใส สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 10318 0009 สว.อก.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง 0208 12304 0153
131 พ.ต.ต. สุวินัย กุ้ยบ ารุง สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10204 0188 สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10305 0016
132 พ.ต.ท. เสรี อินคง สวป.สภ.คลองเข่ือน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12202 0054 สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 12202 0249
133 พ.ต.ต. ไสว ชินวงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.บึงสามัคคี จว.ก าแพงเพชร 0602 13203 0018 สว.(สอบสวน) สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง สรย.280
134 พ.ต.ต. อมรเทพ ใหม่มา สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 0104 23203 0059 สว.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 0208 13203 0030
135 พ.ต.ต. อรรคพงษ์ จตุพรม สว.สส.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 0204 12204 0279 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 1210 10203 0237
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136 พ.ต.ต. อริญชัย ทิมา สว.สภ.โนนเจริญ จว.บุรีรัมย์ 0304 12201 0407 สว.สภ.อ่าวช่อ จว.ตราด สนศ.282
137 พ.ต.ท. อลงกรณ์ ภูขะมา สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนายก 1208 10203 0127 สว.(สอบสวน) สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี 1209 10203 0157
138 พ.ต.ต. อัครชัย วงศ์ค าโสม สวป.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 0204 12202 0085 สว.สส.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 12204 0247
139 พ.ต.ต. อัครรักษ์ ค าศิริรักษ์ สว.สภ.แนงมุด จว.สุรินทร์ สสร.158 สวป.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.289
140 พ.ต.ท. อาทิตย์ ศรีสิงห์ สว.อก.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.158 สว.สส.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 0208 12204 0138
141 พ.ต.ต. หญิง อาทิตยา วรัตถ์กุลเดชา สว.ฝอ.บก.กค.ภ.3 1312 10318 0011 สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0261
142 พ.ต.ต. อ าพล คล้ายวงษ์ สว.อก.สภ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย 0502 12304 0198 สว.(สอบสวน) สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 1206 10203 0414
143 พ.ต.ท. อ าพันธ์ แสนสีจันทร์ สว.อก.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12304 0145 สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 10318 0011
144 พ.ต.ต. อิสรโรจน์ อุ่นหะวงค์กิติกุล สวป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สจบ.275 สว.สส.สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี 0202 12204 0141
145 พ.ต.ต. เอกชัย วงศ์กล่ินกรุด สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.187 สวป.สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สจบ.275
146 พ.ต.ท. เอกณัฏฐ์ สกุลผุยมูล สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 10202 0110 สวป.สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 0208 12202 0223
147 พ.ต.ต. เอนก เครือเข่ือนเพชร สว.ฝ่ายงบประมาณ 4 งป. 0501 10325 0050 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 10325 0233
148 พ.ต.ท. โอภาส บุญลือ สวป.สภ.เมืองสระแก้ว สปจ.313 สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี สปจ.300
149 ร.ต.อ. กรณ์พิรัช วรกรวิพัฒน์ รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น. 1001 11304 0216 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี 0204 24203 0091
150 ร.ต.อ. กฤตพิทักษ์ วงษ์ดาว รอง สว.สส.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี สชบ.453 สว.(สอบสวน) สภ.พานทอง จว.ชลบุรี 1206 10203 0387
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151 ร.ต.อ. กฤติเดช พระโพ รอง สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 13202 0461 สว.อก.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 0207 12304 0109
152 ร.ต.อ. กฤษฏ์ิ หอมขจร รอง สว.กก.สส.บก.น.8 1010 11204 0045 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง สรย.213
153 ร.ต.อ. กฤษณะ เอ่ียมสอาด รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11204 0035 สว.(สอบสวน) สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว 1211 10203 0199
154 ร.ต.อ. กวิน จุ้ยรอด รอง สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.497 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี 0204 24203 0100
155 ร.ต.อ. หญิง กัญรินทร์ กาบเกษร รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 13202 0262 สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10318 0011
156 ร.ต.อ. หญิง ก่ิงมณี จอมวิเชียร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนายก สนย.90 สว.(สอบสวน) สภ.ดงละคร จว.นครนายก 1208 10203 0130
157 ร.ต.อ. กิฒณุพงศ์ กิจประเสริฐศรี รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0307 สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0231
158 ร.ต.อ. กิตติชัย วงษ์เป้ีย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี 1612 29203 0059 สว.(สอบสวน) สภ.เพ จว.ระยอง ปนม.8611
159 ร.ต.อ. กิตติโชค สมหมาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังหิน จว.ศรีสะเกษ สศก.349 สว.(สอบสวน) สภ.วังน  าเย็น จว.สระแก้ว สปจ.415
160 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ ค ามานะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 0507 23203 0026 สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 1209 10203 0154
161 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ สินทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0059 สว.(สอบสวน) สภ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0062
162 ร.ต.อ. ไกรทองแท้ นินบารันทร์ รอง สว.สส.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี สชบ.153 สว.สส.สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 12204 0262
163 ร.ต.อ. ไกรยง ค ารินทร์ รอง สว.สส.สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง สรย.171 สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง 1210 10203 0257
164 ร.ต.อ. คงศักด์ิ ไชยต้นเชื อ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11203 0313 สว.(สอบสวน) สภ.ปากน  าประแสร์ จว.ระยอง 1210 10203 0252
165 ร.ต.อ. คุณภัทร ผิวบัวค า รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง 0110 24203 0039 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 1205 10203 0197
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166 ร.ต.อ. จตุพล เทสินทโชติ รอง สว.สส.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.334 สว.(สอบสวน) สภ.ส านักทอง จว.ระยอง 1210 10203 0259
167 ร.ต.อ. จักรกฤษณ์ เนตรสว่าง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวล าภู 1413 11203 0090 สว.(สอบสวน) สภ.วังน  าเย็น จว.สระแก้ว 1211 10203 0198
168 ร.ต.อ. จิระเดช หุ่นทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง 1210 11203 0187 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 0208 24203 0077
169 ร.ต.อ. หญิง จิราพร ป้ันประณต รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0315 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 10318 0008
170 ร.ต.อ. เจตนา ป่ินอนงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังคู จว.ฉะเชิงเทรา 1205 29203 0069 สว.(สอบสวน) สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.261
171 ร.ต.อ. เจนณรงค์ ละครรัมย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 29203 0063 สว.(สอบสวน) สภ.แกลง จว.ระยอง 1210 10203 0250
172 ร.ต.อ. ฉัตรพล เผ่นโผน รอง สว.(สอบสวน) สน.ล าผักชี 1005 11203 0156 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี 1206 10203 0411
173 ร.ต.อ. เฉลิมพงษ์ วงศ์ใหญ่ ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.2 1203 11306 0031 สว.ฝอ.ศฝร.ภ.2 1203 10318 0008
174 ร.ต.อ. ชญาสิทธ์ิ พามา รอง สว.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง สน.1-1386 สว.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนายก 1208 10203 0121
175 ร.ต.อ. ชนุตร์ ปานทอง รอง สว.สส.สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 0208 13204 0117 สว.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 1210 10203 0241
176 ร.ต.อ. ชาติชาย สีสังข์ รอง สวป.สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 0208 13202 0248 สว.อก.สภ.บางประกง จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12304 0120
177 ร.ต.อ. ชานนท์ ลิ มสิริวัฒนกุล รอง สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.379 สว.(สอบสวน) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี 1206 10203 0384
178 ร.ต.อ. ชิงชัย ไพบูลย์ รอง สว.สส.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13203 0301 สว.(สอบสวน) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 1206 10203 0416
179 ร.ต.อ. ชิติพัทธ์ กัลยาวงศ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครนายก 1208 11204 0036 สว.สส.สภ.สระบัว จว.ปราจีนบุรี 1209 10204 0056
180 ร.ต.อ. ชูศักด์ิ เอ่ียมนิรันดร์ รอง สวป.สภ.คลองเข่ือน จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.323 สว.อก.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12304 0145
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181 ร.ต.อ. ไชยา สน่ันเมือง รอง สวป.สภ.เมืองตราด 0205 13202 0171 สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 10318 0107
182 ร.ต.อ. ณกรณ์ พรหมมะ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก สน.2-703 สว.(สอบสวน) สภ.สระบัว จว.ปราจีนบุรี 1209 29203 0059
183 ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ คงงาม อาจารย์ (สบ 1) ภาควิชาจราจร กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.2 1203 32340 0088 อาจารย์ (สบ 2) ภาควิชาจราจร กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.2 1203 32340 0088
184 ร.ต.อ. ณัฏ ศรีทา รอง สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.188 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี 1204 10203 0160
185 ร.ต.อ. ณัฐกิตต์ิ จารัตน์ รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.164 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.184
186 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ สุทธิพิพัฒนกูล รอง สวป.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.326 สว.(สอบสวน) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.335
187 ร.ต.อ. ดนัย ถือดีย่ิง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง สรย.246 สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 0208 24203 0082
188 ร.ต.อ. เดชาธร สาระทัน รอง สว.กก.3 บก.สอท.3 3304 11204 0097 สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10318 0011
189 ร.ต.อ. ต่อเงิน วัฒนะกูล รอง สวป.สน.ทองหล่อ 1112 13202 0341 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระแก้ว 1211 10203 0194
190 ร.ต.อ. ทนงศักด์ิ อินผดุง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.310 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.296
191 ร.ต.อ. ทองคูณ ขอนรัง รอง สวป.สภ.เมืองระยอง 0208 13202 0238 สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 10318 0013
192 ร.ต.อ. ทินกร จังพล รอง สว.สส.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.509 สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 1202 10204 0049
193 ร.ต.อ. ทีปต์ ไม้ลึกดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11203 0160 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0104
194 ร.ต.อ. เทิดศักด์ิ พลายมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ด่านมะขามเตี ย จว.กาญจนบุรี สกจ.215 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 1210 10203 0239
195 ร.ต.อ. ธนเชษฐ์ พรหมทา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี 1204 11203 0124 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.178



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   15/๒๕๖6  ลงวันท่ี  31 มกรำคม ๒๕๖6

196 ร.ต.อ. ธนินท์ธร สวยปาน รอง สว.ธร.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.366 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี สชบ.398
197 ร.ต.อ. ธราดล วงศ์เจริญยศ รอง สว.(สอบสวน) สน.ดุสิต สน.1-506 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 1210 10203 0234
198 ร.ต.อ. นพพร เศรษฐีสมบัติ รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม. 2408 11204 0117 สว.อก.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.255
199 ร.ต.อ. นพพร สุขกันต์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เชียงกลาง จว.น่าน 1506 11203 0117 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 1210 10203 0236
200 ร.ต.อ. นพรุจ สละทาน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11202 0132 สว.(สอบสวน) สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว 1211 10203 0201
201 ร.ต.อ. นัฐวุฒิ กงพาน รอง สวป.สภ.สาวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13207 0224 สว.อก.สภ.ดงละคร จว.นครนายก 1208 10318 0046
202 ร.ต.อ. นิติรัฐ ศรีสวัสด์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0055 สว.(สอบสวน) สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.369
203 ร.ต.อ. นิพนธ์ อินทรกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี 1704 11203 0203 สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 27203 0121
204 ร.ต.อ. บุญช่วย ผิวบุญเรือง รอง สวป.สภ.ราชสาส์น จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.281 สว.สส.สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12204 0180
205 ร.ต.อ. บุญมา ทาทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด 0205 24203 0063 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด 1207 10203 0090
206 ร.ต.อ. หญิง เบญจวรรณ นุ้ยเส้ง รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 2403 11363 0067 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี 1206 10203 0395
207 ร.ต.อ. ประกิจ สุขพี รอง สว.สส.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.479 สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี 0204 12204 0367
208 ร.ต.อ. ประจักร์ บุญณะอินทร์ รอง สว.จร.สภ.เขาหินซ้อน จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11205 0111 สว.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สฉช.188
209 ร.ต.อ. ประสาน รัตนวรรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทับปุด จว.พังงา สพง.184 สว.(สอบสวน) สภ.นายายอาม จว.จันทบุรี สจบ.284
210 ร.ต.อ. ปรีชา เข็มศิริ รอง สว.กก.สส.บก.น.4 1006 11204 0056 สว.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0080
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211 ร.ต.อ. ปัญญา แก่นหงษ์ รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 0204 13202 0456 ผบ.ร้อย (สบ 2) กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10202 0246
212 ร.ต.อ. ปัญญา หล่าแสนเมือง รอง สว.สส.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 1206 11204 0163 สว.สส.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 12203 0295
213 ร.ต.อ. เปรม สุทธิอุดม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.233 สว.(สอบสวน) สภ.ท่าตะเกียบ จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.313
214 ร.ต.อ. พงษ์พิชิตพร ดวงก้งแสน รอง สว.สส.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง สรย.180 สว.สส.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี 0204 12204 0254
215 ร.ต.อ. พนม ยืนนาน รอง สวป.สภ.ท่าใหม่ จว.จันทบุรี 0202 13202 0214 สว.สส.สภ.หนองบอน จว.ตราด 0205 12204 0141
216 ร.ต.อ. พนัส คูนิอาจ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา 2006 23203 0075 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านนา จว.นครนายก 1208 10203 0134
217 ร.ต.อ. พรชัย เหลือผล รอง สว.(สอบสวน) สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี ปนม.8614 สว.(สอบสวน) สภ.ปากพลี จว.นครนายก 1208 10203 0122
218 ร.ต.อ. หญิง พรรณธาทิพย์ วงษ์ปรีชา นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11323 0006 สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 10318 0013
219 ร.ต.อ. พัฒนนันท์ สมนวล รอง สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.494 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.305
220 ร.ต.อ. พิชิต ทิพย์ชาติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.องครักษ์ จว.นครนายก 1208 11203 0077 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนายก 1208 10203 0125
221 ร.ต.อ. พิชิต วรรณารักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11203 0194 สว.(สอบสวน) สภ.แสนภูดาษ จว.ฉะเชิงเทรา ปขก.1757
222 ร.ต.อ. พิศลย์ ผาสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางลาย จว.พิจิตร 0605 23203 0081 สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 1209 10203 0155
223 ร.ต.อ. พีระพงษ์ วันที รอง สว.สส.สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 13203 0346 สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.474
224 ร.ต.อ. หญิง ไพลิน เท่ียงลิ ม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี 1704 11203 0191 สว.(สอบสวน) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 24203 0292
225 ร.ต.อ. ภัสส์กร เฉลียวบุญ รอง สว.สส.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.202 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 1205 10203 0195
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226 ร.ต.อ. ภานุภณ ชีวธารานนท์ รอง สว.สส.สภ.คลองก่ิว จว.ชลบุรี 0204 13204 0273 สว.สส.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 0204 12204 0287
227 ร.ต.อ. หญิง ภิญญลักษณ์ สินวรวิวัฒน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 11203 0271 สว.(สอบสวน) สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 1206 10203 0415
228 ร.ต.อ. ภูบดี ไชยลังกา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านดู่ จว.เชียงราย 1504 11203 0257 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง 1210 10203 0247
229 ร.ต.อ. ภูวิศ ลิขิตปัญญา รอง สวป.สภ.คลองน  าใส จว.สระแก้ว 0209 13207 0190 สว.อก.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว 0209 12304 0120
230 ร.ต.อ. มณัฐชัย พรหมแสง รอง สวป.สภ.หนองแหน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13207 0232 สวป.สภ.คลองเข่ือน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12202 0054
231 ร.ต.อ. มนตรี ธัญธรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 11203 0321 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี 1204 10203 0161
232 ร.ต.อ. ยศสรัล บรรพตเสต รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0220 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0207
233 ร.ต.อ. ยุวรัตน์ ตะเภาน้อย รอง สว.สส.สน.เทียนทะเล 1116 13204 0091 สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 23203 0042
234 ร.ต.อ. หญิง เยาวมาลย์ เพ็ชรสูงเนิน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระยอง 1210 11304 0021 สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10326 0015
235 ร.ต.อ. รชต นาสินเพ่ิม รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0279 สว.จร.สภ.เมืองสระแก้ว 0209 12205 0010
236 ร.ต.อ. รัชชานนท์ เพ็งเหมือน ผบ.มว. (สบ 1) กองร้อยท่ี 5 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. 1014 11202 0061 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 24203 0044
237 ร.ต.อ. รัชวุฒิ ทรัพย์ศิริ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี ปนม.8615 สว.(สอบสวน) สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี 1206 10203 0406
238 ร.ต.อ. รัตนศักด์ิ รัตนชูโชค รอง สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.189 สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.187
239 ร.ต.อ. เรืองสิทธ์ิ นาวีรัตนวิทยา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 0204 24203 0177 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 1206 10203 0409
240 ร.ต.อ. ล าพุง สีเขียว รอง สวป.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง สรย.176 สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 10318 0013
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241 ร.ต.อ. วงค์สุวัตร วงค์อ ามาตร รอง สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 13202 0442 สว.อก.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา 0203 12304 0159
242 ร.ต.อ. วชิรวิชญ์ วิสุทธ์ิเสรีพันธ์ุ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางบอน 1104 13203 0185 สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 27203 0115
243 ร.ต.อ. หญิง วรณัน อนุรักษ์ลาภวงศ์ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0211 สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0210
244 ร.ต.อ. วัชรพล พิมพ์จันทร์ รอง สว.สส.สภ.เมืองที จว.สุรินทร์ 0307 13204 0264 สว.(สอบสวน) สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี สชบ.482
245 ร.ต.อ. วัฒนกิต ยอดอาจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 0107 24203 0198 สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 0204 24203 0132
246 ร.ต.อ. วัฒนพร พยุงพงษ์ รอง สวป.สภ.บางน  าเปรี ยว จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.213 สวป.สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.504
247 ร.ต.อ. วัฒนา เล็กโล่ง รอง สว.สส.สน.ลุมพินี สน.2-484 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านนา จว.นครนายก 1208 10203 0131
248 ร.ต.อ. วันชัย ชัยยะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11203 0316 สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 1210 10203 0256
249 ร.ต.อ. วิไกร ศรีวะสุทธ์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านทับใหม่ จว.สระแก้ว 1211 29203 0087 สว.(สอบสวน) สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 0209 24203 0103
250 ร.ต.อ. วิเชียร ขัดสี รอง สว.จร.สภ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11205 0107 สว.อก.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี 1209 10318 0046
251 ร.ต.อ. วิทวัส กองค า รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร สยส.139 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านนา จว.นครนายก 1208 10203 0132
252 ร.ต.อ. วิภู อิทธิกมลกุล นว.(สบ 1) ผบก.สอท.4 3305 11323 0005 สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 24203 0308
253 ร.ต.อ. วิรัตน์ ตระกูลไทย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี สชบ.456 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 1206 10203 0390
254 ร.ต.อ. วิศิษฏ์พร ใจกล้า รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11204 0036 สว.สส.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 0209 12204 0185
255 ร.ต.อ. วีรยุทธ ค าภีระมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองขอนแก่น 1405 11203 0312 สว.(สอบสวน) สภ.แหลมงอบ จว.ตราด 1207 10203 0092
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256 ร.ต.อ. วีรศักด์ิ บาลโสง รอง สวป.สภ.เมืองนครนายก 0206 13202 0094 สวป.สภ.เมืองนครนายก 0206 12202 0088
257 ร.ต.อ. วุฒินันต์ คงดี รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0024 สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 1209 10203 0153
258 ร.ต.อ. วุฒินันท์ ค าปาน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด 1207 11202 0039 สวป.สภ.เกาะกูด จว.ตราด 0205 12202 0054
259 ร.ต.อ. ศราวุธ เห็มภิระ รอง สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สชบ.347 ผบ.ร้อย (สบ 2) กองร้อยควบคุมฝูงชน กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10202 0474
260 ร.ต.อ. ศักด์ณรงค์ มีภาพ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 23203 0043 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.299
261 ร.ต.อ. ศักดา วัฒนากลาง รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี สชบ.152 สวป.สภ.สะตอน จว.จันทบุรี 1204 10202 0055
262 ร.ต.อ. หญิง ศิวลักษณ์ ไล้เลิศ รอง สว.กก.สส.บก.น.1 1003 11204 0053 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านนา จว.นครนายก 0206 24203 0038
263 ร.ต.อ. ศุภากร พรมรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ านาจเจริญ 1310 11203 0092 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนายก 1208 10203 0127
264 ร.ต.อ. เศรษฐพล สิงห์นอก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.302 สว.(สอบสวน) สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 1206 10203 0421
265 ร.ต.อ. สง่า สุวรรณเพชร รอง สว.สส.สน.บางซ่ือ ท.35 นว.(สบ 2) ผบช.ภ.2 1200 10323 0009
266 ร.ต.อ. สนอง เทศสวัสด์ิ รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี สชบ.373 สว.สส.สภ.หนองหมากฝ้าย จว.สระแก้ว 0209 12204 0166
267 ร.ต.อ. สมควร อินทร์แสง รอง สวป.สภ.คลองน  าใส จว.สระแก้ว 0209 13207 0191 สว.อก.สภ.เขาสิงโต จว.สระแก้ว 1211 10318 0140
268 ร.ต.อ. สมคิด น้อยวิเศษ รอง สวป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.361 สว.(สอบสวน) สภ.คลองหาด จว.สระแก้ว 1211 10203 0200
269 ร.ต.อ. สมชาย พฤษไพบูรณ์กิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมโหสถ จว.ปราจีนบุรี 1209 11203 0135 สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 1209 10203 0156
270 ร.ต.อ. สมบัติ ถ าวาปี รอง สว.สส.สภ.เมืองระยอง สรย.204 สวป.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง สรย.154
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271 ร.ต.อ. สมภพ มะจันทร์ รอง สว.สส.สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี 0204 13204 0280 สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.2 1202 10204 0028
272 ร.ต.อ. สมหมาย เขียวอ่อน รอง สวป.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี สชบ.414 สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 10318 0148
273 ร.ต.อ. สรชาติ ลาภไธสง รอง สวป.สภ.อรัญประเทศ จว.สระแก้ว สปจ.359 สว.อก.สภ.บ้านทัพไทย จว.สระแก้ว 1211 10318 0121
274 ร.ต.อ. สรรติ อังศุสิงห์ นายเวร (สบ 1) ผบก.อก.บช.ศ. 2901 11323 0005 สว.(สอบสวน) สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 1210 10203 0255
275 ร.ต.อ. สหพล ค าพอง รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 2404 11204 0282 สว.(สอบสวน) สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี 1206 10203 0396
276 ร.ต.อ. สัญชัย จิระสกุล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 11204 0039 สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 10202 0035
277 ร.ต.อ. หญิง สายชล ไชยณรงค์ รอง สว.ธร.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 0209 13304 0048 สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 10318 0011
278 ร.ต.อ. ส ารวย ช่างฟอก รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองน  าใส จว.สระแก้ว 1211 11203 0183 สว.(สอบสวน) สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 1211 10203 0196
279 ร.ต.อ. สิทธิโชค บุญโต รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.2 1212 11203 0030 สว.(สอบสวน) สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว สปจ.400
280 ร.ต.อ. สิทธิเดช วะสมบัติ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง 1210 11203 0188 สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง สรย.190
281 ร.ต.อ. สิทธิพงษ์ ค าจักร์ รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 13207 0313 สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 1202 10204 0050
282 ร.ต.อ. สิรภพ เงินดี ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.2 1203 11306 0035 สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 10318 0009
283 ร.ต.อ. หญิง สีษุณา รอดสุโข รอง สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส. 2905 11316 0043 สว.ฝอ.ภ.จว.นครนายก 1208 10326 0013
284 ร.ต.อ. หญิง สุกฤตา สัมมาสกุล รอง สว.ฝอ.บก.กค.ภ.2 1212 11304 0014 สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 10318 0012
285 ร.ต.อ. สุขสมบัติ วิชาสาร รอง สว.สส.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0158 สว.อก.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 12304 0215
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286 ร.ต.อ. สุเทพ เพ็งสุข รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป. 2102 29203 0094 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านนา จว.นครนายก 1208 10203 0133
287 ร.ต.อ. สุธีร์ ณ พัทลุง รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0023 สว.สส.สภ.ไม้รูด จว.ตราด 0205 12204 0132
288 ร.ต.อ. สุธีรพันธ์ ทาปศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุบลราชธานี 1311 11203 0211 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.314
289 ร.ต.อ. สุนทร สายโสภา รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.2 1212 11203 0025 สว.(สอบสวน) สภ.ฉิมพลี จว.ฉะเชิงเทรา 1205 10203 0205
290 ร.ต.อ. สุพรชัย นีละสมิต รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี ปนม.8604 สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 1206 10203 0382
291 ร.ต.อ. สุพรรณ โสภี รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 24203 0352 สว.(สอบสวน) สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 10203 0425
292 ร.ต.อ. หญิง สุพินดา แสงด า รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11304 0019 สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 10318 0010
293 ร.ต.อ. สุภัทรพงศ์ บุญก าเหนิด รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางระก า จว.พิษณุโลก สพล.243 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 1210 10203 0235
294 ร.ต.อ. หญิง สุภาพร สีทองทุม รอง สว.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ สน.3-1029 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 1205 10203 0201
295 ร.ต.อ. สุริยันต์ ศรีบุญเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 1411 11203 0181 สว.(สอบสวน) สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 0209 12203 0021
296 ร.ต.อ. สุริยา กุลบุญญา รอง สว.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 1210 11203 0147 สว.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง สรย.84
297 ร.ต.อ. แสวง ประศรีธนสมบัติ รอง สวป.สภ.เมืองระยอง 0208 13202 0241 สวป.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง 0208 12202 0067
298 ร.ต.อ. โสภณ จีนะสุทธ์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เหล่าหลวง จว.บึงกาฬ 0410 24203 0139 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี 1209 10203 0148
299 ร.ต.อ. หญิง หัทยา สัมมา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง สรย.216 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 0208 24203 0071
300 ร.ต.อ. อนวัช พรมปะ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11202 0032 สว.สส.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 0207 12204 0091
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301 ร.ต.อ. อนันต์ อุ่นบางหลวง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ตราด 1207 11202 0038 สว.จร.สภ.เมืองตราด 0205 12205 0010
302 ร.ต.อ. อโนชา นันทชัย รอง สว.สส.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.266 สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 1206 10203 0405
303 ร.ต.อ. อภิชาติ นามจันโท รอง สวป.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 0204 13207 0327 สว.สส.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 0204 12203 0325
304 ร.ต.อ. อภิชาติ นิยมชาติ รอง สว.สส.สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี 0202 13204 0121 สว.(สอบสวน) สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี 1204 10203 0165
305 ร.ต.อ. อลงกรณ์ ผาภา รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 1405 11203 0355 สว.(สอบสวน) สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.246
306 ร.ต.อ. อัญณพ สีเขียว รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 0204 13202 0426 สว.(สอบสวน) สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 1206 10203 0419
307 ร.ต.อ. อานนท์ ไทรด้วง รอง สว.(สอบสวน) สน.ส าราญราษฎร์ สน.1-1313 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี 0204 24203 0099
308 ร.ต.อ. อ านาจ นุชประคอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี 1707 11203 0113 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครนายก 1208 10203 0128
309 ร.ต.อ. อิทธิกร สายกระโทก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 1206 11203 0224 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.293
310 ร.ต.อ. อิทธิศักด์ิ ภิรมย์ราบ รอง สว.(สอบสวน) สน.บางกอกใหญ่ สน.3-815 สว.(สอบสวน) สภ.นาดี จว.ปราจีนบุรี สปจ.351
311 ร.ต.อ. อิศเรศ อินทรลักษณ์ รอง สว.ฝอ.บก.สส.บช.น. 1012 11202 0119 สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 10318 0288
312 ร.ต.อ. เอกรัตน์ โลหะ รอง สว.จร.สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 1210 11205 0101 สว.(สอบสวน) สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง สรย.160
313 ร.ต.อ. เอกราช กองล าเจียก รอง สวป.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 1206 11202 0137 สวป.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สชบ.356
314 ร.ต.อ. เอกราช ภาเภา รอง สว.(สอบสวน) สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม 0405 24203 0083 สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด สตร.135
315 ร.ต.อ. เอนก พรหมศร รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี 0202 13202 0195 สว.อก.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี 0202 12304 0093


