
( สำเนา ) 
 

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 
ที ่ 64/2566 

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 96 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. กฤษฎา อินทโชติ รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 13207 0315 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 1206 11203 0215

2 ร.ต.อ. หญิง กวิศรา ไชยบุบผา รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0297 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 11304 0012

3 ร.ต.อ. จเรศักด์ิ สุวรรณสนธ์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สฉช.186 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางน้้าเปร้ียว จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0094

4 ร.ต.อ. จักรพงษ์ ย่ิงยง รอง สวป.สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว 1211 11202 0108 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11202 0135

5 ร.ต.อ. จิระชัย มาตย์จันทร์ รอง สวป.สภ.ปากน้้าประแสร์ จว.ระยอง 0208 13207 0171 รอง สว.สส.สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.259
6 ร.ต.อ. จีรยุทธ ตุ่นป่า รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง 1210 11203 0191 รอง สว.(สอบสวน) สภ.น้้าเป็น จว.ระยอง 0208 23203 0044

7 ร.ต.อ. จีระวัฒน์ จันทายืน รอง สวป.สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว สปจ.395 รอง สวป.สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 0209 13202 0019

8 ร.ต.อ. เฉลิมพงษ์ ทองแท่ง รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 13202 0475 รอง สว.สส.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 0204 13203 0331

9 ร.ต.อ. หญิง ชวัลญา จินดาหลวง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11305 0029 รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.2 1202 11304 0067

10 ร.ต.อ. ชวินโรจน์ ศุภลักษณ์ รอง สวป.สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง 0208 13202 0272 รอง สว.สส.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 0204 13204 0221

11 ร.ต.อ. ชัยพิสิษฐ์ เชาว์พูนสุข รอง สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 0209 13202 0253 รอง สว.สส.สภ.หนองหมากฝ้าย จว.สระแก้ว 0209 13204 0087

12 ร.ต.อ. ชัยยะ มะลานาจ รอง สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สชบ.490 รอง สวป.สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี 1206 11202 0123

13 ร.ต.อ. หญิง ชุณหกาญจน์ ทองวิจิตร์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0195 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชลบุรี 1206 23203 0043

14 ร.ต.อ. เชาวรินทร์ ค้าเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว 1211 11203 0175 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระแก้ว 1211 29203 0041

15 ร.ต.อ. ฐานิต ท่ีภักดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด 1207 11203 0079 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 24203 0153

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   64/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   64/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6

16 ร.ต.อ. ณรงค์ จันทรา รอง สว.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 13204 0233 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 1210 11203 0147

17 ร.ต.อ. ณัฐวรรธน์ แทนบุญ รอง สวป.สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว 0209 13202 0016 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11204 0036

18 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ บุญมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 24203 0047 รอง สว.จร.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี สชบ.317
19 ร.ต.อ. ทรงศักด์ิ ท้าสอาด รอง สวป.สภ.ระเบาะไผ่ จว.ปราจีนบุรี 0207 13207 0123 รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0023

20 ร.ต.อ. ทองแดง แสงมุกดา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด 1207 11304 0016 รอง สว.กตค.บก.กค.ภ.2 1212 11304 0022

21 ร.ต.อ. ท้านูล ยศโชติ รอง สวป.สภ.หนองแหน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13207 0233 รอง สว.จร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สฉช.190
22 ร.ต.อ. ทิณภัชร ฐานะปัตโถ รอง สวป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด 0205 13202 0179 รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0237

23 ร.ต.อ. ธนชาติ เจริญแล้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 0204 23203 0049 นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.2 1202 11323 0005

24 ร.ต.อ. ธนธน หม่ืนสุข รอง สว.สส.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 0208 13204 0168 รอง สว.สส.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 0208 13204 0151

25 ร.ต.อ. ธนภณ พัชรเมธาการ รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 0204 13202 0419 รอง สว.จร.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 1206 11205 0172

26 ร.ต.อ. ธรรมรัตน์ ซ้ิมธรรมโรจน์ รอง สว.ฝกค.บก.กค.ภ.2 1212 11305 0040 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0265

27 ร.ต.อ. ธวัชชัย ชิณโคตร รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง สรย.252 รอง สวป.สภ.ปากน้้าประแสร์ จว.ระยอง สรย.88
28 ร.ต.อ. หญิง ธิติมา บุบผา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี สชบ.270 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11304 0021

29 ร.ต.อ. ธีภพ ผดุงนาม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11203 0138 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 0204 24203 0120

30 ร.ต.อ. ธีรพล บัวผัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11203 0139 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี 0204 24203 0104



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   64/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6

31 ร.ต.อ. ธีระศักด์ิ กิจมานะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11403 0030 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11304 0017

32 ร.ต.อ. นพดล ผลพฤกษา รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.173 รอง สว.จร.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.189
33 ร.ต.อ. นพพร กัลยา รอง สวป.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.163 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11202 0033

34 ร.ต.อ. นรินทร์ จันทร์เสน รอง สวป.สภ.เพ จว.ระยอง 18033 รอง สว.สส.สภ.เมืองระยอง สรย.204
35 ร.ต.อ. นิพิฐพนธ์ พันธ์ภักดี รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 0204 13202 0453 รอง สว.สส.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13203 0301

36 ร.ต.อ. นิมิตร แผลงเดช รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0293 รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0220

37 ร.ต.อ. บุญช่วย พิดานค้า รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2 1202 11204 0042 รอง สว.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี สชบ.359
38 ร.ต.อ. หญิง บุญยาพร กิจส้าเร็จ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ระยอง 1210 27203 0085 รอง สว.(สอบสวน) (หัวหน้างานคดี) สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 11203 0285

39 ร.ต.อ. ปัญญา บุญญฐี รอง สวป.สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 0204 13207 0297 รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 1202 11202 0064

40 ร.ต.อ. หญิง ปัญญาพร ศรีชาย รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11305 0200 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.2 1212 11203 0030

41 ร.ต.อ. ปาณสาร ครองสิทธ์ิ รอง สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 1206 11202 0152 รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 13202 0411

42 ร.ต.อ. พงษ์สวัสด์ิ มอมุงคุณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 24203 0351 รอง สว.(สอบสวน) สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี ปนม.8614
43 ร.ต.อ. พรชัย ศุภเฉลิมรักษ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11442 0037 รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.2 1202 11442 0054

44 ร.ต.อ. หญิง พัชรพร ดานุวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0054 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สระบัว จว.ปราจีนบุรี 1209 11203 0143

45 ร.ต.อ. พิชิต สายกระสุน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.186 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งเบญจา จว.จันทบุรี 1204 11203 0139



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   64/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6

46 ร.ต.อ. พิเชษ อิงชัยภูมิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 1210 11203 0203 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง 1210 11203 0193

47 ร.ต.อ. ไพบูลย์วิทย์ กระต่ายทอง รอง สวป.สภ.ส้านักทอง จว.ระยอง สจบ.97 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 11202 0117

48 ร.ต.อ. หญิง ภทรมณ เสริมศรี รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0271 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0297

49 ร.ต.อ. มนัส ชัยเภท รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11327 0106 รอง สว.ฝอ.บก.กค.ภ.2 1212 11304 0015

50 ร.ต.อ. หญิง มะลุลี ค้าคง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.337 รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง 1210 11203 0223

51 ร.ต.อ. มานิตย์ พูลกลาง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11304 0080 รอง สวป.สภ.เมืองนครนายก 0206 13202 0091

52 ร.ต.อ. หญิง รุจวิภา กล่ินอุบล ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.2 1203 11306 0039 รอง สว.ธร.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา สฉช.264
53 ร.ต.อ. เลิศศักด์ิ วังคีรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง 0208 24203 0070 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองกรับ จว.ระยอง 1210 11203 0200

54 ร.ต.อ. วรท ทวีสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 1206 11203 0288 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี 1206 11203 0241

55 ร.ต.อ. หญิง วรางคณา เกตุอุดมสิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 1206 11203 0348 รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 24203 0164

56 ร.ต.อ. วัฒนา สมานสุข รอง สวป.สภ.สาวชะโงก จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13207 0222 รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 13202 0257

57 ร.ต.อ. วินิจ สิมะลิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองจันทบุรี 1204 11203 0130 รอง สว.(สอบสวน) สภ.มะขาม จว.จันทบุรี 1204 11203 0147

58 ร.ต.อ. วิสูต สรวลสันต์ รอง สว.สส.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว 0209 13204 0180 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11204 0034

59 ร.ต.อ. ศรัณยพงศ์ ฐากูรเกียรติ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11202 0033 รอง สว.จร.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี สจบ.224
60 ร.ต.อ. ศาสวรรษ เอ่ียมสอาด รอง สวป.สภ.เพ จว.ระยอง ปนม.8607 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11202 0132



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   64/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6

61 ร.ต.อ. เศกศิศฐ์ ฉิมมาแก้วจรรยา รอง สว.สส.สภ.เมืองตราด สตร.132 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11204 0035

62 ร.ต.อ. สง่า สุทธิชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะตอน จว.จันทบุรี 1204 29203 0063 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาคิชฌกูฏ จว.จันทบุรี 1204 11203 0129

63 ร.ต.อ. สมคิด สีสงปราบ รอง สวป.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง 1210 11202 0094 รอง สว.จร.สภ.ห้วยโป่ง จว.ระยอง สรย.181
64 ร.ต.อ. สมบัติ แพนลา รอง สว.สส.สภ.ปากพลี จว.นครนายก 0206 13204 0075 รอง สวป.สภ.ปากพลี จว.นครนายก สนย.131
65 ร.ต.อ. สมประสงค์ สมร่าง รอง สวป.สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี สชบ.445 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี 1204 11304 0087

66 ร.ต.อ. สมพงษ์ บุญไทย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแปลง จว.จันทบุรี 1204 29203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะตอน จว.จันทบุรี 1204 11203 0149

67 ร.ต.อ. สมโภช แสงสุข รอง สว.สส.สภ.หนองแหน จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0236 รอง สว.สส.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0158

68 ร.ต.อ. สมศักด์ิ น้อมหนู รอง สว.(สอบสวน) สภ.โป่งน้้าร้อน จว.จันทบุรี 0202 24203 0063 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สอยดาว จว.จันทบุรี สจบ.269
69 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ศรีณรงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 24203 0068 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11203 0160

70 ร.ต.อ. สราวุธ ศิลป์สาย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี สปจ.258 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 23203 0046

71 ร.ต.อ. สามารถ แพงศรี รอง สว.ธร.สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 13304 0028 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.2 1203 11306 0035

72 ร.ต.อ. หญิง สายสุนีย์ ค้าสิงห์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว 1211 11304 0016 รอง สว.ธร.สภ.วังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 0209 13304 0048

73 ร.ต.อ. สุชาติ ปัญจมาต รอง สวป.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี สปจ.332 รอง สวป.สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 1206 11202 0156

74 ร.ต.อ. สุริยา พันแสง รอง สว.สส.สภ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา 0203 13204 0151 รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี 1209 11202 0032

75 ร.ต.อ. เส็ง ทัพซ้าย รอง สว.สส.สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี สปจ.334 รอง สว.สส.สภ.วังคู จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11204 0105



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   64/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6

76 ร.ต.อ. อติวิชญ์ ดีแดง รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี 0204 13207 0312 รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0299

77 ร.ต.อ. อนุพงษ์ หงษ์ไทย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 24203 0058 รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี 1206 11203 0263

78 ร.ต.อ. อนุวัตร โตโส รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี สชบ.512 รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11305 0200

79 ร.ต.อ. อรรถกร โภคสุทธ์ิ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง 1210 11202 0117 รอง สว.สส.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 0208 13204 0027

80 ร.ต.อ. อิทธิพล ภูสีฤทธ์ิ รอง สวป.สภ.ปากพลี จว.นครนายก สนย.133 รอง สว.สส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี 0204 13204 0233

81 ร.ต.อ. อิทธิพล เรืองเดช รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0299 รอง สว.ธร.สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี 0204 13304 0028

82 ร.ต.อ. อิสเรศ เลิศวิไล รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี 0204 13202 0451 รอง สว.ฝอ.บก.กค.ภ.2 1212 11304 0014

83 ร.ต.ท. หญิง กชมน แสนบัณฑิต รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 0203 24203 0065 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11203 0138

84 ร.ต.ท. คุณาธิป ขุ่ยค้ามี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.339 รอง สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 0204 24203 0157

85 ร.ต.ท. ณัฐวัฒน์ วรพรพงษ์ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0291 ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.2 1203 11306 0031

86 ร.ต.ท. ธนกร ซ่ือตรง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 24203 0041 รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี 0204 24203 0350

87 ร.ต.ท. ธรรณธร และอรุณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี 0204 24203 0111 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 1210 11203 0202

88 ร.ต.ท. ธรรมนูญ รัตนพิมพ์ภาภรณ์ รอง สว.ธร.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี สชบ.322 รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ระยอง 1210 27203 0085

89 ร.ต.ท. บุรเศรษฐ์ ทรงศุภศาสตร์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0179 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.2 1212 11203 0026

90 ร.ต.ท. ปรัชญา นุรารักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี 0204 24203 0095 รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโพธ์ิ จว.ฉะเชิงเทรา 0203 24203 0103



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

บัญชีแนบท้ำยค ำส่ังต ำรวจภูธรภำค 2  ท่ี   64/๒๕๖6  ลงวันท่ี  10 มีนำคม ๒๕๖6

91 ร.ต.ท. ปริญญา หินศรีสุวรรณ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0238 รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี 1206 11203 0267

92 ร.ต.ท. พงศ์พล การงาน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด 0205 24203 0061 รอง สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 0207 24203 0059

93 ร.ต.ท. หญิง พลอยไพลิน ธรรมกรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี 0207 24203 0048 รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.2 1212 11203 0027

94 ร.ต.ท. หญิง อัมภาพันธ์ุ อาทรกิจวัฒน์ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 1205 11326 0024 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 11326 0282

95 ร.ต.ท. อิทธิพล ตะวัน รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0265 รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชลบุรี 1206 11304 0018

96 ร.ต.ต. หญิง สุรางคนา สุทธิ รอง สว.ธร.สภ.เมืองจันทบุรี สจบ.160 รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 1201 11304 0271
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