หน้าที่ 1

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ ผกก.
ลาดับ ยศ

1 พ.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ดิเรก ยศนันท์

2 พ.ต.อ.

ตาแหน่ง
ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

ผกก.
16/02/2553

รอง ผกก.
01/06/2547

สว.
01/02/2538

รอง สว.
01/02/2529

วันเกิด
01/04/2504

ธนกฤต อ่อนละออ

ผกก.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

10/02/2554

01/04/2541

02/10/2535

01/02/2527

02/10/2504

3 พ.ต.อ.

มาโนช เคลือบวิจิตร

ผกก.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

10/02/2554

11/02/2545

01/03/2539

01/02/2529

03/04/2504

4 พ.ต.อ.

ปรีชา เอี่ยมนุ้ย

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ

10/02/2554

22/05/2546

22/05/2540

29/08/2529

15/02/2504

5 พ.ต.อ.

กฤษดา ดีลีพจนานันทน์ ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 *06/12/2555 16/04/2548

01/04/2542

25/01/2534

09/05/2508

6 พ.ต.อ.

วิโรจน์ ข้าวบ่อ

ผกก.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท

11/07/2554

10/08/2545

01/02/2538

01/02/2528

16/03/2506

7 พ.ต.อ.

พีรพันธุ์ จันทร์เทียน

ผกก.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง

05/04/2555

01/04/2541

02/10/2535

01/02/2528

18/04/2505

8 พ.ต.อ.

ชโลธร สิทธิปัญญา

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระบุรี

05/04/2555

16/04/2548

01/10/2541

25/01/2534

24/04/2505

9 พ.ต.อ.

ชาติ อาจเจริญ

ผกก.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

05/04/2555

01/10/2548

01/10/2542

01/02/2535

29/10/2512

10 พ.ต.อ.

กันตพงษ์ นิลขา

ผกก.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

05/04/2555

01/11/2548

01/02/2538

01/02/2531

23/04/2508

11 พ.ต.อ.

เกียรติพงษ์ ทองเพียร

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระบุรี

05/04/2555

01/11/2549

01/10/2543

16/09/2535

04/05/2506

12 พ.ต.อ.

ธีระพันธุ์ สุคนธ์พันธุ์

ผกก.ฝ่ายอานวยการ 2 บก.อก.ภ.1

05/04/2555

01/11/2549

01/02/2545

26/09/2537

24/05/2510

13 พ.ต.อ.

วรพจน์ ชูเชิด

ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

05/04/2555

20/11/2551

01/08/2542

28/09/2533

03/11/2505

14 พ.ต.อ.

อรรณพ นวมนาคะ

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 05/04/2555

20/11/2551

13/02/2547

01/07/2534

01/12/2503

15 พ.ต.อ.

เรศวร วายุเวช

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

*05/02/2557 *16/02/2553 03/05/2544

01/02/2535

25/01/2512

16 พ.ต.อ.

ประเวศ ศรีนาค

ผกก.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

06/12/2555

07/03/2546

01/02/2538

01/02/2528

29/11/2504

17 พ.ต.อ.

ศราวุธ สวัสดิชัย

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

06/12/2555

13/02/2547

01/04/2541

01/02/2533

30/04/2511

18 พ.ต.อ.

อัครโรจน์ ศิริจันทร์นนท์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

06/12/2555

16/10/2548

01/10/2541

01/02/2534

11/02/2511

19 พ.ต.อ.

สมคิด สาวิสัย

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระบุรี

06/12/2555

16/10/2548

01/10/2542

01/02/2535

26/12/2511

20 พ.ต.อ.

ชูศักดิ์ เคทอง

ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1

06/12/2555

05/02/2551

01/04/2541

01/02/2531

19/01/2505

21 พ.ต.อ.

ณัฐพล โกมินทรชาติ

ผกก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

06/12/2555

20/11/2551

07/03/2546

01/02/2536

01/12/2514

หน้าที่ 2

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ ผกก.
ลาดับ ยศ

22 พ.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ภูการวิก โชติกเสถียร

ตาแหน่ง
ผกก.สภ.เพนียด อ.โคกสาโรง จว.ลพบุรี

ผกก.
06/12/2555

รอง ผกก.
20/11/2551

สว.
13/02/2547

รอง สว.
01/02/2540

วันเกิด
01/07/2517

23 พ.ต.อ.

สาธิต กาญจนภูวดล

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

*05/02/2557 14/05/2547

01/04/2541

01/02/2533

23/09/2510

24 พ.ต.อ.

ประจักร พรหมศิริ

ผกก.ฝ่ายอานวยการ 6 บก.อก.ภ.1

06/12/2555

16/02/2553

07/03/2546

01/02/2535

30/05/2513

25 พ.ต.อ.

กรณ์เสฏฐ์ วงศ์สีชิน

ผกก.สภ.คลองสิบสอง อ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี

05/02/2557

16/11/2543

16/05/2537

01/02/2528

24/01/2506

26 พ.ต.อ.

ชาลี เดชศิริ

ผกก.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

05/02/2557

16/11/2543

01/02/2538

01/02/2526

06/12/2503

27 พ.ต.อ.

ไพฑูร ตันเจริญรัตน์

ผกก.สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี

05/02/2557

11/02/2545

01/12/2538

01/02/2528

19/12/2505

28 พ.ต.อ.

เติมเผ่า สิริภูบาล

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

05/02/2557

01/04/2545

01/04/2539

29/08/2529

12/11/2503

29 พ.ต.อ.

บัญชา มีเลิศ

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/10/2547

01/10/2541

28/09/2533

14/07/2504

30 พ.ต.อ.

วิชัย ยุติธรรม

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/10/2547

01/10/2541

28/09/2533

13/10/2504

31 พ.ต.อ.

ประหยัด เฮ้ารัง

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

05/02/2557

01/04/2548

01/04/2542

01/02/2534

14/12/2511

32 พ.ต.อ.

กกุสนธ์ เหมือนปัน้

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

05/02/2557

01/04/2548

01/04/2542

01/07/2534

17/03/2505

33 พ.ต.อ.

สุทธิรัตน์ ปิน่ มาศ

ผกก.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

05/02/2557

16/04/2548

01/10/2540

01/02/2531

12/03/2509

34 พ.ต.อ.

ชินกฤช ธิวงศ์คา

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

05/02/2557

16/04/2548

01/04/2542

01/07/2534

01/06/2505

35 พ.ต.อ.

ภัคธนา ลายลักษณ์

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 05/02/2557

16/10/2548

01/04/2542

01/07/2534

12/05/2505

36 พ.ต.อ.

สายันต์ ปาลวัฒน์

ผกก.สภ.พระขาว อ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

16/10/2548

01/10/2542

28/09/2533

24/10/2503

37 พ.ต.อ.

ศราวุธ ศรีสุขศิริพันธ์

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

05/02/2557

16/10/2548

01/10/2542

01/02/2535

08/12/2512

38 พ.ต.อ.

ผจญ ขาเจริญ

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 05/02/2557

01/04/2549

01/04/2543

01/02/2535

14/06/2512

39 พ.ต.อ.

อดิศร บุญประทีป

ผกก.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

05/02/2557

01/11/2549

01/04/2541

01/02/2533

19/02/2512

40 พ.ต.อ.

สมปอง ศรีเพ็ชร

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 05/02/2557

01/11/2549

01/10/2543

29/08/2529

10/01/2504

41 พ.ต.อ.

แย้ม เล็กมณี

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระบุรี

05/02/2557

01/11/2549

01/10/2543

16/09/2535

08/09/2504

42 พ.ต.อ.

พัฒนา สงวนศักดิ์

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/11/2549

01/10/2543

16/09/2535

29/02/2507

หน้าที่ 3

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ ผกก.
ลาดับ ยศ

43 พ.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ประสาทพร ศรีสุขโข

ตาแหน่ง
ผกก.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

ผกก.
05/02/2557

รอง ผกก.
01/11/2549

สว.
01/10/2543

รอง สว.
30/09/2535

วันเกิด
25/09/2505

44 พ.ต.อ.

ชูชาติ โสภา

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยนาท

05/02/2557

01/11/2549

01/10/2543

30/09/2535

22/08/2510

45 พ.ต.อ.

ไพรัช เมืองศรี

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

05/02/2557

01/11/2549

01/10/2543

30/09/2535

19/10/2510

46 พ.ต.อ.

พิจิตร อังศุภานิช

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

05/02/2557

22/06/2550

01/07/2540

01/02/2530

01/01/2508

47 พ.ต.อ.

เทวินทร์ ขุนแก้ว

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

05/02/2557

22/06/2550

01/04/2542

01/02/2534

12/08/2510

48 พ.ต.อ.

วันชัย คาประเสริฐ

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 *05/02/2557 20/11/2551

01/10/2545

16/01/2538

31/07/2505

49 พ.ต.อ.

สิงห์ลาพอง โพธิเ์ สือ

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี

05/02/2557

20/11/2550

01/10/2544

16/09/2536

06/08/2510

50 พ.ต.อ.

สุรพจน์ รอดบารุง

ผกก.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

05/02/2557

16/01/2551

16/11/2543

01/02/2536

25/10/2512

51 พ.ต.อ.

ชินวร เจียห์สกุล

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 05/02/2557

16/01/2551

01/10/2544

01/02/2537

18/04/2515

52 พ.ต.อ.

พุฒิพัฒณ วรรธน์จิรัฐ

ผกก.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

05/03/2551

07/03/2546

01/02/2537

02/04/2513

53 พ.ต.อ.

กริช แสงพล

ผกก.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

05/02/2557

20/11/2551

16/06/2540

01/02/2528

11/03/2507

54 พ.ต.อ.

สุวัฒน์ ตันติมาสน์

ผกก.สภ.หันคา จว.ชัยนาท

05/02/2557

20/11/2551

16/03/2543

01/02/2536

14/08/2513

55 พ.ต.อ.

ประวิทย์ ยงยุทธ์

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี

05/02/2557

20/11/2551

01/10/2545

30/09/2537

07/01/2510

56 พ.ต.อ.

พิษณุ ต๊ะปินตา

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

20/11/2551

01/10/2545

30/09/2537

27/11/2512

57 พ.ต.อ.

ณภัทร นิ่มวงษ์

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 05/02/2557

16/02/2553

01/10/2544

11/09/2532

30/01/2505

58 พ.ต.อ.

วีระชัย เหลืองวิไล

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

16/02/2553

01/10/2545

30/09/2537

03/12/2504

59 พ.ต.อ.

ศิริพจน์ ฤกษ์สภาพ

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

05/02/2557

16/02/2553

01/10/2545

16/01/2538

21/06/2506

60 พ.ต.อ.

ประธาน นันทกอบกุล

ผกก.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

16/02/2553

07/03/2546

01/02/2539

03/12/2517

61 พ.ต.อ.

อัฐพล แก้วเขียว

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

05/02/2557

16/02/2553

01/10/2546

25/09/2538

06/07/2511

62 พ.ต.อ.

บัญชา ศรีสุข

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

05/02/2557

16/02/2553

01/10/2546

25/09/2538

19/12/2511

63 พ.ต.อ.

ภรภัทร เพ็ชรพยาบาล

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 05/02/2557

16/02/2553

01/10/2546

25/09/2538

07/12/2512

หน้าที่ 4

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ ผกก.
ลาดับ ยศ

64 พ.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ศิวาพัชญ์ สนิทนวนธนรัฐ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

ผกก.
05/02/2557

รอง ผกก.
16/02/2553

สว.
01/11/2548

รอง สว.
30/09/2537

วันเกิด
29/05/2510

65 พ.ต.อ.

สาโรจน์ ลิ้มวสุไพศาล

ผกก.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

05/02/2557

10/02/2554

30/06/2548

01/02/2536

04/10/2512

66 พ.ต.อ.

วัลลภ กังธาราทิพย์

ผกก.ฝ่ายกฎหมาย คดีปกครองและคดีแพ่ง บก.กฎหมายและคดี ภ.1 21/03/2557

16/10/2548

01/10/2540

01/02/2530

26/12/2508

67 พ.ต.อ.

กิตติศักดิ์ เทีย่ งกมล

ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

01/11/2548

31/08/2539

01/02/2531

07/01/2509

68 พ.ต.อ.

บัลลังก์ โพธิท์ อง

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 *15/01/2558 10/02/2554

01/10/2546

16/01/2538

19/06/2510

69 พ.ต.อ.

บุญญรัตน์ อ่าบุญ

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 15/01/2558

01/07/2546

01/07/2540

01/02/2528

17/08/2504

70 พ.ต.อ.

วินัย วงษ์จันทร์

ผกก.ฝ่ายอานวยการ ศฝร.ภ.1

15/01/2558

01/07/2546

01/07/2540

01/02/2532

20/06/2507

71 พ.ต.อ.

ธเนศ สินรัตน์

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

15/01/2558

01/07/2546

01/07/2540

01/02/2532

03/01/2510

72 พ.ต.อ.

ชัยรัตน์ ตันติวุฒิ

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 15/01/2558

01/10/2546

01/10/2540

01/02/2533

08/02/2510

73 พ.ต.อ.

ดิเรก แจ่มสุธี

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 15/01/2558

01/10/2546

01/10/2540

01/02/2533

15/03/2510

74 พ.ต.อ.

รัชกฤช วุฒิชัยภิญโญ

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

15/01/2558

16/10/2547

16/07/2540

01/02/2533

07/11/2510

75 พ.ต.อ.

ชวลิต แสงพงษ์พิทยา

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

15/01/2558

16/10/2548

01/10/2541

25/01/2534

27/03/2509

76 พ.ต.อ.

ณพล สายสุข

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 15/01/2558

16/10/2548

01/04/2542

01/07/2534

06/02/2509

77 พ.ต.อ.

สถาพร รอดโพธิท์ อง

ผกก.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

15/01/2558

01/11/2549

16/03/2543

01/02/2536

20/06/2510

78 พ.ต.อ.

ไพโรจน์ รัตนมณี

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 15/01/2558

01/11/2549

01/10/2543

01/07/2534

06/07/2504

79 พ.ต.อ.

วิโรจน์ วังวล

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 15/01/2558

01/11/2549

01/10/2543

30/09/2535

02/07/2509

80 พ.ต.อ.

บัญชา คงมั่น

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

15/01/2558

01/11/2549

01/10/2543

30/09/2535

16/11/2511

81 พ.ต.อ.

สมชาย เดชแพ

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

15/01/2558

01/11/2549

16/11/2543

01/02/2534

25/06/2512

82 พ.ต.อ.

อัครวุฒ ธานีรัตน์

ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

15/01/2558

20/11/2550

16/11/2543

01/02/2537

14/12/2515

83 พ.ต.อ.

สรวิศ สุขแพทย์

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

15/01/2558

20/11/2551

01/10/2545

16/01/2538

05/04/2505

84 พ.ต.อ.

สุพิตร โคนพันธ์

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

15/01/2558

20/11/2551

01/10/2545

16/01/2538

16/06/2508

21/03/2557

หน้าที่ 5

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ ผกก.
ลาดับ ยศ

85 พ.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
มงคล ศรีรักษา

ตาแหน่ง
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นนทบุรี

ผกก.
15/01/2558

รอง ผกก.
20/11/2551

สว.
01/10/2545

รอง สว.
16/01/2538

วันเกิด
24/06/2509

86 พ.ต.อ.

วีระยุทธ ประสานนาม

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

15/01/2558

20/11/2551

01/10/2545

16/01/2538

01/10/2511

87 พ.ต.อ.

มนตรี คชาพรรธน์

ผกก.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

20/11/2551

01/10/2545

16/01/2538

04/12/2511

88 พ.ต.อ.

เถกิงวุฒิ กิตติศุภคุณ

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อ่างทอง

15/01/2558

20/11/2551

01/10/2545

01/02/2538

30/01/2514

89 พ.ต.อ.

สถิตย์ สังข์ประไพ

ผกก.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

16/02/2553

16/03/2543

01/07/2534

24/03/2506

90 พ.ต.อ.

สมยศ คาอยู่

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

15/01/2558

16/02/2553

01/10/2545

30/09/2537

10/01/2504

91 พ.ต.อ.

ร่มศักดิ์ ศรีละวัลย์

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

15/01/2558

16/02/2553

01/10/2545

01/01/2538

24/03/2511

92 พ.ต.อ.

ภัทรภัทร นุชยวง

ผกก.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

16/02/2553

01/10/2545

16/01/2538

30/01/2506

93 พ.ต.อ.

ไมตรี ตุ้มอ่อน

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

15/01/2558

16/02/2553

01/10/2545

16/01/2538

03/08/2507

94 พ.ต.อ.

เสรี ทรงกิจ

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อ่างทอง

15/01/2558

10/02/2554

01/10/2547

01/02/2540

03/10/2512

95 พ.ต.อ.

กัณต์ชวิศ โพธิป์ ระสิทธิ์ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ

18/02/2559

01/10/2547

01/10/2541

01/02/2531

01/06/2509

96 พ.ต.อ.

ไพรัช นิธิธรรมจรรยา

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 18/02/2559

01/11/2549

01/05/2543

01/02/2536

07/03/2508

97 พ.ต.อ.

ภัทศา เดชภาคย์กุล

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 18/02/2559

01/11/2549

01/10/2543

25/01/2534

09/03/2505

98 พ.ต.อ.

วิเชียร กสิบุตร

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

18/02/2559

01/11/2549

01/10/2543

30/09/2535

12/01/2507

99 พ.ต.อ.

ภาณุมาศ ภูมิจันทร์

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

18/02/2559

16/02/2553

01/10/2545

16/01/2538

15/01/2508

100 พ.ต.อ.

สมาน เสมี

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

18/02/2559

16/02/2553

01/10/2546

30/09/2537

16/09/2508

101 พ.ต.อ.

ธวัชชัย กุลทอง

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

18/02/2559

16/02/2553

01/10/2546

25/09/2538

16/10/2510

102 พ.ต.อ.

ปัณณพัฒน์ เดชโชติพิสิฐ ผกก.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

16/05/2559

01/12/2544

02/10/2535

01/02/2528

09/05/2504

103 พ.ต.อ.

วรทา กิจวารี

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สิงห์บุรี

16/05/2559

01/12/2544

16/10/2538

01/02/2528

01/02/2504

104 พ.ต.อ.

ภณศึกษา ชาเรณู

ผกก.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2559

15/01/2546

01/02/2538

01/02/2526

17/01/2504

105 พ.ต.อ.

วิทยา เดชปัญญาวัฒน์

ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสานวนคดี บก.กฎหมายและคดี ภ.1 16/05/2559

16/04/2546

31/08/2539

01/02/2527

15/04/2504

หน้าที่ 6

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ ผกก.
ลาดับ ยศ

106 พ.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ทวีศักดิ์ ฤทธาคณานนท์ ผกก.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

ผกก.
16/05/2559

รอง ผกก.
22/05/2546

สว.
22/05/2540

รอง สว.
01/02/2531

วันเกิด
21/01/2508

107 พ.ต.อ.

ไพโรจน์ ตีรโสภณ

ผกก.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

16/05/2559

01/07/2546

01/07/2540

01/02/2532

08/01/2510

108 พ.ต.อ.

วัชรินทร์ เมืองทิพย์

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

16/05/2559

13/02/2547

01/03/2539

01/02/2530

06/07/2506

109 พ.ต.อ.

อานวยพันธ์ นิลน้อย

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1

16/05/2559

01/04/2547

01/04/2541

01/02/2533

26/03/2511

110 พ.ต.อ.

อธิวัฒน์ นุชถาวร

ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.สระบุรี

16/05/2559

01/10/2547

01/10/2541

25/01/2534

30/03/2509

111 พ.ต.อ.

โสภณ มงคลโสภณรัตน์ ผกก.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2559

01/10/2547

01/10/2541

25/01/2534

28/04/2510

112 พ.ต.อ.

พิเชษฐ ไวยวุฒินันท์

16/05/2559

01/11/2549

16/11/2543

01/02/2535

04/05/2512

113 พ.ต.อ.

ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/05/2559

16/04/2550

16/03/2543

01/02/2536

15/11/2510

114 พ.ต.อ.

สถิตพร บุณยรัตพันธุ์

ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/05/2559

22/06/2550

11/02/2545

16/01/2538

27/01/2514

115 พ.ต.อ.

วิชัยนาวิน อนันต์

ผกก.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

16/05/2559

20/11/2550

02/07/2542

01/02/2533

29/08/2510

116 พ.ต.อ.

สุวิทย์ นันทกอบกุล

ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นนทบุรี

16/05/2559

20/11/2550

01/10/2543

01/02/2536

02/07/2512

117 พ.ต.อ.

วรวุฒิ ปานขาว

ผกก.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/05/2559

20/11/2550

01/10/2544

01/02/2537

01/10/2513

118 พ.ต.อ.

นฤดม มารศรี

ผกก.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2559

05/03/2551

11/02/2545

01/02/2538

09/09/2515

119 พ.ต.อ.

อนันต์ ชัยชาญ

ผกก.สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/05/2559

20/11/2551

16/11/2543

01/02/2534

25/06/2510

120 พ.ต.อ.

เอนก พงษ์สวัสดิ์

ผกก.สภ.พระอินทร์ราชา อ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 16/05/2559

20/11/2551

01/10/2545

01/02/2538

17/12/2511

121 พ.ต.อ.

อัครารัฐ สุพานิชวรภาชน์ ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

16/05/2559

20/11/2551

07/03/2546

16/01/2538

22/10/2512

122 พ.ต.อ.

โกมล กลิ่นประชุม

ผกก.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

16/05/2559

20/11/2551

13/02/2547

01/02/2536

31/01/2512

123 พ.ต.อ.

อมรชัย ปัญญา

ผกก.ฝ่ายอานวยการ 5 บก.อก.ภ.1

16/05/2559

16/02/2553

13/02/2547

01/02/2537

11/12/2515

124 พ.ต.อ.

ศิริชัย ไชยดี

ผกก.สภ.หางน้าสาคร อ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

16/05/2559

16/02/2553

22/11/2547

01/02/2537

29/08/2513

125 พ.ต.อ.

พีรศักดิ์ รอดบน

ผกก.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/05/2559

16/02/2553

22/11/2547

01/02/2541

03/04/2517

126 พ.ต.อ.

วันชัย ชูจิตร

ผกก.สภ.บางศรีเมือง อ.เมือง จว.นนทบุรี

16/05/2559

10/02/2554

01/11/2548

16/01/2538

22/01/2508

ผกก.ฝ่ายอานวยการ บก.กฎหมายและคดี ภ.1

หน้าที่ 7

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ ผกก.
ลาดับ ยศ

ผกก.
16/05/2559

รอง ผกก.
05/04/2555

สว.
07/03/2546

รอง สว.
01/02/2535

วันเกิด
06/03/2512

128 พ.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ศราวุฒิ ศิริ
ผกก.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี
ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/05/2559

05/04/2555

01/11/2549

01/02/2539

26/04/2517

129 พ.ต.อ.

ประเสริฐ บัวขาว

ผกก.สภ.เปร็ง อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/05/2559

05/04/2555

01/11/2549

01/02/2540

23/04/2512

130 พ.ต.อ.

เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์

ผกก.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/05/2559

05/04/2555

01/11/2549

01/02/2542

30/09/2519

131 พ.ต.อ.

สีหเดช สระกอบแก้ว

ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/05/2559

05/04/2555

07/12/2550

01/02/2541

22/02/2517

127 พ.ต.อ.

หมายเหตุ

- ลาดับที่ 5 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ ผกก. 1 ปี 6 เดือน 27 วัน
- ลาดับที่ 15 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ ผกก.1 ปี 6 เดือน 13 วัน ระดับ รอง ผกก. 1 ปี 2 เดือน
- ลาดับที่ 23 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ ผกก. 5 เดือน 2 วัน
- ลาดับที่ 48 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ ผกก. 1 ปี 26 วัน
- ลาดับที่ 68 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ ผกก. 5 เดือน 2 วัน
ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.
(รัฐพงศ์ สุจริต)
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

หน้าที่ 1

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
กฤติกร เมืองพุทธา

ตาแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

รอง ผกก.
14/05/2547

สว.
01/10/2540

รอง สว.
01/02/2533

วันเกิด
02/07/2509

ไพศาล แย้มบางยาง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

14/05/2547

01/04/2541

01/02/2531

17/05/2507

3 พ.ต.ท.
4 พ.ต.ท.

ธวัชชัย แจ่มนุราช

รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

01/10/2547

01/10/2541

25/01/2534

12/09/2509

สมเกียรติ อุปกรณ์ศิริการ

รอง ผกก.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

16/10/2547

05/11/2539

01/02/2531

07/09/2507

5 พ.ต.ท.
6 พ.ต.ท.

สมยศ ดาจันทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

*01/11/2549

01/10/2542

30/09/2534

21/10/2504

กิตติพัทพ์ รุ่งเรืองจรูญ

รอง ผกก.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

22/11/2547

01/06/2539

01/02/2530

11/10/2506

7 พ.ต.ท.
8 พ.ต.ท.

โสวัชร์ ไชยสงคราม

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

16/04/2548

01/10/2541

01/02/2532

16/02/2508

ยิ่งบุญ พตด้วง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

16/04/2548

01/10/2541

28/09/2533

03/07/2506

9 พ.ต.ท.
10 พ.ต.ท.

ชัญญวัฒน์ สิมสวัสดิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

16/04/2548

01/04/2542

01/07/2534

02/07/2505

วิเชียร เหมือนสุวรรณ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/10/2548

01/04/2541

30/03/2533

24/09/2506

11 พ.ต.ท.
12 พ.ต.ท.

ศิวะ ริมฝาย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/10/2548

01/10/2541

28/09/2533

05/05/2504

สุทธิรักษ์ หมอโอสถ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

16/10/2548

01/10/2541

25/01/2534

19/06/2504

13 พ.ต.ท.
14 พ.ต.ท.

ไชยวัฒน์ ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ รอง ผกก.ป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

16/10/2548

01/10/2541

25/01/2534

02/07/2506

โรจนฤทธิ์ โรจนวิศวกรรม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/10/2548

01/04/2542

25/01/2534

01/02/2507

15 พ.ต.ท.
16 พ.ต.ท.

สมชาย อ่าทอง

รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

16/10/2548

01/10/2542

01/07/2534

03/07/2504

เศกสรรค์ บัวเรือง

รอง ผกก.ป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา

01/04/2549

01/04/2543

01/02/2535

03/07/2512

17 พ.ต.ท.
18 พ.ต.ท.

นพดล ทับเกตุ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/04/2549

01/07/2540

30/09/2531

04/05/2504

ออมสิน สุขการค้า

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

16/04/2549

01/07/2540

01/02/2532

10/01/2509

19 พ.ต.ท.
20 พ.ต.ท.

ฐาณภิสม์ พิมพาภูวัชร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

01/11/2549

01/07/2540

01/02/2528

08/07/2504

สุรศักดิ์ นุ่มกัน

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

01/11/2549

01/07/2540

01/02/2531

25/04/2509

1 พ.ต.ท.
2 พ.ต.ท.

หน้าที่ 2

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
สุขสันต์ เปาอินทร์

ตาแหน่ง
รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

รอง ผกก.
01/11/2549

สว.
01/04/2541

รอง สว.
01/02/2530

วันเกิด
21/08/2508

ปัณณวิชญ์ นาถึง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

01/11/2549

01/10/2543

01/07/2534

29/12/2503

23 พ.ต.ท.
24 พ.ต.ท.

สุบรรณ โชคพิมพา

01/10/2543

01/02/2535

17/05/2513

01/10/2543

16/09/2535

01/09/2510

25 พ.ต.ท.
26 พ.ต.ท.

ไวยกูล กิจเพชร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี
01/11/2549
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 01/11/2549
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 01/11/2549

01/10/2543

30/09/2535

13/10/2508

ประเสริฐ เตชะมา

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

01/11/2549

01/10/2543

30/09/2535

28/02/2510

27 พ.ต.ท.
28 พ.ต.ท.

มนชัย รุ่งเรืองเศรษฐ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

01/11/2549

01/10/2543

01/02/2536

26/06/2512

พรชัย จรวงษ์

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/11/2549

01/04/2541

01/02/2531

01/01/2508

29 พ.ต.ท.
30 พ.ต.ท.

ปริญญา สุคันธวิภัติ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

22/06/2550

01/09/2540

01/02/2528

21/07/2504

อริญชัย สุวรรณโภชน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

22/06/2550

01/10/2543

16/09/2535

26/10/2504

31 พ.ต.ท.
32 พ.ต.ท.

สมเกียรติ พูลธนะ

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

22/06/2550

01/04/2544

16/09/2535

20/10/2506

สมชาย อรภักดี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

22/06/2550

01/04/2544

30/09/2535

03/02/2506

33 พ.ต.ท.
34 พ.ต.ท.

ธนกฤต กนิษฐกุล

รอง ผกก.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

20/11/2550

31/08/2539

01/09/2532

15/03/2508

โสภณ ภูนุช

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ 3 บก.อก.ภ.1

20/11/2550

01/04/2541

01/02/2531

17/04/2509

35 พ.ต.ท. หญิง ธนิดา ศิริมาสง่า
36 พ.ต.ท.
อานนท์ รุจิยาปนนท์

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

20/11/2550

16/11/2543

16/09/2535

01/01/2507

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา

20/11/2550

01/10/2544

30/09/2535

13/04/2506

37 พ.ต.ท.
38 พ.ต.ท.

ภูวเดช ปานจันทร์

รอง ผกก.ป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

20/11/2550

01/10/2544

01/02/2537

01/04/2512

นาวิน ทองสง่า

รอง ผกก.สส.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

20/11/2550

01/10/2544

01/02/2537

16/10/2513

39 พ.ต.ท.
40 พ.ต.ท.

พิเชษฐ นิธิพัฒนะ

รอง ผกก.ป.สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี

20/11/2550

11/02/2545

16/09/2535

29/07/2509

ณรงค์ชัย อุบลศุข

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

20/11/2550

07/03/2546

01/02/2533

08/12/2511

21 พ.ต.ท.
22 พ.ต.ท.

พงศ์เชษฐ์ จุลสงค์

หน้าที่ 3

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
ศราวุธ คงคานนท์

ตาแหน่ง
รอง ผกก.ป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

รอง ผกก.
20/11/2550

สว.
07/03/2546

รอง สว.
16/09/2535

วันเกิด
17/10/2504

สงกรานต์ บูรณศักดิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

20/11/2550

07/03/2546

01/02/2538

13/04/2516

43 พ.ต.ท.
44 พ.ต.ท.

ธงชัย บุณาวรรฒ์

รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.1

16/01/2551

16/11/2543

01/02/2535

07/12/2512

เอกภพ อยู่ม่วง

รอง ผกก.ป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

05/02/2551

19/05/2541

01/02/2531

09/03/2508

45 พ.ต.ท.
46 พ.ต.ท.

ธนทัศน์ ทองจันทร์

รอง ผกก.สส.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

05/02/2551

02/07/2544

01/02/2535

24/11/2512

อฐิวัชร วัฒนดิเรก

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ 3 บก.อก.ภ.1

09/02/2551

01/04/2541

01/02/2531

21/07/2509

47 พ.ต.ท.
นวมินทร์ ลมเมฆ
48 พ.ต.ท. หญิง สุพรรณี แสงมณี

รอง ผกก. ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

05/03/2551

07/03/2546

29/11/2534

13/12/2509

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ

*5/4/2555

01/09/2550

28/01/2537

25/02/2511

49 พ.ต.ท.
50 พ.ต.ท.

ณรงค์ชัย บุตรยี่

รอง ผกก.ป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

20/11/2551

16/02/2537

01/02/2528

02/02/2504

กฤติพงศ์ รุ่งโรจน์โชติอุดม

รอง ผกก.ป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

20/11/2551

16/08/2542

16/09/2535

08/02/2506

51 พ.ต.ท.
52 พ.ต.ท.

ยุทธจักร วรรณคีรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

20/11/2551

01/10/2545

30/09/2537

07/09/2507

เชิด ทองฉายวัฒนะ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

*16/02/2553

01/10/2545

30/09/2537

17/12/2510

53 พ.ต.ท.
54 พ.ต.ท.

อุรุพงศ์ ธงศิลา

รอง ผกก.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

16/02/2553

01/07/2540

01/02/2531

19/01/2509

อานาจ พุม่ วงษ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง

16/02/2553

01/04/2541

01/02/2531

19/11/2507

55 พ.ต.ท.
56 พ.ต.ท.

ประหยัด ทัพไทย

รอง ผกก.สส.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง

16/02/2553

02/07/2542

30/09/2535

21/02/2508

ศักดินา สุขมาก

รอง ผกก.ป.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2553

16/03/2543

01/02/2534

20/12/2511

57 พ.ต.ท.
58 พ.ต.ท.

ชัยวัฒน์ เผือกวัฒนะ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สาโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/02/2553

01/10/2544

01/02/2537

18/05/2514

พันธมิตร จ้างประเสริฐ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/02/2553

01/10/2545

01/02/2536

08/10/2514

59 พ.ต.ท.
60 พ.ต.ท.

ทัศนะ หอมทวนลม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

16/02/2553

01/10/2545

30/09/2537

02/08/2508

วีระ อุดมศิลป

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

16/02/2553

01/10/2545

16/01/2538

01/12/2504

41 พ.ต.ท.
42 พ.ต.ท.

หน้าที่ 4

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
ชนัญญู ดาวเรือง

ตาแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

รอง ผกก.
16/02/2553

สว.
01/10/2545

รอง สว.
16/01/2538

วันเกิด
10/07/2508

สมเกียรติ สุชล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

16/02/2553

01/10/2545

16/01/2538

22/09/2510

63 พ.ต.ท.
64 พ.ต.ท.

ชัยรัตน์ ถนอมสุข

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2553

01/10/2545

16/01/2538

12/04/2511

ศักดิโชติ ประสานเกษม

รอง ผกก.สส.สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี

16/02/2553

07/03/2546

01/02/2529

10/11/2505

65 พ.ต.ท.
66 พ.ต.ท.

ณัฐวัตร มีมุข

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

16/02/2553

01/10/2546

25/09/2538

21/02/2509

ครรชิต จันทเลิศ

รอง ผกก.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/02/2553

01/10/2546

25/09/2538

08/01/2510

67 พ.ต.ท.
68 พ.ต.ท.

บดินทร์ ผาสุข

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

16/02/2553

13/02/2547

19/06/2534

27/01/2508

เจริญชัย คุณชื่น

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

16/02/2553

13/02/2547

30/09/2535

05/08/2511

69 พ.ต.ท.
70 พ.ต.ท.

มานพ มีแสง

รอง ผกก.สส.ภ.จว.สระบุรี

16/02/2553

04/05/2547

01/02/2538

31/08/2513

รัฐวัตต์ อยู่พิพัฒน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/02/2553

14/05/2547

16/01/2538

15/08/2514

71 พ.ต.ท. หญิง อิสรีย์ เพ็ชรน้อย
72 พ.ต.ท. หญิง สุภาพ งามภักดี
73 พ.ต.ท.
สุกรี ผ่องโอภาส

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

16/02/2553

01/06/2547

10/03/2535

07/03/2511

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

16/02/2553

01/06/2547

09/09/2535

16/10/2509

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ

16/02/2553

22/11/2547

16/09/2535

06/04/2504

74 พ.ต.ท.
75 พ.ต.ท.

จักรพล เพ็งมอ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

*10/02/2554

01/10/2546

01/02/2537

30/10/2511

สุพร โลหาวุธ

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยนาท

*06/12/2555

01/10/2548

30/09/2537

27/01/2510

76 พ.ต.ท.
77 พ.ต.ท.

สุเทพ บุญบุตร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

10/02/2554

25/06/2540

01/02/2527

12/02/2504

กฤษดา สุขสวัสดิ์

รอง ผกก.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

10/02/2554

20/11/2541

01/02/2530

06/01/2505

78 พ.ต.ท.
79 พ.ต.ท.

อนันต์ พึง่ สกุล

รอง ผกก.ป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

10/02/2554

16/06/2542

01/03/2531

17/03/2506

ประทวน พวงจาปา

รอง ผกก.สส.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

10/02/2554

16/11/2543

30/09/2531

16/12/2504

80 พ.ต.ท.

โสภณ มุ้ยจั่น

รอง ผกก.ป.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

10/02/2554

16/11/2543

01/02/2532

17/12/2508

61 พ.ต.ท.
62 พ.ต.ท.

หน้าที่ 5

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
ฉลอง บุญล้อม

ตาแหน่ง
รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

รอง ผกก.
10/02/2554

สว.
16/11/2543

รอง สว.
28/09/2533

วันเกิด
11/08/2504

กริชนันท์ อินชู

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

10/02/2554

11/02/2545

01/02/2535

31/05/2512

83 พ.ต.ท.
84 พ.ต.ท.

วัชรชัย กาญจนโชติช่วง

รอง ผกก.ป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

10/02/2554

07/03/2546

16/09/2535

09/02/2504

สรวัชญ์ พึง่ มี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

10/02/2554

01/10/2547

30/09/2537

03/10/2509

85 พ.ต.ท.
86 พ.ต.ท.

วัฒนา เกิดศิริ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หันคา จว.ชัยนาท

10/02/2554

01/10/2547

01/02/2540

16/02/2509

ยงยุทธ ดวงวงษ์

รอง ผกก.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

10/02/2554

22/11/2547

30/09/2537

24/10/2505

87 พ.ต.ท.
88 พ.ต.ท.

สมชาย ธรรมสารตระกูล

รอง ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

10/02/2554

22/11/2547

07/08/2539

20/05/2511

ชินวัชร์ เวทยากร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

*05/04/2555

01/10/2548

30/09/2535

07/03/2504

89 พ.ต.ท.
90 พ.ต.ท.

สมชาย บุญมี

รอง ผกก.ป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

05/04/2555

25/10/2539

01/02/2530

25/07/2504

ฉัตรชัย จันอ้น

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ 2 บก.อก.ภ.1

05/04/2555

01/04/2541

01/02/2533

05/05/2511

91 พ.ต.ท.
92 พ.ต.ท.

ชัชวาลย์ บุญธรรมเจริญ

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

05/04/2555

25/09/2541

01/02/2531

21/07/2507

ฉัตรชัย กอบุตร

รอง ผกก.ป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

05/04/2555

02/07/2542

01/02/2532

19/12/2509

93 พ.ต.ท.
94 พ.ต.ท.

วีรวัต เครือสมบัติ

รอง ผกก.สส.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

05/04/2555

16/03/2543

25/01/2534

26/01/2507

วิศาล จาระนัย

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

16/11/2543

01/02/2534

11/01/2512

95 พ.ต.ท.
96 พ.ต.ท.

พัฒนา คุ้มวงศ์

รอง ผกก.สส.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

05/04/2555

07/03/2546

01/02/2535

16/08/2511

สมุทร์ เกตุยา

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

05/04/2555

01/10/2546

30/09/2537

17/04/2508

97 พ.ต.ท. หญิง เพ็ญศรี แสงสง่า
98 พ.ต.ท.
ภาคภูมิ สุริยาชัยวัฒนะ
99 พ.ต.ท.
ชูเกียรติ ทัศนัย

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

05/04/2555

01/06/2547

01/02/2531

14/11/2506

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

05/04/2555

01/06/2547

26/09/2537

20/09/2511

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง

05/04/2555

01/10/2547

01/02/2540

25/07/2504

100 พ.ต.ท.

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

05/04/2555

01/10/2547

01/02/2540

12/09/2510

81 พ.ต.ท.
82 พ.ต.ท.

วิชาญ บุญลือ

หน้าที่ 6

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
บุญยิ่ง บัณฑิตไทย

ตาแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

รอง ผกก.
05/04/2555

สว.
01/04/2548

รอง สว.
30/09/2535

วันเกิด
20/11/2506

สนั่น กงสิทธิ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/04/2548

30/09/2537

04/03/2507

103 พ.ต.ท.
104 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ บัวภาคา

05/04/2555

01/04/2548

01/02/2539

06/03/2511

สมศักดิ์ พลพันขาง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/10/2548

16/09/2536

20/07/2510

105 พ.ต.ท.
106 พ.ต.ท.

วสันต์ ทิพยรัตน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/10/2548

30/09/2537

29/01/2511

กวีรัตนะ บังคมธรรม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

05/04/2555

01/10/2548

25/09/2538

01/07/2506

107 พ.ต.ท.
108 พ.ต.ท.

ภาคิน ฑีฆาวงค์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

05/04/2555

01/10/2548

25/09/2538

11/01/2510

ธนวรรธน์ คุ้มกัน

รอง ผกก.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

05/04/2555

01/10/2548

07/08/2539

14/10/2512

109 พ.ต.ท.
110 พ.ต.ท.

วิจิตร ศรีตะชัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

05/04/2555

01/10/2548

01/02/2540

23/03/2507

สืบพงศ์ ยิ้มจันทร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

05/04/2555

01/10/2548

16/09/2540

15/11/2505

111 พ.ต.ท.
112 พ.ต.ท.

ศักย์ศรณ์ วรรณประเสริฐ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

05/04/2555

01/10/2548

16/09/2540

17/09/2506

สุชัย แสงส่อง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

05/04/2555

01/10/2548

16/09/2540

03/02/2510

113 พ.ต.ท.
114 พ.ต.ท.

ชุมพล จาสุข

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/10/2548

01/02/2541

10/02/2506

ประดิษฐ์ ทะประสิทธิจ์ ิตต์

รอง ผกก.ป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

05/04/2555

01/10/2548

01/02/2541

05/03/2511

115 พ.ต.ท.
116 พ.ต.ท.

มงคล ปันต๊ะ

01/10/2548

01/02/2541

28/03/2511

จักรพงศ์ ขุนพรหม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง
05/04/2555
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 05/04/2555

01/10/2548

01/02/2541

07/04/2517

117 พ.ต.ท.
118 พ.ต.ท.

ณัฐพล สิทธิมงคล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ประตูน้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

05/04/2555

01/10/2548

01/02/2541

23/02/2518

ประสิทธิ์ สมบุญจิตร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ประตูน้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

05/04/2555

01/10/2548

01/02/2541

13/05/2518

119 พ.ต.ท.
120 พ.ต.ท.

อัศวิน สีมาเจริญศรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ

05/04/2555

01/10/2548

01/02/2541

26/10/2518

อนันต์ชัย กมลรัตน์

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ 6 บก.อก.ภ.1

05/04/2555

01/11/2548

01/02/2539

07/05/2515

101 พ.ต.ท.
102 พ.ต.ท.

หน้าที่ 7

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ

ตาแหน่ง
รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ 4 บก.อก.ภ.1

รอง ผกก.
05/04/2555

สว.
01/11/2548

รอง สว.
01/02/2539

วันเกิด
31/03/2516

พิษณุ เพ็ชร์คา

รอง ผกก.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

05/04/2555

01/11/2548

01/02/2542

28/01/2520

123 พ.ต.ท.
124 พ.ต.ท.

ทรงพล พูลพิพัฒน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/04/2549

30/09/2535

16/11/2507

ปริญญา มั่งคั่ง

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

05/04/2555

01/04/2549

01/02/2537

17/11/2513

125 พ.ต.ท.
126 พ.ต.ท.

สมคิด เพ็ชรแสน

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

05/04/2555

01/04/2549

01/08/2539

08/01/2512

ทรงวุฒิ นาคมาลี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

05/04/2555

01/04/2549

01/02/2541

04/04/2509

127 พ.ต.ท.
128 พ.ต.ท.

อิสระ ศรีคุ้ม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

05/04/2555

01/04/2549

01/02/2541

15/05/2511

ชนะสงคราม แก้วเงิน

รอง ผกก.สส.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

06/12/2555

01/04/2541

01/02/2530

29/11/2504

129 พ.ต.ท.
130 พ.ต.ท.

พิสัณห์ ลัคนาวิเชียร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

06/12/2555

02/07/2542

01/02/2533

03/10/2511

วีระศักดิ์ กรอบสนิท

รอง ผกก.ป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

06/12/2555

29/09/2542

01/02/2534

20/09/2512

131 พ.ต.ท.
132 พ.ต.ท.

รัตพงศ์ นิตยระวีวาร

รอง ผกก.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

06/12/2555

16/03/2543

01/02/2533

28/05/2511

ชาติชาย ภักดิ์บุตร

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

06/12/2555

16/03/2543

28/09/2533

08/10/2504

133 พ.ต.ท.
134 พ.ต.ท.

นราวรัชย์ บุณยรัตพันธุ์

รอง ผกก.สส.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

06/12/2555

16/03/2543

25/01/2534

09/03/2504

กู้เกียรติ วงษ์พันธ์

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

06/12/2555

11/02/2545

01/02/2538

12/12/2514

135 พ.ต.ท.
136 พ.ต.ท.

เชิงชาย พงษ์แขก

รอง ผกก.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

06/12/2555

07/03/2546

30/09/2537

05/12/2505

มนัส นิลกลัด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

06/12/2555

01/10/2546

16/01/2538

01/08/2505

137 พ.ต.ท.
138 พ.ต.ท.

ปวรชัย บุรกรณ์

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา

06/12/2555

01/10/2547

01/02/2540

18/01/2514

ชัยมิตร สิทธิพูน

รอง ผกก.สส.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

06/12/2555

22/11/2547

01/02/2535

23/10/2512

139 พ.ต.ท.
140 พ.ต.ท.

นิกิตติ์พร เมฆาประสิทธิ์

รอง ผกก.สส. สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

06/12/2555

22/11/2547

16/09/2535

08/01/2504

สุรศักดิ์ ปานอ้น

รอง ผกก.สส.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

06/12/2555

01/10/2548

01/02/2541

31/05/2517

121 พ.ต.ท.
122 พ.ต.ท.

หน้าที่ 8

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
อุดมการ คงจีระ

ตาแหน่ง
รอง ผกก.สส.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

รอง ผกก.
06/12/2555

สว.
01/11/2548

รอง สว.
01/02/2539

วันเกิด
19/05/2517

ธรรศกร ก้อนทอง

รอง ผกก.สส.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

06/12/2555

01/11/2548

01/02/2542

24/11/2519

143 พ.ต.ท.
144 พ.ต.ท.

สายัณห์ ควบคุม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

06/12/2555

01/04/2549

30/09/2535

01/06/2505

ณัฐชาติ เกตุชาติ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

06/12/2555

01/04/2549

30/09/2537

31/05/2508

145 พ.ต.ท.
146 พ.ต.ท.

มนัส กันเทียะ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

06/12/2555

01/04/2549

07/08/2539

09/03/2510

พนม สาราญดี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

06/12/2555

01/04/2549

01/02/2541

13/09/2510

147 พ.ต.ท.
148 พ.ต.ท.

โกศล ภาคาหาญ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

06/12/2555

01/11/2549

16/01/2538

19/01/2510

นราธิป สุทนต์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

06/12/2555

01/11/2549

16/01/2538

22/07/2510

149 พ.ต.ท.
150 พ.ต.ท.

อานาจ ประเทือง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

06/12/2555

01/11/2549

25/09/2538

20/12/2507

นิสิต อินทรวิเศษ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

06/12/2555

01/11/2549

16/09/2540

06/04/2512

151 พ.ต.ท.
152 พ.ต.ท.

ขจร ฉัตรแก้วมณี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

06/12/2555

01/11/2549

01/02/2541

26/01/2512

พิมุข นาคขาพันธ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

06/12/2555

01/11/2549

01/02/2542

17/07/2518

153 พ.ต.ท.
154 พ.ต.ท.

เมษนนท์ นาขวัญ

รอง ผกก.ป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

06/12/2555

01/11/2549

01/02/2542

16/04/2520

พงษ์พิทักษ์ สิงห์ล้าเลิศ

รอง ผกก.ป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

06/12/2555

30/04/2550

01/02/2535

21/01/2513

155 พ.ต.ท.
156 พ.ต.ท.

ภาคสุวัฒน์ ถุงน้อย

รอง ผกก.ป.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

06/12/2555

01/09/2550

01/02/2540

03/04/2511

ศักดิ์ศิษฎ์ สายปรีชา

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

05/02/2557

16/03/2543

01/02/2532

27/08/2508

157 พ.ต.ท. หญิง ยุภาณี สมบูรณ์
158 พ.ต.ท.
อภิชาติ ทองแพ

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.สระบุรี

05/02/2557

16/03/2543

09/03/2535

31/12/2505

รอง ผกก.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท

05/02/2557

07/03/2546

01/02/2535

21/12/2512

159 พ.ต.ท.
ภูวดล ศูนย์แสง
160 พ.ต.ท. หญิง กาญจนา ล้อมสมบูรณ์

รอง ผกก.ป.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

13/02/2547

30/09/2537

22/03/2509

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/06/2547

09/03/2535

13/02/2513

141 พ.ต.ท.
142 พ.ต.ท.

หน้าที่ 9

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
161 พ.ต.ท. หญิง ขวัญจิตต์ อินทร์อิ่ม
162 พ.ต.ท.
นนทพัทธ์ ยอดแก้ว
163 พ.ต.ท.
ธนาพันธ์ ผดุงการ

ตาแหน่ง
รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ 4 บก.อก.ภ.1

รอง ผกก.
05/02/2557

สว.
01/06/2547

รอง สว.
09/09/2535

วันเกิด
22/12/2504

รอง ผกก.สส.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

05/02/2557

01/04/2548

01/02/2538

01/04/2514

รอง ผกก.ป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/04/2548

01/02/2540

02/03/2517

164 พ.ต.ท.
165 พ.ต.ท.

ธีทัต สีดารักษ์

รอง ผกก.ป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/11/2548

01/02/2540

24/02/2507

วรยุทธ พงษ์ตัน

รอง ผกก.สส.สภ.ประตูน้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/04/2549

01/02/2541

22/08/2513

166 พ.ต.ท.
167 พ.ต.ท.

สมชาย ขาสัจจา

รอง ผกก.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/11/2549

16/09/2540

20/01/2505

สุทีป แสงนัยนา

รอง ผกก.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

05/02/2557

14/05/2550

30/09/2537

30/03/2512

168 พ.ต.ท.
สมชาย วิทยาเอนกนันท์
169 พ.ต.ท. หญิง พิทยา หัวใจเพชร

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/09/2550

12/03/2535

26/10/2509

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ปทุมธานี

05/02/2557

15/09/2550

20/08/2540

13/02/2516

170 พ.ต.ท.
171 พ.ต.ท.

กิจฤกษ์ คาพระบุรี

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2550

01/02/2540

31/07/2507

ณพสรรค์ เพชรสมพานต์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/12/2550

16/08/2542

05/04/2514

172 พ.ต.ท.
173 พ.ต.ท.

ปิติกรณ์ ชูพร้อม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี

05/02/2557

01/12/2550

01/02/2543

30/08/2520

สุทธิชัย ศรีอ่อน

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

05/02/2557

01/12/2550

01/02/2543

06/11/2520

174 พ.ต.ท.
175 พ.ต.ท.

ชัยรัตน์ หิรัญบูรณะ

รอง ผกก.ป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

05/02/2557

20/11/2551

25/09/2538

29/04/2508

มงคล พฤกษชาติ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

20/11/2551

01/02/2542

10/05/2519

176 พ.ต.ท.
ฐานพันธ์ เฉลิมพัชรพรกุล
177 พ.ต.ท. หญิง ภารดี เด่นยุกต์

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

20/11/2551

01/02/2543

05/08/2520

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

05/02/2557

20/11/2551

27/08/2544

27/09/2517

178 พ.ต.ท.
179 พ.ต.ท.

ณัฐพงษ์ ธงศรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

15/01/2558

01/10/2544

16/09/2535

25/06/2505

สานิต งามขา

รอง ผกก.ป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

15/01/2558

11/02/2545

01/02/2534

16/05/2510

180 พ.ต.ท.

สัมพันธ์ อุดมชัยนิธิยศ

รอง ผกก.สส.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

11/02/2545

01/02/2534

20/08/2511

หน้าที่ 10

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
สืบศักดิ์ ผินแสง

ตาแหน่ง
รอง ผกก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

รอง ผกก.
15/01/2558

สว.
11/02/2545

รอง สว.
01/07/2534

วันเกิด
02/02/2505

กิติศักดิ์ วิชัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี

15/01/2558

01/04/2546

30/09/2537

19/01/2511

183 พ.ต.ท.
ภูเมธ แก้วมาตย์
184 พ.ต.ท. หญิง สิริพร ผลมาตย์
185 พ.ต.ท.
สมคเน ศรีนาราง

รอง ผกก.ป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

15/01/2558

13/02/2547

01/02/2537

13/02/2512

รอง ผกก. ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ลพบุรี

15/01/2558

22/11/2547

11/03/2535

24/07/2511

สวญ.สภ.รามะสัก จว.อ่างทอง

15/01/2558

01/10/2548

16/09/2540

24/07/2508

186 พ.ต.ท.
187 พ.ต.ท.

เชิดศักดิ์ นัยนา

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

01/11/2549

25/09/2538

04/02/2507

ชนันท์ เปรมปลื้มจิตต์

รอง ผกก.สส.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง

15/01/2558

01/11/2549

01/02/2543

16/08/2520

188 พ.ต.ท.
189 พ.ต.ท.

ไพบูลย์ พรหมแก้ว

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางจัก จว.อ่างทอง

15/01/2558

01/09/2550

30/09/2535

14/05/2507

ชัยรัตน์ แย้มวงษ์

รอง ผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

15/01/2558

01/09/2550

30/09/2537

21/05/2511

190 พ.ต.ท. หญิง นิธินันท์ ชารีชุม
191 พ.ต.ท.
เปรมวิชช์ พลนันท์หิรัญ

อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1

15/01/2558

01/09/2550

25/09/2538

04/05/2506

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

15/01/2558

01/09/2550

01/02/2539

04/10/2516

192 พ.ต.ท.
193 พ.ต.ท.

สุทธิชน ธงชัยภูมิ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/12/2550

01/02/2543

16/03/2520

อาทิตย์ อินทวารี

รอง ผกก.ป.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

15/01/2558

07/12/2550

01/02/2541

12/09/2519

194 พ.ต.ท.
195 พ.ต.ท.

ราเชนทร์ ถนัดพจนามาตย์

รอง ผกก.ป.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

16/01/2551

01/02/2540

14/09/2511

กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์

รอง ผกก.ป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

15/02/2551

30/09/2537

16/04/2508

196 พ.ต.ท.
197 พ.ต.ท.

นิกรณ์ ขาภูเขียว

รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อ่างทอง

15/01/2558

20/11/2551

01/02/2540

08/09/2514

ธานินทร์ เกิดผล

รอง ผกก.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

20/11/2551

16/08/2542

11/07/2512

198 พ.ต.ท.
199 พ.ต.ท.

บุญชัย คงเจริญ

รอง ผกก.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

20/11/2551

01/02/2543

25/08/2520

ชัยรัชต์ รุ่งเรือง

รอง ผกก.สส.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

20/11/2551

01/02/2544

05/02/2521

200 พ.ต.ท.

ธนพล แจ้งไพร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

16/02/2553

01/02/2545

13/11/2516

181 พ.ต.ท.
182 พ.ต.ท.

หน้าที่ 11

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
ไพฑูรย์ บุตรศรี

ตาแหน่ง
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

รอง ผกก.
03/07/2558

สว.
01/10/2545

รอง สว.
16/01/2538

วันเกิด
28/10/2510

สมศักดิ์ เม็กขุนทด

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

03/07/2558

01/12/2550

16/09/2535

15/02/2507

203 พ.ต.ท.
204 พ.ต.ท.

พงศ์พิชิต สุธรรมราช

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

18/02/2559

01/11/2549

01/02/2542

26/03/2519

รังสรรค์ คาสุข

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

18/02/2559

01/12/2550

01/02/2542

01/07/2514

205 พ.ต.ท.
206 พ.ต.ท.

พิทักษ์ ถูไกรวงษ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

18/02/2559

16/02/2553

01/02/2540

25/09/2506

สิโรฒม์ คุณอุดม

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/05/2559

01/10/2544

28/02/2535

09/11/2510

207 พ.ต.ท.
อนุชา เบญจจินดา
208 พ.ต.ท. หญิง เบญจวรรณ ปานแม้น

รอง ผกก.สส. สภ.หางน้าสาคร จว.ชัยนาท

16/05/2559

07/03/2546

01/02/2529

14/12/2505

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

16/05/2559

07/03/2546

09/09/2535

29/06/2508

209 พ.ต.ท.
210 พ.ต.ท.

สุรพล เดชรัตนวิไชย

รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1

16/05/2559

13/02/2547

02/07/2533

21/04/2505

อัครเดช ศุกระกาญจน์

รอง ผกก.ป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

16/05/2559

01/11/2548

01/09/2536

19/08/2507

211 พ.ต.ท.
212 พ.ต.ท.

ธีรวีร์ อินทกูล

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

16/05/2559

01/11/2549

01/02/2542

25/02/2519

ภูริสิทธิ์ ทิมทอง

รอง ผกก. กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

16/05/2559

06/03/2550

25/09/2538

21/11/2505

213 พ.ต.ท.
214 พ.ต.ท.

สุรวิทย์ โยนจอหอ

รอง ผกก.ป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

16/05/2559

16/04/2550

30/09/2537

28/03/2510

สุรัตน์ เป้าทอง

รอง ผกก.สส.สภ.หันคา จว.ชัยนาท

16/05/2559

01/09/2550

30/09/2535

19/06/2510

215 พ.ต.ท.
216 พ.ต.ท.

ภาสกร มังกรแก้ว

รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/05/2559

01/09/2550

16/01/2538

30/12/2511

เผด็จ กระแตวงศ์

รอง ผกก.ป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/05/2559

10/09/2550

01/02/2539

12/01/2516

217 พ.ต.ท.
218 พ.ต.ท.

ทัศน์พงษ์ คงทัพ

รอง ผกก.ป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/05/2559

01/12/2550

01/02/2543

01/11/2520

เรวัติ พันกา

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/05/2559

07/12/2550

01/02/2541

26/01/2518

219 พ.ต.ท.
220 พ.ต.ท.

อาชาไนย แสนสุข

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/05/2559

07/12/2550

01/02/2541

11/04/2519

สมพงษ์ รัตนแมนสรวง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2559

07/12/2550

01/02/2541

29/12/2519

201 พ.ต.ท.
202 พ.ต.ท.

หน้าที่ 12

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
กิตติพันธ์ ภูวเรืองพัฒน์

ตาแหน่ง
รอง ผกก.สส.สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี

รอง ผกก.
16/05/2559

สว.
16/01/2551

รอง สว.
01/02/2540

วันเกิด
08/08/2507

ภาคภูมิ เดชะเรืองศิลป์

รอง ผกก.ป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

16/05/2559

20/11/2551

01/02/2544

30/03/2521

223 พ.ต.ท.
224 พ.ต.ท.

วายุภักษ์ วงศ์ศักดิรินทร์

รอง ผกก.ป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

16/05/2559

16/02/2553

01/02/2543

18/02/2521

อภิชัย ไลออน

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/05/2559

16/02/2553

01/02/2544

15/12/2517

225 พ.ต.ท.
226 พ.ต.ท.

พิเชษฐ์ จันทร์ทวี

รอง ผกก.ป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

16/05/2559

16/02/2553

01/02/2545

03/11/2521

วุฒิชัย วังทะพันธ์

รอง ผกก.ป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2559

16/02/2553

01/02/2545

27/04/2522

227 พ.ต.ท.
228 พ.ต.ท.

สมศักดิ์ สาภูงา

รอง ผกก. ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2559

16/02/2553

15/02/2545

15/06/2516

ภัทรพล วัจนสุนทร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาลูกกา จว.ปทุมธานี

16/05/2559

16/02/2553

01/02/2546

09/01/2522

229 พ.ต.ท.
230 พ.ต.ท.

จิตปะพัทธ์ ธนาธิปปิน่ สกุล

รอง ผกก.ป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/05/2559

16/02/2553

01/02/2546

18/01/2523

กฤติน ตปสีโล

รอง ผกก.สส.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/05/2559

16/02/2553

01/02/2546

23/04/2523

231 พ.ต.ท. หญิง เพลิน หนูเล็ก
232 พ.ต.ท.
สุรพล ต้อยจัตุรัส
233 พ.ต.ท.
พิทักษ์ จงชาญสิทโธ

อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1

31/01/2560

01/09/2550

16/09/2536

14/03/2509

รอง ผกก. กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

07/06/2560

01/10/2545

16/01/2538

17/12/2504

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท

07/06/2560

01/10/2545

16/01/2538

13/06/2505

234 พ.ต.ท.
235 พ.ต.ท.

ณรงค์ ซิ้มสวัสดิ์

สวญ.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท

07/06/2560

01/10/2545

16/01/2538

22/11/2506

บุญชู สงสุวงค์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

07/06/2560

01/10/2545

16/01/2538

01/08/2508

236 พ.ต.ท.
237 พ.ต.ท.

ศิลป์ชัย อ่าศรี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

07/06/2560

01/10/2545

16/01/2538

04/08/2512

อรงค์เดช สอาดบัว

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

07/06/2560

01/10/2545

16/01/2538

24/08/2512

238 พ.ต.ท.
239 พ.ต.ท.

ฐิตนนท์ วิชัยกุลจิรทัพ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา

07/06/2560

01/10/2545

01/02/2538

18/10/2515

สุเมธ ธิราพืช

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

07/06/2560

01/10/2547

01/02/2540

02/01/2511

240 พ.ต.ท.

เอกรัตน์ ทัศเจริญ

รอง ผกก.ป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

07/06/2560

22/06/2550

01/02/2541

18/10/2519

221 พ.ต.ท.
222 พ.ต.ท.

หน้าที่ 13

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
ณฐพล หอมจันทร์

ตาแหน่ง
รอง ผกก.ป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

รอง ผกก.
07/06/2560

สว.
01/09/2550

รอง สว.
01/02/2539

วันเกิด
06/03/2515

ธีร์นิติ เสียงลอย

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

07/06/2560

10/09/2550

01/02/2540

30/06/2506

243 พ.ต.ท.
244 พ.ต.ท.

ขวัญชัย บุญเพ็ชร

รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

07/06/2560

07/12/2550

30/09/2537

14/04/2506

กิจจา ไกรเทพ

รอง ผกก.ป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

07/06/2560

07/12/2550

01/02/2540

25/03/2511

245 พ.ต.ท.
246 พ.ต.ท.

สุทธิเทพ สุวรรณปทุมเลิศ

รอง ผกก.สส.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

07/06/2560

07/12/2550

01/02/2541

16/04/2512

จิรโชติ ศรีภัทรภา

รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

07/06/2560

07/12/2550

01/02/2541

21/12/2518

247 พ.ต.ท.
248 พ.ต.ท.

สิงหราช ป้องอติคุณ

รอง ผกก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1

07/06/2560

07/12/2550

01/02/2542

28/08/2519

อิทธิพัทธ์ ศรีมั่น

รอง ผกก.สส.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

07/06/2560

15/02/2551

01/02/2538

07/03/2515

249 พ.ต.ท.
250 พ.ต.ท.

สมชาย อ่อนศรีดอนทอง

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ ภ.จว.ลพบุรี

07/06/2560

20/11/2551

16/09/2540

19/04/2507

ไพศาล สุขสาราญ

รอง ผกก.สส.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

07/06/2560

20/11/2551

01/02/2543

24/04/2519

251 พ.ต.ท.
252 พ.ต.ท.

นาคพันธุ์ โพธา

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

07/06/2560

20/11/2551

01/02/2544

27/08/2520

สุวิชา ชั้นงาม

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

07/06/2560

20/11/2551

01/02/2544

08/09/2520

253 พ.ต.ท.
254 พ.ต.ท.

พิชิต พืน้ แสน

รอง ผกก.สส.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

07/06/2560

20/11/2551

27/08/2544

07/07/2509

คมคิด ปราบมนตรี

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2541

30/03/2512

255 พ.ต.ท.
256 พ.ต.ท.

สิทธิโชค สิทธิโสภณ

รอง ผกก.ป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

07/06/2560

16/02/2553

16/08/2542

22/05/2510

อัศม์เดช มุ่งลือ

รอง ผกก.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2544

06/04/2522

257 พ.ต.ท.
258 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ มีวิริยกุล

รอง ผกก.ป.สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2545

27/08/2516

พจนกร กัญจินะ

รอง ผกก.สส.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2545

24/04/2521

259 พ.ต.ท.
260 พ.ต.ท.

จิรวัฒน์ เปีย่ มปิน่ เศรษฐ

รอง ผกก.สส.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2545

15/06/2521

รหาญ รัตนเมืองช้าง

รอง ผกก.ป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2545

15/07/2521

241 พ.ต.ท.
242 พ.ต.ท.

หน้าที่ 14

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ณภัทร์มงคล เหลืองกุลวัฒน์ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1

รอง ผกก.
07/06/2560

สว.
16/02/2553

รอง สว.
01/02/2545

วันเกิด
09/10/2521

วีรฤทธิ์ พิพัฒนาศักดิ์

รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2545

29/10/2521

263 พ.ต.ท.
264 พ.ต.ท.

สุวัฒชัย ศรีทองสุข

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2545

14/08/2523

ชัยณรงค์ ทาสุวรรณ

รอง ผกก.สส.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

07/06/2560

16/02/2553

15/02/2545

30/01/2512

265 พ.ต.ท.
266 พ.ต.ท.

เกียรติวิรุฬห์ จันทร์ดี

รอง ผกก.ป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2546

14/09/2517

ธนกฤษ กีรติชาญธนา

รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2546

25/09/2520

267 พ.ต.ท.
268 พ.ต.ท.

สุเนตย์ สีชานาญ

รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2546

12/04/2522

สมนึก ประจิตร์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2546

22/07/2522

269 พ.ต.ท.
270 พ.ต.ท.

นพดล ช่างเรือน

รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2546

12/07/2523

สิทธิเดช เรืองสม

รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2546

29/08/2523

271 พ.ต.ท.
272 พ.ต.ท.

จาตุรนต์ พลานุพัฒน์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2546

08/02/2524

ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

07/06/2560

16/02/2553

01/02/2546

07/08/2524

273 พ.ต.ท.
274 พ.ต.ท.

สุรศักดิ์ เทียนทอง

รอง ผกก.ฝ่ายอานวยการ 4 บก.อก.ภ.1

07/06/2560

10/02/2554

01/11/2546

22/05/2519

อุฬาร ชินอักษร

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

07/06/2560

10/02/2554

01/02/2547

26/11/2511

275 พ.ต.ท.
276 พ.ต.ท.

ศิริมงคล สุขะปารมี

รอง ผกก.สส.สภ.สาโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

07/06/2560

10/02/2554

01/02/2547

11/05/2521

ทวี ปิน่ แก้ว

รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

07/06/2560

10/02/2554

01/02/2547

23/07/2523

277 พ.ต.ท.
278 พ.ต.ท.

นาวิน ดิษฐ์สุข

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

07/06/2560

10/02/2554

01/02/2547

02/09/2523

ฉัตรชัย คายิ่ง

รอง ผกก.สส.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

07/06/2560

10/02/2554

01/02/2547

05/12/2523

279 พ.ต.ท.
280 พ.ต.ท.

ณฐณัษฐ์ สัมภัณสิทธิ์

รอง ผกก.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

07/06/2560

10/02/2554

01/02/2547

12/01/2524

ธวัชชัย กาเนิดสูง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

07/06/2560

10/02/2554

01/02/2547

31/01/2524

261 พ.ต.ท.
262 พ.ต.ท.

หน้าที่ 15

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง ผกก.
ลาดับ ยศ

281 พ.ต.ท.
282 พ.ต.ท.
283 พ.ต.ท.
284 พ.ต.ท.
หมายเหตุ

ชื่อ ชื่อสกุล
ธีระยุทธ สุทธิพนไพศาล

ตาแหน่ง
รอง ผกก.ป.สภ.ประตูน้าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

รอง ผกก.
07/06/2560

สว.
10/02/2554

รอง สว.
01/02/2547

วันเกิด
02/02/2524

ปกฉัตร ชัยสุกวัฒน์

รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

07/06/2560

10/02/2554

01/02/2547

09/05/2525

ศราวุฒิ ทองภู่

รอง ผกก.ป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

07/06/2560

10/02/2554

01/02/2547

20/05/2525

มาโนต หวังสู้ศึก

รอง ผกก.สส.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

07/06/2560

05/04/2555

01/12/2548

18/01/2514

- ลาดับที่ 5 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง ผกก. 2 ปี
- ลาดับที่ 48 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง ผกก. 3 ปี 4 เดือน 27 วัน
- ลาดับที่ 52 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง ผกก. 5 เดือน 2 วัน
- ลาดับที่ 74 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง ผกก. 5 เดือน 2 วัน
- ลาดับที่ 75 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง ผกก. 2 ปี
- ลาดับที่ 88 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง ผกก. 5 เดือน 2 วัน
ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.
(รัฐพงศ์ สุจริต)
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

หน้าที่ 1

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
1 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
รังสรรค์ สุดตาสอน

ตาแหน่ง
สวป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง

สว.
22/06/2550

รอง สว.
19/06/2534

วันเกิด
30/09/2504

2 พ.ต.ท. หญิง ดวงตา ใหญ่กว่าวงษ์
3 พ.ต.ท.
มงคล จิตร์พรหม

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

22/06/2550

16/03/2535

16/03/2511

สว.(หน.) สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง

22/06/2550

07/08/2539

02/06/2512

4 พ.ต.ท.

ณฐรัช สินธุโคตร

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

22/06/2550

01/02/2542

23/03/2512

5 พ.ต.ท.

สุเมธ จงเนติวิศิษฐ์

สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

*01/12/2550

16/08/2542

13/09/2517

6 พ.ต.ท.

นพรัตน์ ศิวิลัย

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

01/09/2550

01/02/2528

28/12/2504

7 พ.ต.ท. หญิง ศรินทร นิลวงษ์
8 พ.ต.ท.
รพิน ยอดเพ็ชร

สว.อก.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

01/09/2550

01/02/2531

14/05/2505

สวป.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

01/09/2550

30/09/2531

20/08/2504

9 พ.ต.ท.

ยศกฤษ ศรีวิไลเลิศ

สวป.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

01/09/2550

28/09/2533

13/03/2504

10 พ.ต.ท.

ชวนิฏฐ์ ธิติวรพันธุ์

สว.(หน.)สภ.บ้านขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยา

01/09/2550

25/01/2534

11/03/2505

11 พ.ต.ท.

วรวิทย์ บุญวิทย์

สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1

01/09/2550

25/01/2534

13/11/2508

12 พ.ต.ท.

จุมพล สังขะเกตุ

สว.อก.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

01/09/2550

01/07/2534

09/01/2504

13 พ.ต.ท.

กิตติภณ ลิ้มประเสริฐยิ่ง

สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

01/09/2550

01/07/2534

15/06/2505

14 พ.ต.ท.

เสนาะ บุญประเสริฐ

สวป. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

01/09/2550

01/12/2534

20/06/2506

15 พ.ต.ท. หญิง กุศลิน ศรีพลากิจ
16 พ.ต.ท. หญิง ปณิศา ริมประโคน

สว.อก.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

01/09/2550

09/03/2535

31/01/2505

สว. ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ

01/09/2550

09/03/2535

01/03/2506

17 พ.ต.ท. หญิง ชุลีพร โพธิวัฒน์
18 พ.ต.ท. หญิง นพรัตน์ ทรงสุภา

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

01/09/2550

09/09/2535

11/03/2506

สว.อก.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

01/09/2550

09/09/2535

25/06/2506

19 พ.ต.ท. หญิง ดีนา พันธ์หิรัญพฤกษ์
20 พ.ต.ท. หญิง อุบลวรรณ อาลี

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ลพบุรี

01/09/2550

09/09/2535

09/03/2510

สว.อก.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

01/09/2550

09/09/2535

19/09/2511

หน้าที่ 2

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล
21 พ.ต.ท. หญิง ดลสภรณ์ ป้อมเดช
22 พ.ต.ท.
บุญสม ใบละมุด

ตาแหน่ง
สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

สว.
01/09/2550

รอง สว.
09/09/2535

วันเกิด
13/10/2512

สว.สส.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

01/09/2550

16/09/2535

19/02/2506

23 พ.ต.ท.

สุริวงษ์ อินทร์เพชร

สวป.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

01/09/2550

30/09/2535

06/11/2506

24 พ.ต.ท.

สมพงษ์ แสดงฤทธิ์

สว. ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

01/09/2550

30/09/2535

11/10/2507

25 พ.ต.ท.

มนต์ชัย ปุยฤทธิ์

สว.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

01/09/2550

30/09/2535

07/08/2508

26 พ.ต.ท.

จิรวัฒน์ ภาตินทุ

สว.(หน.) สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี

01/09/2550

01/02/2536

24/11/2513

27 พ.ต.ท.

ศิรพงศ์ รอดขํา

สวป.สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี

01/09/2550

16/09/2536

12/07/2505

28 พ.ต.ท. หญิง จําเนียน บุญเลี้ยง
29 พ.ต.ท.
ประสาท คลี่บุญ

สว.อก.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

01/09/2550

16/09/2536

16/03/2506

สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

01/09/2550

16/09/2536

06/10/2507

30 พ.ต.ท. หญิง วาสนา บุญแจ่ม
31 พ.ต.ท. หญิง พิมพ์แพรว สุริวงษ์

สว.อก.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

01/09/2550

16/09/2536

15/11/2507

สว.อก.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

01/09/2550

16/09/2536

17/02/2509

32 พ.ต.ท.

สว.อก.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

01/09/2550

01/04/2537

11/12/2513

33 พ.ต.ท. หญิง ธิดารัตน์ ช่วยศรี
34 พ.ต.ท. หญิง สลิชาพันธุ์ ทวีผล

สว.อก.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา

01/09/2550

01/04/2537

01/03/2515

สว.อก.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

01/09/2550

23/05/2537

27/02/2508

35 พ.ต.ท.

สวัสดิ์ ตันทเศรษฐ

สว.อก.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

01/09/2550

01/07/2537

21/10/2503

36 พ.ต.ท.

เกียรติศักดิ์ มารศรี

สว. กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

01/09/2550

30/09/2537

26/11/2505

37 พ.ต.ท.

สุชาติ บุญบางขันธ์

สว.สส.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

01/09/2550

30/09/2537

30/03/2507

38 พ.ต.ท.

ประวิทย์ วิจิตรไตรธรรม

สว.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

01/09/2550

30/09/2537

10/06/2509

39 พ.ต.ท.

รัฐพัฒน์ ยานะนวล

สว.อก.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

01/09/2550

30/09/2537

05/10/2509

40 พ.ต.ท.

ชาตรี นามกุณี

สว.อก.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา

01/09/2550

30/09/2537

03/09/2510

สุริยกมล ดํารงพานิชชัย

หน้าที่ 3

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
41 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
กรณรงค์ ราตรี

ตาแหน่ง
สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

สว.
01/09/2550

รอง สว.
30/09/2537

วันเกิด
14/09/2511

42 พ.ต.ท.

อุดมชัย วุฒิกานนท์

สว.(หน.) สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยา

01/09/2550

16/01/2538

25/08/2506

43 พ.ต.ท.

ชาญ เอี่ยมวิจารณ์

สวป.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง

01/09/2550

16/01/2538

21/10/2506

44 พ.ต.ท.

ชยันต์ สีเกี๋ยง

สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

01/09/2550

16/01/2538

10/07/2509

45 พ.ต.ท.

ธนเดช ปัญญาลิขิตกุล

สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

01/09/2550

16/01/2538

15/08/2510

46 พ.ต.ท.

รุ่ง พรมเอี่ยม

สว.สส. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

01/09/2550

16/01/2538

07/05/2511

47 พ.ต.ท.

ยุทธนา อุทัยธรรม

สว.สส.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง

01/09/2550

16/01/2538

21/05/2512

48 พ.ต.ท.

เจษฎา พรหมสุวรรณ์

สว.(หน.) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี

01/09/2550

01/02/2538

24/03/2513

49 พ.ต.ท.

จิรัฏฐ์ บัวพรหมมาตร์

สว.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

01/09/2550

01/02/2538

06/12/2513

50 พ.ต.ท.

ทรงกรด ชํานิยันต์

สว.อก.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

01/09/2550

28/03/2538

18/02/2510

51 พ.ต.ท. หญิง จิราวรรณ ดอกชะเอม
52 พ.ต.ท.
พิทักษ์ ยิ่งเหนือวงษ์

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ปทุมธานี

01/09/2550

24/05/2538

18/05/2511

สว.ฝ่ายอํานวยการ 5 บก.อก.ภ.1

01/09/2550

25/09/2538

05/11/2504

53 พ.ต.ท. หญิง พรทิพย์ ครุฑโท
54 พ.ต.ท.
สามารถ เพ็ชรคุ้ม

สว.อก.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

01/09/2550

25/09/2538

18/08/2505

สว.อก.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง

01/09/2550

25/09/2538

26/11/2506

55 พ.ต.ท.

ธนพล ดีปัญญา

สว.อก.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

01/09/2550

25/09/2538

09/03/2507

56 พ.ต.ท.

อัมพวัฒน์ กฤตฤกษ์

สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

01/09/2550

25/09/2538

01/05/2507

57 พ.ต.ท.

เผชิญ สมานวงศ์

สว.อก.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

01/09/2550

25/09/2538

21/06/2507

58 พ.ต.ท.

ไตรณภักดิ์ ภูพ่ ุกก์

สว.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

01/09/2550

25/09/2538

14/12/2507

สว.อก.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

01/09/2550

25/09/2538

27/07/2508

สว.อก.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

01/09/2550

25/09/2538

12/04/2509

59 พ.ต.ท. หญิง ธนาภร แก้วเอี่ยม
60 พ.ต.ท. หญิง ดารารวีเดือน แสนสุวรรณาทัต

หน้าที่ 4

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
61 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ชนิสสร์ กระจ่างเนตร

ตาแหน่ง
สว. กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

สว.
01/09/2550

รอง สว.
25/09/2538

วันเกิด
05/05/2509

62 พ.ต.ท. หญิง ศรีสุดา ไชยนันทน์
63 พ.ต.ท.
อนุชา ทองสว่าง

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

01/09/2550

25/09/2538

21/02/2510

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.สระบุรี

01/09/2550

25/09/2538

16/04/2511

64 พ.ต.ท.

สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

01/09/2550

25/09/2538

18/05/2511

65 พ.ต.ท. หญิง มานิตา บุญสมหวัง
66 พ.ต.ท.
ธนชัย รัตนกระทุม่

สว.อก.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

01/09/2550

25/09/2538

19/08/2511

สว.อก.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง

01/09/2550

25/09/2538

28/08/2511

67 พ.ต.ท. หญิง กรวรรณ สุขสําราญ
68 พ.ต.ท.
สญชัย เอมประดิษฐ์

สว.อก.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

01/09/2550

25/09/2538

02/12/2511

สว.อก.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

01/09/2550

01/02/2539

01/12/2510

69 พ.ต.ท.

มนูญ ม่วงไทยงาม

สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

01/09/2550

01/02/2539

16/07/2515

70 พ.ต.ท.

พิทักษ์ โคกเกษม

สว.อก.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

01/09/2550

07/08/2539

01/11/2510

71 พ.ต.ท.

วีระโชติ นาคเอี่ยม

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ

01/09/2550

01/02/2540

11/04/2507

72 พ.ต.ท.

อนุชา แสงดี

สว.อก.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

01/09/2550

01/02/2540

27/06/2508

73 พ.ต.ท.

นิรัญ เรืองวงค์

สว. กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

01/09/2550

01/02/2540

11/01/2511

74 พ.ต.ท.

บุญญาภิวัตน์ บุญนิ่ม

สว.อก.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

01/09/2550

01/02/2540

19/02/2511

75 พ.ต.ท.

ภูษิต ร่มไทร

สว.สส.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

01/09/2550

16/08/2542

10/08/2510

76 พ.ต.ท.

จีรวัฒน์ นามวิชา

สว.สส.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

10/09/2550

16/09/2535

09/06/2507

77 พ.ต.ท.

สุวิจักษณ์ รุ่งรัตน์

สว.อก.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

10/09/2550

30/09/2535

01/05/2510

78 พ.ต.ท.

พงษ์พันธ์ หิรัญพฤกษ์

สว.สส.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

10/09/2550

30/09/2535

19/08/2511

79 พ.ต.ท.

สุทัศน์ แดงประดับ

สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

10/09/2550

16/09/2536

13/05/2507

80 พ.ต.ท.

ธีระพันธุ์ พลสิงห์

สว.ฝ่ายอํานวยการ 3 บก.อก.ภ.1

10/09/2550

30/09/2537

03/05/2504

สังวาลย์ ละโป้

หน้าที่ 5

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
81 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิระ พรายอินทร์

ตาแหน่ง
สวป.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

สว.
10/09/2550

รอง สว.
30/09/2537

วันเกิด
23/02/2506

82 พ.ต.ท.

บุญสนอง เบ้าตุ่น

สว.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

10/09/2550

30/09/2537

14/07/2508

83 พ.ต.ท.

ธนอรรถ ขันติคเชนชาติ

สวป. สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

10/09/2550

01/02/2539

31/10/2515

84 พ.ต.ท.

สนั่น เอี่ยมเศวต

สว. ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

10/09/2550

01/02/2540

17/08/2513

85 พ.ต.ท.

เสน่ห์ ปัญญาเรือง

สว.(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

01/12/2550

16/08/2542

02/12/2512

86 พ.ต.ท.

นิสิต นิวรณุสิต

สว.(สอบสวน) สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง

01/12/2550

16/08/2542

06/07/2516

87 พ.ต.ท.

ณัชพงศธร ถมรุ่ง

สว.สส.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

07/12/2550

16/09/2535

02/12/2504

88 พ.ต.ท.

ธัชพล วานิชสันติธนโชติ

สว.สส.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

07/12/2550

30/09/2535

15/06/2506

89 พ.ต.ท.

พงศธร เล็กน้อย

สวป.สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง

07/12/2550

30/09/2537

01/05/2504

90 พ.ต.ท.

เกรียงศักดิ์ ทองดอนพุม่

สว.สส.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

07/12/2550

01/02/2540

16/12/2504

91 พ.ต.ท. หญิง อัมพรภัค ละออง
92 พ.ต.ท.
อุดม สุขประเสริฐ

สว.อก.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

07/12/2550

01/02/2540

08/06/2511

สว. กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

07/12/2550

01/02/2540

12/12/2511

93 พ.ต.ท.

สว. กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

07/12/2550

01/02/2540

05/11/2512

94 พ.ต.ท. หญิง วารุณี วิจิตรรัตนะ
95 พ.ต.ท.
ประยูร บัวโฮม

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

07/12/2550

20/08/2540

06/12/2512

สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

07/12/2550

16/09/2540

29/01/2505

96 พ.ต.ท.

พล พืน้ พรม

สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

07/12/2550

16/09/2540

01/07/2511

97 พ.ต.ท.

สุทธิชาติ ทองสหพัฒนกิจ

สว.(หน.) สภ.จักราช จว.พระนครศรีอยุธยา

07/12/2550

01/02/2541

05/09/2512

98 พ.ต.ท.

สุทิน รังจะโปะ

สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

07/12/2550

01/02/2541

22/01/2517

99 พ.ต.ท.

พงษ์อนันต์ ยิ้มมิ่ง

สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

07/12/2550

06/03/2541

09/03/2510

100 พ.ต.ท.

กิตติ เข็มเพ็ชร

สว.อก.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/01/2551

01/02/2531

28/09/2505

ฉันท วิชัยปะ

หน้าที่ 6

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
101 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ภิมล มากกุญชร

ตาแหน่ง
สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

สว.
16/01/2551

รอง สว.
16/09/2535

วันเกิด
30/06/2504

102 พ.ต.ท.

พจนวัฒน์ เข็มชาติ

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

16/01/2551

16/01/2538

20/11/2509

103 พ.ต.ท.

วิสันต์ วัตรายุวงศ์

สว.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/01/2551

25/09/2538

09/08/2505

104 พ.ต.ท.

ไพฑูรย์ รินสาร

สว. กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

16/01/2551

01/02/2540

07/02/2504

105 พ.ต.ท.

เมฆ กําเนิด

สว.สส.สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/01/2551

01/02/2540

10/10/2509

106 พ.ต.ท.

เฉลิมชนม์ สาระถี

สว.อก.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

16/01/2551

01/02/2540

05/12/2510

107 พ.ต.ท.

ชัชวาล มหาศรานนท์

สว. กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

16/01/2551

01/02/2540

01/04/2512

108 พ.ต.ท.

จักร์ ชูช่วย

สวป. สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/01/2551

01/02/2540

29/01/2513

109 พ.ต.ท.

เชาวฤทธิ์ สวยสม

สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/01/2551

16/09/2540

09/12/2503

110 พ.ต.ท.

กิติศักดิ์ เกตุกะเสริม

สว.ฝ่ายอํานวยการ 3 บก.อก.ภ.1

15/02/2551

16/09/2535

27/11/2505

111 พ.ต.ท.

วิบูลย์ วงศ์สมบูรณ์

สว. ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

15/02/2551

01/02/2540

16/05/2505

112 พ.ต.ท.

ประยูร กงชัยภูมิ

สวป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

15/02/2551

01/02/2540

12/08/2507

113 พ.ต.ท.

คณชัย มาลัย

สว.สส. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

15/02/2551

01/02/2540

27/01/2512

114 พ.ต.ท.

พรรณเกษมสัณห์ เผือกศรี

สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

15/02/2551

01/02/2541

03/09/2518

115 พ.ต.ท.

สุดใจ เหนือเกาะหวาย

สว.ฝ่ายอํานวยการ 5 บก.อก.ภ.1

01/03/2551

16/09/2540

17/02/2513

116 พ.ต.ท.

นรเศรษฐ์ สุขศรี

สว.อก.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

*05/04/2555

01/12/2548

12/09/2514

117 พ.ต.ท.

นารทนรินทร์ อ่องลออ

สว.สส.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

20/11/2551

16/09/2540

28/09/2509

118 พ.ต.ท.

อํานาจ จอมประเสริฐ

สว.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

20/11/2551

01/02/2542

07/07/2519

119 พ.ต.ท.

คชา เจริญวุฒิมากร

สว.สส.สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท

20/11/2551

01/02/2542

28/01/2520

120 พ.ต.ท.

วรพงศ์ แก้วแหวน

สวป.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา

20/11/2551

16/08/2542

02/09/2506

หน้าที่ 7

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
121 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ชัยชนะ สุดสง่า

ตาแหน่ง
สว.อก.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

สว.
20/11/2551

รอง สว.
16/08/2542

วันเกิด
11/06/2507

122 พ.ต.ท.

หมัดอุเส็น เหมาะสนิ

สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

*05/04/2555

01/02/2548

30/01/2524

123 พ.ต.ท.

สมคง ศรีวิเศษ

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/02/2553

25/09/2538

29/04/2508

124 พ.ต.ท.

ระเด่น เนียมโภคะ

สวป.สภ.โคกตูม อ.เมือง จว.ลพบุรี

16/02/2553

16/09/2540

15/02/2510

125 พ.ต.ท.

กําพล กันธิยะ

สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2553

01/02/2541

27/05/2513

126 พ.ต.ท. หญิง ปิยนุช ชลธาร
127 พ.ต.ท.
พัสกร อรรคบุตร

สว.อก.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/02/2553

01/04/2541

25/07/2515

สว.อก.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

16/02/2553

16/08/2542

16/08/2504

128 พ.ต.ท.

อนันต์ ปานทอง

สว.(สอบสวน) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2553

16/08/2542

21/12/2508

129 พ.ต.ท.

ชัชวิทย์ จันทร์เจาะ

สว.อก.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2553

16/08/2542

05/03/2509

130 พ.ต.ท.

วีระ ขํามา

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

16/02/2553

16/08/2542

04/03/2511

131 พ.ต.ท.

สมอาจ หมั่นอุตส่าห์

สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/02/2553

16/08/2542

03/08/2512

132 พ.ต.ท.

วรวุฒิ หิรัญโร

สว.ฝ่ายอํานวยการ 6 บก.อก.ภ.1

16/02/2553

16/08/2542

18/11/2516

133 พ.ต.ท.

ธัชพล สุคนธมาน

สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/02/2553

16/08/2543

24/11/2507

134 พ.ต.ท.

สุพรรณ์ ขันอาษา

สว. กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2553

01/02/2544

08/12/2515

135 พ.ต.ท.

ทวีศักดิ์ คัมภีระ

สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/02/2553

01/02/2544

20/06/2521

136 พ.ต.ท.

ธรรมนูญ สมชัย

สว.(สอบสวน) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2553

01/02/2544

10/12/2521

137 พ.ต.ท. หญิง รัตนา แสงสว่าง
138 พ.ต.ท. หญิง รุ่งภัทรา ทรงชน

สว.อก.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2553

07/03/2544

29/10/2521

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

16/02/2553

27/08/2544

01/10/2518

139 พ.ต.ท. หญิง สุขฤทัย แจ้งประยูร
140 พ.ต.ท.
บรรจง หนูหว้า

สว.ฝ่ายอํานวยการ 4 บก.อก.ภ.1

16/02/2553

27/08/2544

03/02/2521

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/02/2553

01/02/2545

29/06/2517

หน้าที่ 8

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
141 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ธัญสิษฐ์ บัวพันธุ์

ตาแหน่ง
สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

สว.
16/02/2553

รอง สว.
01/02/2545

วันเกิด
30/10/2517

142 พ.ต.ท.

ธนะพัฒน์ ธนาบุตรพลพัฒน์

16/02/2553

01/02/2545

25/03/2518

143 พ.ต.ท.

จักรพันธ์ ธูปะเตมีย์

สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท
สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2553

01/02/2545

16/05/2518

144 พ.ต.ท.

ประสิทธิศ์ ักดิ์ แก้วดอนรี

สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

16/02/2553

01/02/2545

11/02/2519

145 พ.ต.ท.

นําโชค คุณาวิชชา

สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/02/2553

01/02/2545

18/04/2523

146 พ.ต.ท.

นพดล จันทร์ศรี

สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/02/2553

15/02/2545

20/07/2504

147 พ.ต.ท.

ชัยยะ อ่อนพุทธา

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

16/02/2553

15/02/2545

16/03/2507

148 พ.ต.ท.

ชาญณรงค์ สุวรรณกูฏ

สว.อก.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/02/2553

15/02/2545

18/12/2509

149 พ.ต.ท.

สัมฤทธิ์ สิงหา

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2553

15/02/2545

28/01/2510

150 พ.ต.ท.

ปราสาท สินประโคน

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ปทุมธานี

16/02/2553

15/02/2545

29/06/2514

151 พ.ต.ท.

สุขสันต์ สุดสง่า

สว. กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

16/02/2553

01/02/2546

13/01/2518

152 พ.ต.ท.

อํานาจ ราชสีห์

สว.สส.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2553

01/02/2546

01/04/2519

153 พ.ต.ท.

ปัญจะ จันทร์พิพัฒน์

สว.อก.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/02/2553

01/02/2546

06/04/2519

154 พ.ต.ท.

เจตชนินทร์ นุงกระโทก

สว. กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

16/02/2553

01/02/2546

25/09/2522

155 พ.ต.ท.

สมจิตต์ ศิริแสวง

สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี

*05/04/2555

01/02/2547

10/03/2510

156 พ.ต.ท.

เด่น ศรีบรรเทา

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

*06/12/2555

01/02/2548

07/02/2519

157 พ.ต.ท.

ภัฏ ผดุงรัตน์

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

10/02/2554

16/09/2540

20/04/2507

158 พ.ต.ท.

นิพนธ์ จ้อยศรีเกตุ

สวป.สภ.รํามะสัก จว.อ่างทอง

10/02/2554

*01/02/2547

05/04/2510

159 พ.ต.ท.

วราวิทย์ คําหอม

สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

10/02/2554

16/08/2542

22/11/2505

160 พ.ต.ท.

ชรินทร์ สังข์ทรัพย์

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

10/02/2554

16/08/2542

01/01/2507

หน้าที่ 9

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
161 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
เสกสิทธิ์ ต้นงาม

ตาแหน่ง
สว.อก.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง

สว.
10/02/2554

รอง สว.
16/08/2542

วันเกิด
31/01/2512

162 พ.ต.ท. หญิง สวาท พวงกําไร
163 พ.ต.ท.
เทอญาชาติ เจริญสุข

สว.อก.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา

10/02/2554

16/08/2542

20/07/2513

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

10/02/2554

27/08/2544

30/10/2514

164 พ.ต.ท. หญิง วราวันทร์ กลมแก้ว
165 พ.ต.ท.
ชินธันย์ จิตติพัทธพงศ์

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.สระบุรี

10/02/2554

27/08/2544

10/09/2518

สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

10/02/2554

15/02/2545

17/07/2507

166 พ.ต.ท.

รังสันต์ ทศยันไชย

สว.(สอบสวน) สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

10/02/2554

15/02/2545

25/08/2512

167 พ.ต.ท.

มานพ ลําดวน

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ

10/02/2554

15/02/2545

23/03/2514

168 พ.ต.ท.

ชินวัชร์ พุทธ

สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี

10/02/2554

15/02/2545

10/10/2514

169 พ.ต.ท.

พงศ์กรณ์ รักษา

สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

10/02/2554

16/05/2545

22/09/2518

170 พ.ต.ท.

ชูเกียรติ สุขประเสริฐ

สว.สส.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

10/02/2554

01/02/2546

09/02/2518

171 พ.ต.ท.

สมัย อินตาพวง

สว.จร.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

10/02/2554

01/02/2547

24/04/2507

172 พ.ต.ท.

กิตติมศักดิ์ ทองบาน

สว.สส.สภ.สาขลา อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

10/02/2554

01/02/2547

03/09/2508

173 พ.ต.ท.

กฤติกร เมืองคลี่

สว.ฝ่ายอํานวยการ 4 บก.อก.ภ.1

10/02/2554

01/02/2547

18/09/2510

174 พ.ต.ท.

อติคุณ กลิ่นหวล

สว.สส.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

10/02/2554

01/02/2547

09/04/2511

175 พ.ต.ท.

แมน เมืองอินทร์

สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

10/02/2554

01/02/2547

26/02/2512

176 พ.ต.ท.

เฉลียว แดงยิ้ม

สวป.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

10/02/2554

01/02/2547

02/09/2512

177 พ.ต.ท.

บัณฑิต ทาเกตุ

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ลพบุรี

10/02/2554

01/02/2547

17/05/2516

178 พ.ต.ท.

นักรบ ชอบทําทาน

สวป. สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

10/02/2554

01/02/2547

26/02/2518

179 พ.ต.ท.

ชัยยพล จิระ

สว.อก.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

10/02/2554

01/02/2547

01/03/2524

180 พ.ต.ท.

เด่น อ่อนปาน

สว.อก.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

10/04/2554

01/02/2547

25/03/2510

หน้าที่ 10

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
181 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
สมบัติ กาญจนะบุตร

182 พ.ต.ท.

ตาแหน่ง
สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

สว.
10/04/2554

รอง สว.
01/02/2547

วันเกิด
01/11/2511

สําราญ ช่วยท้าว

สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

10/04/2554

01/02/2547

15/01/2513

183 พ.ต.ท.

วีระเทพ วารินทร์

สว.(สอบสวน) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

10/04/2554

01/02/2547

05/03/2513

184 พ.ต.ท.

ภูวนาถ แก่นจันทร์

สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

02/07/2554

01/02/2547

27/08/2510

185 พ.ต.ท.

อุทัย ทองสาหร่าย

สว.สส.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

02/07/2554

01/02/2547

30/12/2513

186 พ.ต.ท.

พีรกุล แฝงฤทธิห์ ลง

สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

01/04/2555

01/02/2547

02/04/2510

187 พ.ต.ท.

วุฒิ พระเดชวงษ์

สว.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

05/04/2555

16/09/2540

03/10/2512

188 พ.ต.ท.

ธรรมรัชต์ สัมฤทธิ์

สว.สส.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

*01/12/2548

20/11/2515

189 พ.ต.ท.

ยุทธภูมิ โพธิอ์ ุดม

สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

05/04/2555

01/02/2546

14/10/2522

190 พ.ต.ท.

ณัฎฐวร กันธายอด

สว.(สอบสวน) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

05/04/2555

01/02/2547

09/10/2504

191 พ.ต.ท.

ประวิง จิณาพันธ์

สว.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

05/04/2555

01/02/2547

04/01/2506

192 พ.ต.ท.

ชูชาติ ประเสริฐกุล

สว.อก.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

05/04/2555

01/02/2547

19/07/2507

193 พ.ต.ท.

พงษ์พิทักษ์ โมงขุนทด

สว.(สอบสวน) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

05/04/2555

01/02/2547

31/03/2508

194 พ.ต.ท.

สัมพันธ์ พงษ์พิพัฒน์

สว.(สอบสวน) สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/02/2547

13/12/2508

195 พ.ต.ท.

วัลลภ เมืองลอย

สว.(สอบสวน) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/02/2547

21/03/2509

196 พ.ต.ท.

สมปอง นิลสนธิ

สว.(สอบสวน) สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

05/04/2555

01/02/2547

27/08/2509

197 พ.ต.ท.

สุนทร รัตนวัชรากร

สว.(สอบสวน) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

05/04/2555

01/02/2547

25/08/2510

198 พ.ต.ท.

สมดี บุตรวงษ์

สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

05/04/2555

01/02/2547

20/10/2510

199 พ.ต.ท.

สุเวช ม่วงทอง

สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

05/04/2555

01/02/2547

30/11/2510

200 พ.ต.ท.

ประมูล บุญชาลี

สว.(สอบสวน) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/02/2547

29/04/2511

หน้าที่ 11

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
201 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
แสวง สนูหมื่น

ตาแหน่ง
สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

สว.
05/04/2555

รอง สว.
01/02/2547

วันเกิด
22/08/2511

202 พ.ต.ท.

สุภกฤต แก้วบาง

สว.(สอบสวน) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

05/04/2555

01/02/2547

12/12/2512

203 พ.ต.ท.

สุชิน สุภาวงค์

สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

05/04/2555

01/02/2547

27/02/2513

204 พ.ต.ท.

ราชันย์ เพ็ชร์รุจิ

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

05/04/2555

01/02/2547

23/04/2513

205 พ.ต.ท.

ผาสิงห์ สุระเสน

สว.(สอบสวน) สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

05/04/2555

01/02/2547

12/05/2513

206 พ.ต.ท.

ประภาท ตู้ภูมิ

สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

05/04/2555

01/02/2547

29/09/2513

207 พ.ต.ท.

สิรพัฒณ์ เนืองภภาพันธ์

สว.(สอบสวน) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/02/2547

11/02/2514

208 พ.ต.ท.

โกเมศ กวมทรัพย์

สวป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/02/2547

03/05/2514

209 พ.ต.ท.

พรนรินทร์ เปรื่องกระโทก

สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/02/2547

23/07/2514

210 พ.ต.ท.

กวี ช่วยสร้าง

สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

05/04/2555

01/02/2547

15/11/2514

211 พ.ต.ท.

ประยูร วิเศษชาติ

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

05/04/2555

01/02/2547

09/12/2514

212 พ.ต.ท.

ธวัชชัย จันทร์เรือง

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/02/2547

18/02/2515

213 พ.ต.ท.

ไพรรัตน์ วรรณี

สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

05/04/2555

01/02/2547

02/04/2515

214 พ.ต.ท.

ประพันธ์ จําปานวน

สว.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

05/04/2555

01/02/2547

09/08/2515

215 พ.ต.ท.

ธรากร สกุลปิยะเทวัญ

สว.(สอบสวน) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

05/04/2555

01/02/2547

11/01/2516

216 พ.ต.ท.

วุฒิ พุฒิพานนท์

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

05/04/2555

01/02/2547

06/06/2517

217 พ.ต.ท.

สุวัฒน์ โพธิร์ ี

สว.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

05/04/2555

01/02/2547

05/07/2517

218 พ.ต.ท.

ยุคลธร เรืองฉาย

สวป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

05/04/2555

01/02/2547

24/12/2519

219 พ.ต.ท.

เขตรชัย เมทนีกรชัย

สว.อก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

05/04/2555

01/08/2547

07/10/2507

220 พ.ต.ท.

อภินันท์ มหาวรรณ์

สว.อก.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

05/04/2555

01/08/2547

28/07/2511

หน้าที่ 12

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
221 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิโรจน์ น้ําแก้ว

ตาแหน่ง
สว.(สอบสวน) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

สว.
05/04/2555

รอง สว.
01/02/2548

วันเกิด
20/10/2524

222 พ.ต.ท.

โสภณ โกมลสุทธิ

สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

05/04/2555

01/02/2548

12/11/2524

223 พ.ต.ท.

ปรัชญา เทีย่ งตรง

สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

05/04/2555

01/02/2548

12/05/2525

224 พ.ต.ท.

สราวุธ มหาชัย

สว.(สอบสวน) สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี

05/04/2555

01/12/2548

19/05/2513

225 พ.ต.ท.

เทอดศักดิ์ มีจิตร์

สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

05/04/2555

01/12/2548

13/02/2515

226 พ.ต.ท.

วิรัช จันทะนิตย์

สว.สส.สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี

05/04/2555

01/12/2548

12/10/2515

227 พ.ต.ท.

ปรัชญ์วรกิตติ์ สุราอามาตย์

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ปทุมธานี

06/12/2555

*01/08/2547

10/05/2513

228 พ.ต.ท.

ชัฐพงษ์ ดวงดี

สว.อก.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

06/12/2555

01/02/2546

05/03/2523

229 พ.ต.ท.

จําลักษณ์ สุวรรณพรหม

สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

06/12/2555

01/02/2547

12/03/2511

230 พ.ต.ท.

วิรัตน์ เตชนันท์

สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

06/12/2555

01/02/2547

28/07/2512

231 พ.ต.ท.

นุกูล สังข์สุวรรณ์

สว.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา

06/12/2555

01/02/2547

01/09/2514

232 พ.ต.ท.

อรุณ นิตย์ประเสริฐ

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

06/12/2555

01/02/2547

07/08/2515

233 พ.ต.ท.

ไพโรจน์ โกฏแก้ว

อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1

06/12/2555

01/02/2547

17/10/2516

234 พ.ต.ท.

ภัทราวุธ บุญยะพัน

สว.(หน.) สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

06/12/2555

01/02/2548

10/03/2525

235 พ.ต.ท.

ยศวัฒน์ นิติรัฐพัฒนคุณ

สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

06/12/2555

01/02/2548

21/12/2525

236 พ.ต.ท.

กฤดาพศ รุ่งปิตะรังสี

สว.(สอบสวน) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา

06/12/2555

01/02/2548

17/06/2526

237 พ.ต.ท.

จรวย พยัคฆา

สว.สส.สภ.เพนียด อ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

06/12/2555

01/12/2548

10/01/2504

238 พ.ต.ท.

สราวุธ ชุติกิจกําจร

สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

06/12/2555

01/12/2548

26/03/2506

239 พ.ต.ท.

วรพจน์ ฉิมลอยลาภ

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ปทุมธานี

06/12/2555

01/12/2548

03/04/2506

240 พ.ต.ท.

พิชญพงศ์ ศรีทา

สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

06/12/2555

01/12/2548

10/09/2508

หน้าที่ 13

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
241 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ประกอบ มรกต

ตาแหน่ง
สว.(หน.) สภ.ท่าโขลง จว.ลพบุรี

สว.
06/12/2555

รอง สว.
01/12/2548

วันเกิด
01/03/2510

242 พ.ต.ท.

เจติศักดิ์ คงพิพัฒน์เกษม

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

06/12/2555

01/12/2548

01/11/2511

243 พ.ต.ท.

ไพโรจน์ ทองมาเอง

สว.(หน.) สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี

06/12/2555

01/12/2548

12/07/2512

244 พ.ต.ท.

เสริญราษฎร์ แก้วปนทอง

สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

06/12/2555

01/12/2548

03/10/2515

245 พ.ต.ท.

สุวิทย์ หริรักษ์

สว.สส.สภ.รํามะสัก จว.อ่างทอง

06/12/2555

01/12/2548

13/02/2516

246 พ.ต.ท.

ประจวบ แขตสันเทียะ

สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

06/12/2555

01/12/2548

22/03/2522

247 พ.ต.ท.

เวทิศ สาลีสังข์

สว.(หน.) สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง

06/12/2555

01/12/2548

28/10/2524

248 พ.ต.ท.

อุทัย สุภารี

สว.(หน.) สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท

24/06/2556

01/12/2548

20/11/2517

249 พ.ต.ท.

พูลสิญจน์ ดาวแจ้ง

สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

*01/12/2548

06/04/2510

250 พ.ต.ท.

สวัสดิ์ บุดดา

สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/02/2547

13/02/2506

251 พ.ต.ท.

ดํารงค์ สุขชูศรี

สว.อก.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/02/2547

10/02/2510

252 พ.ต.ท.

กฤษฎิ์ ชวนดี

สว.(สอบสวน) สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี

05/02/2557

01/02/2547

07/07/2510

253 พ.ต.ท.

เธียรวิชญ์ พลเยี่ยม

สว.(สอบสวน) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

05/02/2557

01/02/2547

05/08/2512

254 พ.ต.ท.

วันวิเศษ จั่นวัฒนะ

สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/02/2547

16/03/2514

255 พ.ต.ท.

ศุภสิทธิ์ มากผ่อง

สว.สส.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/02/2547

30/05/2523

256 พ.ต.ท.

เอกรัฐ สุจริต

สว.สส.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

05/02/2557

01/02/2547

11/04/2524

257 พ.ต.ท.

วิชญะ คมสินธุ์

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/08/2547

08/04/2510

258 พ.ต.ท.

วชิรนุสรณ์ คําแพง

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/08/2547

24/10/2510

259 พ.ต.ท.

พรรษา จิวรรักษ์

สว.สส. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/08/2547

08/07/2511

260 พ.ต.ท.

บุญช่วย บุญรอด

สวป. สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/08/2547

13/05/2512

หน้าที่ 14

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
261 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
ประเสริฐ ทองเปลว

262 พ.ต.ท.

ตาแหน่ง
สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

สว.
05/02/2557

รอง สว.
01/08/2547

วันเกิด
06/10/2513

วสันต์ คําชะนาม

สว.สส.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/08/2547

18/10/2514

263 พ.ต.ท.

ธีรพงศ์ อุทยาน

สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/02/2548

30/04/2520

264 พ.ต.ท.

ชีวิฬ โภคิณธณาโชติ

อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1

05/02/2557

01/02/2548

25/08/2526

265 พ.ต.ท. หญิง ณัฐธยาน์ พัชระบุญเรือง
266 พ.ต.ท.
สุนทร รัตนพร

สว.อก.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

02/05/2548

02/04/2522

สว.(สอบสวน) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/12/2548

12/11/2506

267 พ.ต.ท.

กฤษณะ ปัทมสูต

สว.(สอบสวน) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/12/2548

01/06/2507

268 พ.ต.ท.

ภูวดล คณาดา

สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/12/2548

22/02/2508

269 พ.ต.ท.

พณวรรณ มาตราช

สว.(สอบสวน) สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

05/02/2557

01/12/2548

02/05/2509

270 พ.ต.ท.

บุญเรือง พันธนู

สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/12/2548

14/06/2509

271 พ.ต.ท.

ณัฐพล พงษานุวัฒน์

สว.(สอบสวน) สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

05/02/2557

01/12/2548

16/01/2510

272 พ.ต.ท.

สุทัศน์ สอนเหง้า

สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี

05/02/2557

01/12/2548

05/04/2510

273 พ.ต.ท.

พเนตร มีสวัสดิ์

สว.(สอบสวน) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/12/2548

13/06/2510

274 พ.ต.ท.

ธเนศพล แสงโชติ

สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/12/2548

28/06/2510

275 พ.ต.ท.

ประสิทธิ์ เมฆษา

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2548

05/08/2510

276 พ.ต.ท.

สุขสันต์ จันทร

สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

05/02/2557

01/12/2548

20/10/2510

277 พ.ต.ท.

ธนันท์ชัย สืบศรีขจรรัฐ

สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2548

06/08/2511

278 พ.ต.ท.

สมบูรณ์ ขอบโคกกรวด

สว.(สอบสวน) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/12/2548

27/09/2511

279 พ.ต.ท.

สายันต์ ภูพรรณา

สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2548

21/02/2512

280 พ.ต.ท.

มนเทียน ภูเขา

สว.(สอบสวน) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

05/02/2557

01/12/2548

15/03/2512

หน้าที่ 15

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
281 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
จงศักดิ์ ชาญศรี

ตาแหน่ง
สว.(สอบสวน) สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ

สว.
05/02/2557

รอง สว.
01/12/2548

วันเกิด
17/04/2512

282 พ.ต.ท.

วิรวัฒน์ นิยมทรัพย์

สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/12/2548

07/05/2512

283 พ.ต.ท.

ปรีชา นิภาโยธิน

สว.(สอบสวน) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

05/02/2557

01/12/2548

24/05/2512

284 พ.ต.ท.

ชยุต คุ้มครอง

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/12/2548

25/05/2512

285 พ.ต.ท.

อุทัย สุประดิษฐอาภรณ์

สวป.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

05/02/2557

01/12/2548

06/07/2512

286 พ.ต.ท.

ภุมเรศ อินทร์คง

สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/12/2548

12/07/2512

287 พ.ต.ท.

ศุภชัย ศรีเสถียรวงศ์

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

05/02/2557

01/12/2548

24/08/2512

288 พ.ต.ท.

กมล ศิลปปัญญา

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2548

17/09/2512

289 พ.ต.ท.

กําพล แก่นอินตา

สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

05/02/2557

01/12/2548

05/10/2512

290 พ.ต.ท.

สุนทร พิมพันธุ์

สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2548

31/10/2512

291 พ.ต.ท.

วิเศษ พุม่ พวง

สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2548

24/11/2512

292 พ.ต.ท.

เดโช กันหะ

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

05/02/2557

01/12/2548

06/01/2513

293 พ.ต.ท.

อายุ เบ็นอับดุลเลาะ

สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/12/2548

17/01/2513

294 พ.ต.ท.

สิงห์ชัย ทองคํา

สว.สส.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง

05/02/2557

01/12/2548

22/01/2513

295 พ.ต.ท.

สมชาย สาคร

สว.(สอบสวน) สภ.คลองด่าน สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2548

31/01/2513

296 พ.ต.ท.

สุนทราพร จาตูม

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2548

07/02/2513

297 พ.ต.ท.

ทักษิณ ดาญาน

สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

05/02/2557

01/12/2548

10/02/2513

298 พ.ต.ท.

วิทยา เซ็นบัว

สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/12/2548

21/02/2513

299 พ.ต.ท.

ณัฏฐ์ วิลัยรัตน์

สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/12/2548

03/04/2513

300 พ.ต.ท.

สามิตต์ โคยะทา

สว.(สอบสวน) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

05/02/2557

01/12/2548

13/06/2513

หน้าที่ 16

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
301 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
สมัย เจริญราช

ตาแหน่ง
สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

สว.
05/02/2557

รอง สว.
01/12/2548

วันเกิด
24/06/2513

302 พ.ต.ท.

ประสิทธิ์ สุขโข

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

05/02/2557

01/12/2548

25/07/2513

303 พ.ต.ท.

สงคราม บัวพันธุ์

สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/12/2548

19/12/2513

304 พ.ต.ท.

มะโนช จันทบัตร

สว.สส.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/12/2548

14/02/2514

305 พ.ต.ท.

ประสงค์ อินเสมียน

สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2548

15/02/2514

306 พ.ต.ท.

พิเชษฐ์ มาช่วย

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

05/02/2557

01/12/2548

26/04/2514

307 พ.ต.ท.

จิรโรจน์ ตุ้มปิน่

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/12/2548

06/02/2515

308 พ.ต.ท.

เกรียงไกร แสงยศ

สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/12/2548

14/05/2515

309 พ.ต.ท.

อิศรัฐ ตันสุ

สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2548

21/08/2515

310 พ.ต.ท.

ไชยฤทธิ์ จุริตทะโย

สว.(สอบสวน) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2548

17/12/2515

311 พ.ต.ท.

คงศักดิ์ คุณแสนใส

สว.(สอบสวน) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

05/02/2557

01/12/2548

22/12/2515

312 พ.ต.ท.

ชูเชิด อนันต์สลุง

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

05/02/2557

01/12/2548

02/02/2516

313 พ.ต.ท.

สุรชัย โพธิพ์ ันธราช

สว.(สอบสวน) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/12/2548

05/09/2516

314 พ.ต.ท.

อรรถพล วงค์นรเศรษฐ์

สว.ฝ่ายอํานวยการ 4 บก.อก.ภ.1

05/02/2557

01/12/2548

23/12/2516

315 พ.ต.ท.

รพีพงศ์ จิตต์บุญธรรม

สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/12/2548

06/02/2517

316 พ.ต.ท.

รุ่งอรุณ ยิ่งยืน

สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/12/2548

30/05/2517

317 พ.ต.ท.

รัชพล บุญวิเชียร

สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/12/2548

03/08/2517

318 พ.ต.ท.

ชาญชัย สงศิริ

สว.(สอบสวน) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/12/2548

01/12/2518

319 พ.ต.ท.

สุทิน พุม่ พวง

05/02/2557

01/12/2548

11/04/2520

320 พ.ต.ท.

มาโนช ฤทธิพูน

สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ
สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/12/2548

24/06/2521

หน้าที่ 17

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
321 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
อดิศร บุญสนอง

ตาแหน่ง
สว.ฝ่ายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

สว.
05/02/2557

รอง สว.
01/12/2548

วันเกิด
19/10/2524

322 พ.ต.ท.

สิทธิชัย สิทธิประภา

สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

05/02/2557

01/02/2549

07/03/2525

323 พ.ต.ท.

สายันต์ มะโนรัตน์

สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

05/02/2557

01/02/2549

25/04/2525

324 พ.ต.ท.

วีระศักดิ์ แก้วเนียม

สวป. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

05/02/2557

01/09/2549

04/10/2523

325 พ.ต.ท.

ไกรฤกษ์ ศรนารายณ์

สว. กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

05/02/2557

01/02/2550

19/12/2526

326 พ.ต.ท.

อรรถพงษ์ นกขุนทอง

สว. กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

21/03/2557

01/02/2548

01/10/2524

327 พ.ต.ท.

ณรงค์ ทองยอดเกรื่อง

สว.จร.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

21/03/2557

01/12/2548

08/07/2510

328 พ.ต.ท.

พิศิษฐ บุญมีสุข

สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

15/01/2558

16/09/2535

16/06/2507

329 พ.ต.ท.

สุดเขต พละเอ็น

สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

*10/03/2551

12/10/2522

330 พ.ต.ท.

สุธรรม ชมภู

สว.อก.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

01/02/2547

04/01/2508

331 พ.ต.ท.

ชัชชัย ฟักศรี

สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

15/01/2558

01/02/2547

06/05/2508

332 พ.ต.ท.

ภาดล บัวเพ็ง

สว.สส.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

01/02/2547

01/04/2512

333 พ.ต.ท.

มงคลอิทธิ กลิ่นขจร

สว.(สอบสวน) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

15/01/2558

*01/12/2548

09/05/2512

334 พ.ต.ท.

ผดุงพล กมลบูรณ์

ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1

15/01/2558

01/02/2548

02/04/2524

335 พ.ต.ท.

จรัญ พุม่ อุสิต

สวป.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

15/01/2558

01/12/2548

07/07/2506

336 พ.ต.ท.

อธิปไตย กุลจินดา

สว.อก.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

01/12/2548

30/08/2506

337 พ.ต.ท.

นิยม พึง่ เป้า

สว.อก.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

15/01/2558

01/12/2548

10/09/2506

338 พ.ต.ท.

จักรกริช กลิ่นกลาย

สว.อก.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

15/01/2558

01/12/2548

24/01/2508

339 พ.ต.ท.

ประยงค์ วิรัชวงษ์

สวป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

01/12/2548

09/08/2508

340 พ.ต.ท.

ธีรพงษ์ นาขวา

สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

15/01/2558

01/12/2548

09/08/2510

หน้าที่ 18

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
341 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
วุฒิชัย สังวาลทรัพย์

ตาแหน่ง
สว.ฝ่ายอํานวยการ ภ.จว.ลพบุรี

สว.
15/01/2558

รอง สว.
01/12/2548

วันเกิด
06/01/2511

342 พ.ต.ท.

นิวัฒน์ หิรัญธัญพงศ์

สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

15/01/2558

01/12/2548

27/05/2511

343 พ.ต.ท.

สุระพงษ์ ตรีสมพงษ์

สว.(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

15/01/2558

01/12/2548

24/07/2511

344 พ.ต.ท.

ฐานุพงศ์ จิรพัฒน์เดชสกุล

สว.อก.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

15/01/2558

01/12/2548

23/08/2511

345 พ.ต.ท.

จรัส จันสา

สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

15/01/2558

01/12/2548

26/08/2511

346 พ.ต.ท.

ฤาชัย ทะวะ

สว.อก. สภ.เปร็ง อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/12/2548

13/11/2511

347 พ.ต.ท.

ประมวล นวลงาม

สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

15/01/2558

01/12/2548

23/04/2512

348 พ.ต.ท.

สิงห์คาล ทะนันชัย

สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/12/2548

30/06/2512

349 พ.ต.ท.

สมบัติ แจ้งจํารัส

สว.อก.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/12/2548

12/12/2512

350 พ.ต.ท.

อํานาจ พวงสวัสดิ์

สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

15/01/2558

01/12/2548

30/12/2512

351 พ.ต.ท.

อภิมุข ด้วงตะกั่ว

สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

01/12/2548

27/01/2513

352 พ.ต.ท.

ปัญญา เหล็กดี

สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

15/01/2558

01/12/2548

06/03/2513

353 พ.ต.ท.

ทรงศักดิ์ ศรทรง

สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1

15/01/2558

01/12/2548

22/04/2513

354 พ.ต.ท.

เดชา รัตนภักดี

สว.(สอบสวน) สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

01/12/2548

03/05/2513

355 พ.ต.ท.

วินัย คําสุข

สว.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

15/01/2558

01/12/2548

10/06/2513

356 พ.ต.ท.

ฉลาด หอมเงิน

สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

15/01/2558

01/12/2548

03/01/2515

357 พ.ต.ท.

รุ่งเกียรติ นาทัย

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

15/01/2558

01/12/2548

03/09/2515

358 พ.ต.ท.

ธนพล นาถนิติธาดา

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

15/01/2558

01/12/2548

01/01/2522

359 พ.ต.ท.

สันติ สุดมี

สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

15/01/2558

01/12/2548

28/04/2522

360 พ.ต.ท.

สิรภพ กายพันธ์

สว. กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

15/01/2558

01/12/2548

15/11/2522

หน้าที่ 19

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
361 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
จรูญโรจน์ สุขไทย

362 พ.ต.ท.

สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1

สว.
15/01/2558

รอง สว.
01/02/2549

วันเกิด
12/11/2521

รักศาสน์ สําเร็จ

สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

15/01/2558

01/02/2549

04/03/2525

363 พ.ต.ท.

กิตติธัช ใจวิเสน

สว.(สอบสวน) สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/02/2549

24/09/2525

364 พ.ต.ท.

ปราโมทย์ บุญยืน

สวป.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

15/01/2558

30/05/2549

27/10/2505

365 พ.ต.ท.

ธนพนธ์ สุขสอน

สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

30/05/2549

02/02/2513

366 พ.ต.ท.

ภูริชญ์ หงษ์โต

สว.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

15/01/2558

01/02/2550

29/01/2526

367 พ.ต.ท.

จตุรงค์ หาญมุ่งธรรม

สวป.สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี

15/01/2558

01/02/2550

20/02/2526

368 พ.ต.ท.

กฤษฏิ์ จําลองพันธุ์

สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/02/2550

04/07/2526

369 พ.ต.ท.

ธีรนนท์ แมนมงคล

สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1

15/01/2558

01/02/2550

13/09/2526

370 พ.ต.ท.

อาทิตย์ ราชมะโรง

สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/02/2550

06/11/2526

371 พ.ต.ท.

พัศชัย เจริญสาคร

สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/02/2550

22/03/2527

372 พ.ต.ท.

นาวิน รัตนวงศ์

สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

15/01/2558

01/02/2550

28/04/2527

373 พ.ต.ท.

สมยศ ชูเกียรติศิริ

สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี

15/01/2558

01/02/2550

11/06/2527

374 พ.ต.ท.

ปรัชญา สินเกื้อกูล

สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

15/01/2558

01/02/2550

26/11/2527

375 พ.ต.ท.

สรยุทธ จิโรภาส

สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/02/2550

02/09/2528

376 พ.ต.ท.

นิเวศน์ นิลวดี

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

15/01/2558

15/02/2550

04/11/2526

377 พ.ต.ท.

ศุภชัย ศรีศักดิ์

สว.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

15/01/2558

01/06/2550

11/05/2516

378 พ.ต.ท.

อัสนีชัย เร่งเทียน

สว.(สอบสวน) สภ.หันคา จว.ชัยนาท

15/01/2558

24/10/2550

29/01/2523

379 พ.ต.ท.

ภูสิทธิ์ ชาญศรี

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

15/01/2558

24/10/2550

25/06/2524

สว.(สอบสวน) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

15/01/2558

24/10/2550

12/07/2524

380 พ.ต.ท. หญิง ฐานันดร เทีย่ งสัน

ตาแหน่ง

หน้าที่ 20

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ
381 พ.ต.ท.

ชื่อ ชื่อสกุล
พิทักษ์ จตุพิพิธพร

ตาแหน่ง
สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

สว.
15/01/2558

รอง สว.
24/10/2550

วันเกิด
08/10/2524

382 พ.ต.ท. หญิง จารุวรรณ ชูราศรี
383 พ.ต.ท. หญิง วรี สร้อยสง่า

อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1

15/01/2558

24/10/2550

14/11/2524

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

15/01/2558

24/10/2550

05/08/2525

384 พ.ต.ท.

วิชัย แก้วศรี

สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

15/01/2558

01/11/2550

20/10/2503

385 พ.ต.ท.

มาโนช สังขันธ์

สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/11/2550

15/05/2505

386 พ.ต.ท.

กมล จันทร์เพ็ญ

สว.อก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/11/2550

12/04/2508

387 พ.ต.ท.

เศรษฐศักดิ์ กตัญญู

อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1

15/01/2558

01/11/2550

07/08/2508

388 พ.ต.ท.

สุภสิทธิ์ ชุ่มแจ่ม

สว.อก.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

15/01/2558

01/11/2550

08/08/2509

389 พ.ต.ท.

ประยูร ปัตตุลี

สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/11/2550

09/10/2511

390 พ.ต.ท.

สําราญ ผลอุดม

สว.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

15/01/2558

01/11/2550

22/04/2512

391 พ.ต.ท.

รักเกียรติ แก้วทา

สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

15/01/2558

01/11/2550

29/12/2522

392 พ.ต.ท.

ชนาธิป พานทอง

สว.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

15/01/2558

10/01/2551

26/06/2509

393 พ.ต.ท.

เอกศิษฐ์ มาสง่า

สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

15/01/2558

10/01/2551

14/07/2509

394 พ.ต.ท.

ชนมภูมิ เหลืองห่อ

สวป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

10/01/2551

15/10/2511

395 พ.ต.ท. หญิง ลัดดา แตงอ่อน
396 พ.ต.ท.
ธวัชชัย จงยิ่งเจริญ

สว.ฝ่ายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

15/01/2558

10/01/2551

10/06/2515

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

15/01/2558

01/02/2551

05/05/2527

397 พ.ต.ท.

บรรพต ใช้บุญเรือง

สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

15/01/2558

01/02/2551

06/08/2527

398 พ.ต.ท.

โสฬสสิริ กิมฮง

สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

15/01/2558

01/02/2551

03/08/2528

อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1

15/01/2558

10/03/2551

05/11/2510

399 พ.ต.ท. หญิง ณัฏฐ์พัชร์ นาครักษ์

หน้าที่ 21

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ สว.
ลาดับ ยศ

หมายเหตุ

ชื่อ ชื่อสกุล

ตาแหน่ง

- ลําดับที่ 5 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 5 เดือน 2 วัน
- ลําดับที่ 116 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 3 ปี 4 เดือน 27 วัน
- ลําดับที่ 122 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 2 ปี 5 เดือน 26 วัน
- ลําดับที่ 155 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 2 ปี
- ลําดับที่ 156 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 2 ปี
- ลําดับที่ 158 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 4 ปี 11 เดือน 15 วัน
- ลําดับที่ 188 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 8 เดือน 5 วัน
- ลําดับที่ 227 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 1 เดือน 1 วัน
- ลําดับที่ 249 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 2 ปี 10 เดือน 16 วัน
- ลําดับที่ 329 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 6 ปี 1 เดือน 21 วัน
- ลําดับที่ 333 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 8 เดือน 24 วัน
ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.
(รัฐพงศ์ สุจริต)
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

สว.

รอง สว.

วันเกิด

หน้าที่ 1

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
เกียรติพงษ์ แผ่นสัมฤทธิ์

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท

รอง สว.
10/03/2551

วันเกิด
16/10/2514

2 ร.ต.อ.

กฤศ ทักสูงเนิน

รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

10/03/2551

17/05/2516

3 ร.ต.อ.

ฤทธ์ธรักษ์ นามคําสวัสดิ์

รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

10/03/2551

23/07/2526

4 ร.ต.อ.

วัชรินทร์ วิทยาเมธีวงค์

รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

*21/12/2554

05/10/2527

5 ร.ต.อ.

อาคม โพธาคณาพงศ์

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

*16/05/2555

29/09/2506

6 ร.ต.อ.

พรรัตน์ คาบสมุทร

รอง สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

*16/05/2555

14/11/2507

7 ร.ต.อ.

อาทิตย์ รุ่งเชตุ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

*16/05/2555

27/05/2524

8 ร.ต.อ. หญิง สิริวรรณ อินทร์ประดิษฐ์
9 ร.ต.อ.
ธนนรินทร์ ดําริห์

รอง สว.ธร.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

*16/08/2555

08/02/2521

รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

*16/08/2555

03/05/2526

10 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

*16/08/2555

15/09/2526

11 ร.ต.อ. หญิง สมฤทธิ์ มาแสวง
12 ร.ต.อ.
วิชาญ ลิกขะไชย

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ

01/05/2553

28/05/2510

รอง สว.สส.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

01/07/2553

23/11/2505

13 ร.ต.อ.

สุวัชร ถุระพัฒน์

รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

01/07/2553

25/07/2507

14 ร.ต.อ.

ยุทธชัย บุตรสุพรรณ์

รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

01/07/2553

17/12/2509

15 ร.ต.อ.

อาคม บุญเสริฐ

รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

01/07/2553

10/11/2510

16 ร.ต.อ.

ประยุทธ บุญมาพึง่

รอง สวป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

01/07/2553

15/03/2511

17 ร.ต.อ.

ไกรฤกษ์ กล่อมลอย

รอง สว.สส.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

01/07/2553

06/05/2511

18 ร.ต.อ.

โชคชวาลย์ วรรณวงค์

รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

01/07/2553

20/03/2512

19 ร.ต.อ.

สฤษฏ์พงศ์ จุลพันธ์

รอง สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

01/07/2553

01/09/2512

20 ร.ต.อ.

สมพร ผลประทุม

รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

01/07/2553

26/11/2512

ศุกล ตั้งชูวงศ์

หน้าที่ 2

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

21 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
นนทพงษ์ อ่างทอง

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
01/07/2553

วันเกิด
02/02/2513

22 ร.ต.อ.

เด่นพงษ์ ต่อติด

รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1

01/07/2553

07/03/2514

23 ร.ต.อ.

ชูชาติ เสนาใน

รอง สวป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

01/07/2553

04/10/2514

24 ร.ต.อ.

ธนชัย สาริยา

รอง สวป. สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

01/07/2553

25/07/2515

25 ร.ต.อ.

ประวิทย์ หมื่นสุนทร

รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

01/07/2553

27/01/2516

26 ร.ต.อ.

บุญเกื้อ คล้ายพลอย

รอง สวป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

01/07/2553

27/04/2516

27 ร.ต.อ.

วินัย แจ่มอําพร

รอง สวป.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

01/07/2553

22/02/2518

28 ร.ต.อ.

ธนดร สลุงอยู่

รอง สวป.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

01/07/2553

19/02/2522

29 ร.ต.อ.

สมบูรณ์ เกษไชย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท

01/07/2553

13/09/2522

30 ร.ต.อ.

วิชัย จําปีหอม

รอง สว.สส.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

*21/12/2554

03/03/2512

31 ร.ต.อ.

ณัฐพล เพจี้

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

*01/02/2556

25/02/2534

32 ร.ต.อ.

พีระพงษ์ อุทัยธรรม

รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

31/03/2554

25/07/2512

33 ร.ต.อ.

ณัฐพงศ์ สมสุข

รอง สวป.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

31/03/2554

06/02/2513

34 ร.ต.อ.

วิเชียร ชูชาติหาญสันเทียะ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยา

31/03/2554

20/03/2515

35 ร.ต.อ.

ชนาธิป ญาณัปปสุต

รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

31/03/2554

20/12/2517

36 ร.ต.อ.

สําราญ ทองบุ

รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

31/03/2554

23/09/2518

37 ร.ต.อ.

สมพร เลิศสงคราม

รอง สวป.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

31/03/2554

24/01/2520

38 ร.ต.อ.

ยุทธพันธุ์ โทไข่ษร

รอง สว.สส.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

*16/09/2556

17/04/2525

39 ร.ต.อ.

สราวุฒิ สุขวิญญา

รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

*16/09/2556

23/04/2527

40 ร.ต.อ.

อรรคลิลล์ ถิ่นกาแบง

รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

*16/09/2556

15/12/2527

หน้าที่ 3

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

41 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อาณัติ กล้วยปุา

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

รอง สว.
21/12/2554

วันเกิด
10/04/2506

42 ร.ต.อ.

อนันต์ ถิ่นแสนดี

รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

21/12/2554

11/05/2506

43 ร.ต.อ.

ฉลองชัย บางจั่น

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

21/12/2554

29/05/2506

44 ร.ต.อ.

เสรี ปาจิตตี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

21/12/2554

23/10/2507

45 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ ฤทธิบ์ ํารุง

รอง สวป.สภ.ท่าโขลง จว.ลพบุรี

21/12/2554

08/02/2508

46 ร.ต.อ.

สมพงษ์ ใจเฟย

รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

21/12/2554

08/03/2508

47 ร.ต.อ.

มนูญ เพาะเจริญ

ผบ.มว.(สบ 1) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

24/06/2508

48 ร.ต.อ.

ธีรธรรม ต่อมคํา

รอง สวป.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

03/08/2508

49 ร.ต.อ.

สุรัตน์ กลิ่นเกตุ

รอง สวป.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

06/08/2508

50 ร.ต.อ.

ธนภัทร เหล่าทอง

รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

14/09/2508

51 ร.ต.อ.

ธีรวิชญ์ แก้วกาหนัน

รอง สว.ธร.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

18/09/2508

52 ร.ต.อ.

จํานงค์ นุชนารถ

รอง สวป.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

24/12/2508

53 ร.ต.อ.

อัมพร จุ้ยกระยาง

รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

21/12/2554

20/03/2509

54 ร.ต.อ.

วินัย ราชไชยา

รอง สวป.สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท

21/12/2554

27/03/2509

55 ร.ต.อ.

ธีระพงษ์ มูลเชื้อ

รอง สว.สส.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

21/12/2554

08/04/2509

56 ร.ต.อ.

กอบกล้า โรจน์ศรี

รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

30/06/2509

57 ร.ต.อ.

กิตติคุณ วงษ์ศรีแก้ว

รอง สวป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

21/12/2554

27/11/2509

58 ร.ต.อ.

มนตรี พงษา

รอง สว.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

21/12/2554

31/01/2510

59 ร.ต.อ.

อํานาจ นิ่มนวล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

21/12/2554

08/07/2510

60 ร.ต.อ.

โชติสว่าง สิงห์สีโว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

21/12/2554

04/11/2510

หน้าที่ 4

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

61 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สุนทร ภูตะวัน

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

รอง สว.
21/12/2554

วันเกิด
11/12/2510

62 ร.ต.อ.

มุทธาพัฒน์ ตะโน

รอง สว.จร. สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

16/12/2510

63 ร.ต.อ.

อัมพร โพธิท์ อง

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ศฝร.ภ.1

21/12/2554

18/01/2511

64 ร.ต.อ.

ศักดา สมพงษ์

รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

16/02/2511

65 ร.ต.อ.

พรรณ แม้นศิริ

รอง สว.สส.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

21/12/2554

17/02/2511

66 ร.ต.อ.

ชูศักดิ์ ขันตี

รอง สว.จร. สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

21/12/2554

05/03/2511

67 ร.ต.อ.

ประทักษ์ จ่าเคน

รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

21/12/2554

15/04/2511

68 ร.ต.อ.

สิทธินนท์ เอี่ยมโซ้

รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

21/12/2554

30/04/2511

69 ร.ต.อ.

ไพโรจน์ กําเนิดทอง

รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

27/06/2511

70 ร.ต.อ.

ยศสันต์ เกษามา

รอง สว.จร.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

22/08/2511

71 ร.ต.อ.

ศาสตรา สีเข็ม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

21/12/2554

10/09/2511

72 ร.ต.อ.

สุรารักษ์ อยู่เล่ห์

รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

21/12/2554

12/09/2511

73 ร.ต.อ.

วิโรจน์ กัลยาศรี

รอง สวป.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

06/10/2511

74 ร.ต.อ.

ประสิทธิ์ ศิริธรรม

รอง สวป.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท

21/12/2554

15/10/2511

75 ร.ต.อ.

ทศวรรษ ทองประไพ

รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

21/12/2554

22/10/2511

76 ร.ต.อ.

นฤทธิ์ ภูกาม

รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

21/12/2554

03/11/2511

77 ร.ต.อ.

บํารุง มาลัย

รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

21/12/2554

15/02/2512

78 ร.ต.อ.

ปรีชา วงษ์ท้าว

รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

21/12/2554

08/03/2512

79 ร.ต.อ.

พายัพ รุ่งหัวไผ่

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

21/12/2554

19/03/2512

80 ร.ต.อ.

สนอง แดงรักษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง

21/12/2554

28/03/2512

หน้าที่ 5

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

81 ร.ต.อ.

วัชระ กฤษดี

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

รอง สว.
21/12/2554

วันเกิด
14/05/2512

82 ร.ต.อ.

กิตติศักดิ์ แก้วใหญ่อนันต์

รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

21/12/2554

13/06/2512

83 ร.ต.อ.

บุญส่ง ขวัญดี

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

22/07/2512

84 ร.ต.อ.

สมบัติ แสงอินทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

21/12/2554

07/08/2512

85 ร.ต.อ.

วิสิทธิ์ หนักเพ็ชร์

รอง สวป.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

21/12/2554

30/08/2512

86 ร.ต.อ.

มีศักดิ์ ศรีทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง

21/12/2554

19/11/2512

87 ร.ต.อ.

จักรินทร์ ดิฐภักดีชัย

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 2 บก.อก.ภ.1

21/12/2554

01/12/2512

88 ร.ต.อ.

โอวาท ปิยะศุภฤกษ์

รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

06/12/2512

89 ร.ต.อ.

มนูญ สิงหาอาจ

รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

21/12/2554

01/01/2513

89 ร.ต.อ.

วารินทร์ ไสวงาม

รอง สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

21/12/2554

01/01/2513

91 ร.ต.อ.

ธเนตร์ ปานสมบูรณ์

รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

21/12/2554

23/01/2513

92 ร.ต.อ.

ณัฐพงษ์ ชุ่มชื่น

รอง สวป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

13/03/2513

93 ร.ต.อ.

สมพร คําเกตุ

รอง สว.จร.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

28/03/2513

94 ร.ต.อ.

อิสรพงษ์ มงคลสิน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

05/04/2513

95 ร.ต.อ.

จักราพัฒน์ ภูมิพัฒนไชย

รอง สว.จร.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

26/04/2513

96 ร.ต.อ.

สมถวิล มีมณี

รอง สวป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

21/12/2554

19/05/2513

97 ร.ต.อ.

วิโรจน์ กันตุ่ม

รอง สวป. สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

21/12/2554

13/07/2513

98 ร.ต.อ.

เทพพิทักษ์ สุภาพรม

รอง สว.สส.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

21/12/2554

02/10/2513

99 ร.ต.อ.

สุนทร ทองพงษ์เนียม

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

05/10/2513

100 ร.ต.อ.

วินัย ศรีพจน์

รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

21/12/2554

05/11/2513

หน้าที่ 6

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

101 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สุรชัย อุทัยแสง

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
21/12/2554

วันเกิด
16/12/2513

102 ร.ต.อ.

สุรศักดิ์ อุปนันท์

รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

10/02/2514

103 ร.ต.อ.

เจริญ เหลาเพิม่

รอง สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

21/12/2554

18/02/2514

104 ร.ต.อ.

เสน่ห์ สีมาพล

รอง สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

21/12/2554

04/06/2514

105 ร.ต.อ.

สุภสิทธิ์ สุดาเดช

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

20/06/2514

106 ร.ต.อ.

ฐิติพล เปรมป๎ญญา

รอง สว.สส.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

21/12/2554

17/08/2514

107 ร.ต.อ.

พนา พลรักษา

รอง สว.จร.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

21/12/2554

07/01/2515

108 ร.ต.อ.

สุชาติ ทัดทอง

รอง สวป.สภ.หันคา จว.ชัยนาท

21/12/2554

09/02/2515

109 ร.ต.อ. หญิง บุษยา สร้อยสม
110 ร.ต.อ.
สุชาติ ถานอาจนา

รอง สว.ธร.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

21/12/2554

02/03/2515

รอง สว.จร.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

27/04/2515

111 ร.ต.อ.

ชลพรรษ ขวัญศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.จักราช จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

01/05/2515

112 ร.ต.อ.

กิ่งทอง สุดโต

รอง สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

21/12/2554

27/05/2515

113 ร.ต.อ.

สามารถ เศียรนอก

รอง สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

21/12/2554

06/07/2515

114 ร.ต.อ.

สุทัศน์ หนองขอม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

21/12/2554

07/07/2515

115 ร.ต.อ.

เฉลิมพล โพธิส์ ีมา

รอง สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

21/12/2554

05/09/2515

116 ร.ต.อ.

ชิตพล จันท่าม่วง

รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

20/09/2515

117 ร.ต.อ.

วรุตม์ มาเบ้า

รอง สวป.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

21/12/2554

11/10/2515

118 ร.ต.อ.

ระวี รัตนตรัยวงศ์

รอง สวป.สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี

21/12/2554

30/11/2515

119 ร.ต.อ.

ณฐชัย ไชยปลื้ม

รอง สว.สส.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

21/12/2554

25/12/2515

120 ร.ต.อ.

อนันต์ ทางธรรม

รอง สวป.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

20/05/2516

หน้าที่ 7

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

121 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อนาคต บุญป๎ญญา

ตาแหน่ง
รอง สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

รอง สว.
21/12/2554

วันเกิด
25/05/2516

122 ร.ต.อ.

พสิษฐ์ สีหอมไชย

รอง สว.สส.สภ.จักราช จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

01/07/2516

123 ร.ต.อ. หญิง ปุณยนุช ศิริยอด
124 ร.ต.อ.
มาลา แย้มชม

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

21/12/2554

03/07/2516

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

07/08/2516

125 ร.ต.อ.

ภาสกร ศรียา

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

06/09/2516

126 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ สุขสวัสดิ์

รอง สว.สส.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

23/09/2516

127 ร.ต.อ.

ศตวรรษ กันแก้ว

รอง สว.จร.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

21/12/2554

23/03/2517

128 ร.ต.อ.

พรวิษณุ ราชบัวผัน

รอง สวป.สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี

21/12/2554

04/04/2517

129 ร.ต.อ. หญิง พรพัศช์ เทพไพชยนต์
130 ร.ต.อ.
เด่นพงษ์ พลพิมพ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี

21/12/2554

16/04/2517

รอง สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

21/12/2554

27/04/2517

131 ร.ต.อ. หญิง สมควร ทัดกิ่ง
132 ร.ต.อ.
มานะ มาลัย

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ปทุมธานี

21/12/2554

11/07/2517

รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

13/09/2517

133 ร.ต.อ.

ภัทรพงษ์ โตสกุล

รอง สวป.สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี

21/12/2554

25/09/2517

134 ร.ต.อ.

วิทยา อินพิลา

รอง สวป.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

04/03/2518

135 ร.ต.อ.

ไพรัตน์ ไกรบํารุง

รอง สว.จร. สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

21/12/2554

20/06/2518

136 ร.ต.อ.

นิพิฐพนธ์ คุ้มศาสตร

รอง สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

21/12/2554

29/07/2518

137 ร.ต.อ.

ณรงค์ศักดิ์ นาคอ้าย

รอง สว.จร.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

21/12/2554

23/08/2518

138 ร.ต.อ.

มีชัย ดีสม

รอง สว.จร.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

21/12/2554

28/09/2518

139 ร.ต.อ.

ณัฐวุฒิ พวงทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

21/12/2554

29/10/2518

140 ร.ต.อ.

ไพโรจน์ คงมีเงิน

รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

21/12/2554

14/12/2518

หน้าที่ 8

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

141 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วีรวงศ์ คงขํา

ตาแหน่ง
รอง สว.สส.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

รอง สว.
21/12/2554

วันเกิด
05/06/2519

142 ร.ต.อ.

วิเชษฐ์ สารชัย

รอง สวป. สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

23/08/2519

143 ร.ต.อ.

มานิตย์ หยั่งถึง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

21/12/2554

25/07/2520

144 ร.ต.อ.

พินิจ แก้วบุญเรือง

รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

28/09/2520

145 ร.ต.อ.

ธนเดชท์ มานุ

รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

02/10/2520

146 ร.ต.อ.

พิเชษฐ์ ใจเย็น

รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

21/12/2554

01/01/2521

147 ร.ต.อ.

วิริทธ์พล เนติวิจิตร

รอง สว.สส.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

20/05/2521

148 ร.ต.อ.

สุรเทพ พิกุลศรี

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

21/12/2554

04/07/2521

149 ร.ต.อ.

เกริกไกร จันทร์จิตร์

รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

27/08/2523

150 ร.ต.อ.

ปรีชา ทัพฤทธิ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

21/12/2554

08/09/2523

151 ร.ต.อ.

วิริยะ ปานจันทร์

รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

21/12/2554

23/06/2524

152 ร.ต.อ.

ลือชา ขจรราช

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

21/12/2554

24/10/2524

153 ร.ต.อ.

เด่นพงษ์ พันธุย์ ุลา

รอง สวป.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

21/12/2554

10/11/2525

154 ร.ต.อ.

กิตติศักดิ์ จันทจิต

รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

21/12/2554

19/02/2526

155 ร.ต.อ.

สุชาติ คนบํารุง

รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

31/03/2555

06/12/2514

156 ร.ต.อ.

อัศวิน สุภิษะ

รอง สว.จร.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

31/03/2555

16/05/2515

157 ร.ต.อ. หญิง ผุสดี ตั้งจิตรเจริญกุล
158 ร.ต.อ.
วัฒนพัฒน์ กุลวิบูลย์

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ลพบุรี

31/03/2555

09/09/2518

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ลพบุรี

31/03/2555

09/05/2521

159 ร.ต.อ.

ชูชีพ นาคกุญชร

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

16/05/2555

10/01/2504

160 ร.ต.อ.

สงบ ละมูลมอญ

รอง สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/05/2555

04/02/2504

หน้าที่ 9

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

161 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สกุล สโมสรสุข

ตาแหน่ง
ผบ.มว.(สบ 1) ฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
14/03/2504

162 ร.ต.อ.

ณัฎฐวัจน์ เพ็ชรศรี

รอง สวป.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

16/05/2555

26/04/2504

163 ร.ต.อ.

วิชชาญ ตันพานิช

รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/05/2555

23/06/2504

164 ร.ต.อ.

ทวีป ทรัพย์เจริญศรี

รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/05/2555

27/06/2504

165 ร.ต.อ.

สุวัฒน์ วงษ์เทียน

รอง สวป.สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี

16/05/2555

18/07/2504

166 ร.ต.อ.

คํานึง ขวัญสุข

รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

26/07/2504

167 ร.ต.อ.

อัฏฐพล วงษ์ลีธนาภรณ์

รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/05/2555

10/08/2504

168 ร.ต.อ.

สุทัศน์ จันทร์เฮง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

28/10/2504

169 ร.ต.อ.

สมชาย แฉ่งอารี

รอง สว.จร.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/05/2555

05/04/2505

170 ร.ต.อ.

จรูญ ควบคุม

รอง สว.สส.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

17/06/2505

171 ร.ต.อ.

ป๎ญญา วงศ์มาดิษฐ์

รอง สวป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

16/05/2555

28/06/2505

172 ร.ต.อ.

ประสิทธิช์ ัย โพธิท์ อง

รอง สวป.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

03/08/2505

173 ร.ต.อ.

ประจักษ์ ปูอมยุคล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง

16/05/2555

28/10/2505

174 ร.ต.อ.

พัฒนพร พันธุฟ์ ๎ก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

16/05/2555

05/01/2506

175 ร.ต.อ.

นงค์ ไกรปราบ

รอง สว.สส.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

20/03/2506

176 ร.ต.อ.

ธวัชชัย เดชเดชะ

รอง สว.จร.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/05/2555

22/03/2506

177 ร.ต.อ.

สมชาย มิ่งชัยเลิศ

รอง สว.สส.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

13/06/2506

178 ร.ต.อ. หญิง อรสา อุ่นจิตต์
179 ร.ต.อ.
สกล อัครวงษ์

รอง สว.ธร.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

28/07/2506

รอง สว.สส.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

16/05/2555

11/11/2506

180 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

04/12/2506

อิทธิเดช เทศกุลวิเศษ

หน้าที่ 10

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

181 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อนุลักษณ์ ภูผินผา

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
16/02/2507

182 ร.ต.อ.

มานะ พันธุส์ วัสดิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

31/03/2507

183 ร.ต.อ. หญิง กาญจนานุช ศรีคํา
184 ร.ต.อ.
อนันต์ ทองเหลือ

รอง สว.ธร.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

16/05/2555

22/04/2507

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

31/05/2507

185 ร.ต.อ.

สมพงษ์ มาดี

รอง สว.จร.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

16/05/2555

15/06/2507

186 ร.ต.อ.

อดิศักดิ์ ธงภักดิ์

รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/05/2555

21/06/2507

187 ร.ต.อ.

ภชรธาดา พงษ์สุวรรณ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี

16/05/2555

01/07/2507

188 ร.ต.อ.

กําพล เขียวสวัสดิ์

รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

12/07/2507

189 ร.ต.อ.

ไพศาล วีระกิจพานิช

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

09/08/2507

190 ร.ต.อ.

ชัยยะ นาคกลิ่นกุล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

06/12/2507

191 ร.ต.อ.

สาคร ตักโพธิ์

รอง สว.จร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

16/05/2555

11/02/2508

192 ร.ต.อ.

ศักดา ผลละออ

รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1

16/05/2555

12/03/2508

193 ร.ต.อ.

มาโนชญ์ ช้างพงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

16/05/2555

13/05/2508

194 ร.ต.อ.

พัลลภ นาคทรัพย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

16/05/2508

195 ร.ต.อ.

เพิม่ เกียรติ ท้วมดี

รอง สว.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

04/06/2508

196 ร.ต.อ.

สรวิศ คําเปล่ง

รอง สว.จร.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

05/06/2508

197 ร.ต.อ. หญิง กองกาญจน์ เพ็ชโรภาส
198 ร.ต.อ.
สายหยุด คํามิ่ง

รอง สว.ธร.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/05/2555

09/06/2508

รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

05/07/2508

199 ร.ต.อ.

อัสนี ปานเล็ก

รอง สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

16/05/2555

15/08/2508

200 ร.ต.อ.

ชุมพล มิลินทจินดา

รอง สว.ธร.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

16/05/2555

23/08/2508

หน้าที่ 11

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
201 ร.ต.อ. หญิง อภิรักษ์ สอนเวช
202 ร.ต.อ.
สุริโย ทองแตง

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
07/10/2508

รอง สวป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

16/10/2508

203 ร.ต.อ.

รอง สว.ธร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/05/2555

11/11/2508

204 ร.ต.อ. หญิง สุมาลี วันเพ็ง
205 ร.ต.อ.
รัตนโชติ กลัดล้อม

รอง สว.ธร.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

15/12/2508

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

22/12/2508

206 ร.ต.อ.

พิชัย สนเอี่ยม

รอง สว.สส.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

04/01/2509

207 ร.ต.อ.

ปุณชรัสมิ์ ชูทอง

รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

05/01/2509

208 ร.ต.อ.

สายันณ์ อินลวง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

12/01/2509

208 ร.ต.อ.

ธีระพงศ์ เตชนันต์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/05/2555

12/01/2509

210 ร.ต.อ.

สมัย ศรีสุราช

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

16/05/2555

07/02/2509

211 ร.ต.อ.

คเณศ งามประเสริฐ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

25/03/2509

212 ร.ต.อ.

ประสิทธิ์ พลีชมภู

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 5 บก.อก.ภ.1

16/05/2555

29/03/2509

213 ร.ต.อ.

ศักรินทร์ สายบัว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

09/04/2509

214 ร.ต.อ.

ธงชัย เปีย่ มสาคร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

16/05/2555

28/04/2509

215 ร.ต.อ.

ขวัญชัย พันละบาล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

16/05/2555

02/05/2509

216 ร.ต.อ.

ทองสุข พงษ์ขํา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าโขลง จว.ลพบุรี

16/05/2555

13/05/2509

217 ร.ต.อ.

บรรเจิด จองพิทักษ์พงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

06/06/2509

218 ร.ต.อ.

วงศพันธ์ ประเสริฐศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

10/06/2509

219 ร.ต.อ.

มนูญรัตน์ ศรีป๎จฉิม

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ปทุมธานี

16/05/2555

14/07/2509

220 ร.ต.อ.

สมโภช สืบวงศกร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/05/2555

11/08/2509

รัฐสรรค์ สุขศิริ

หน้าที่ 12

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

221 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ธวัชชัย ศุขภะวัน

222 ร.ต.อ.

ตาแหน่ง
รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
21/08/2509

อัคเดช คูเมืองเจริญ

รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

25/08/2509

223 ร.ต.อ.

ดํารงศักดิ์ แสงเงิน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

08/09/2509

224 ร.ต.อ.

สัณหวัช แก้วดวงศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

06/10/2509

225 ร.ต.อ.

สามารถ สัตยา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

14/10/2509

226 ร.ต.อ.

สุเทพ ช่างกล

รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

24/10/2509

227 ร.ต.อ.

ชัยมงคล เหมือนสนธิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท

16/05/2555

03/11/2509

228 ร.ต.อ.

อนันต์ นามโภชน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

16/05/2555

30/11/2509

229 ร.ต.อ.

สกล โตจีน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

30/11/2509

230 ร.ต.อ.

พงศ์ศักดิ์ จูมแพง

รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/05/2555

05/12/2509

231 ร.ต.อ.

อภิชัช รัตนะศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/05/2555

30/12/2509

232 ร.ต.อ.

วีรพันธ์ ชื่นชม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี

16/05/2555

18/01/2510

233 ร.ต.อ.

วินัย เวชกิจ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

16/05/2555

26/01/2510

234 ร.ต.อ.

ณรงค์ แก้งคํา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง

16/05/2555

30/01/2510

235 ร.ต.อ.

บัณดิษฐ์ คงอ้วน

รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

07/02/2510

236 ร.ต.อ.

พีระพรรณ์ ทองพิทักษ์

รอง สว.สส.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

16/05/2555

09/02/2510

237 ร.ต.อ.

สัมพันธ์ หมื่นพินิจ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/05/2555

11/02/2510

238 ร.ต.อ.

ธนพล แก้วบริวงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

16/05/2555

13/02/2510

238 ร.ต.อ.

เฉลียว เข็มวงค์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

13/02/2510

240 ร.ต.อ.

ถวิล จินต์กสิกรรม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท

16/05/2555

23/02/2510

หน้าที่ 13

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

241 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วสันต์ ป๎น้ งา

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
20/03/2510

242 ร.ต.อ.

ฐิติวุฒิ แววนํา

รอง สว.จร.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

06/04/2510

243 ร.ต.อ.

หรรษา คุ้มคง

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

16/05/2555

29/04/2510

244 ร.ต.อ.

จักรพันธ์ พยัฆวิเชียร

รอง สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

16/05/2555

30/04/2510

245 ร.ต.อ.

พงษ์นพนนท์ รุ่งโรจน์

รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/05/2555

15/05/2510

246 ร.ต.อ.

จรัส โมรา

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

21/05/2510

247 ร.ต.อ.

สายยนต์ ทองทา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/05/2555

29/05/2510

247 ร.ต.อ.

เสนีย์ พาชอบ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

29/05/2510

249 ร.ต.อ.

ธรรมรงค์ ประสิทธิน์ อก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

24/06/2510

250 ร.ต.อ.

ยงยุทธ สังข์สิริยะกุล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/05/2555

06/07/2510

251 ร.ต.อ.

สมบรูณ์ พงคะชาติ

รอง สวป.สภ.ท่าโขลง จว.ลพบุรี

16/05/2555

20/07/2510

252 ร.ต.อ.

กิตติภณ พลเดช

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

22/07/2510

253 ร.ต.อ.

สุเมธ วิสุทธิประภานนท์

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นนทบุรี

16/05/2555

01/09/2510

254 ร.ต.อ.

สิงหา สีหาชารี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

16/05/2555

15/09/2510

255 ร.ต.อ.

พัฒนา มูลการณ์

รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

20/09/2510

256 ร.ต.อ.

เปล่ง พานแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

05/10/2510

257 ร.ต.อ.

คมเดช สุขรัตนวงศ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

06/10/2510

258 ร.ต.อ.

ชาญชัย แสงพยับ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/05/2555

07/10/2510

259 ร.ต.อ.

วิรัตน์ อภิวงศ์งาม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

16/05/2555

12/10/2510

260 ร.ต.อ.

พนม สุวรรณประทีป

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

19/10/2510

หน้าที่ 14

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

261 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ตรีเนตร นันทกรพิทักษ์

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
31/10/2510

262 ร.ต.อ.

ธนาวุฒิ ดวงจินดา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

15/11/2510

263 ร.ต.อ.

บดีพล กมลเลิศ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

16/05/2555

06/12/2510

264 ร.ต.อ.

ธนเสฏฐ์ เชาว์เลิศธนกิจ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

14/12/2510

265 ร.ต.อ.

วีระวุฒิ เชียงน้อย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/05/2555

15/12/2510

266 ร.ต.อ.

พงศ์ปณต มีโต

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

01/01/2511

267 ร.ต.อ.

อภิชาติ ศรีทอง

รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

16/05/2555

05/02/2511

268 ร.ต.อ.

วิทูรย์ เพ็งบุบผา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

13/02/2511

269 ร.ต.อ.

บุญทัน ศรีสุภานนท์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

16/05/2555

25/02/2511

270 ร.ต.อ.

ณัฐนันท์ จิตฤทธิ์

รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/05/2555

26/02/2511

271 ร.ต.อ.

วรรณชัย การสมเพียร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

07/03/2511

272 ร.ต.อ.

นิรันดร์ สวัสดิ์ศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

09/03/2511

273 ร.ต.อ.

วุฒิชัย ธรรมศีล

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

16/05/2555

13/03/2511

274 ร.ต.อ.

ดนัย แก้วน่าน

รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

20/03/2511

275 ร.ต.อ.

วุฒิภัทร ช่วยคิด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

30/04/2511

276 ร.ต.อ.

สมบูรณ์ นิลกระโทก

รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/05/2555

01/05/2511

277 ร.ต.อ.

สงุ่น เกตุรัตน์

รอง สวป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

04/05/2511

278 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ พานนท์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

10/05/2511

279 ร.ต.อ.

บรรจบ ราชกิจ

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

16/05/2555

17/05/2511

280 ร.ต.อ.

บุญสม ศรีแก้วพันธ์

รอง สวป. สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

26/05/2511

หน้าที่ 15

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

281 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ดวง สุดเส้นผม

ตาแหน่ง
รอง สว.ฝุายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
27/06/2511

282 ร.ต.อ.

ประเดิม อุทยานิน

รอง สว.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

09/08/2511

283 ร.ต.อ.

สัมพันธ์ พันธุเขตต์การณ์

รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/05/2555

15/08/2511

284 ร.ต.อ.

อมรศิลป์ มณีศิริ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

16/05/2555

03/09/2511

285 ร.ต.อ.

ประสงฆ์ พยัคฆา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/05/2555

25/09/2511

286 ร.ต.อ.

ไกรเมท มีหนองใหญ่

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

03/10/2511

287 ร.ต.อ.

อํานวย พูลผล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/05/2555

15/10/2511

288 ร.ต.อ.

นันทวัฒน์ อาจเดชนิธิโรจน์

รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

20/10/2511

289 ร.ต.อ.

สง่า มูลจัด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

25/10/2511

290 ร.ต.อ.

ชัชพงศ์ ขาวสะอาด

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 3 บก.อก.ภ.1

16/05/2555

08/11/2511

291 ร.ต.อ.

สมชาย ผาสุข

รอง สว.ธร.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

20/11/2511

292 ร.ต.อ.

สมบัติ สมบูรณ์ดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง

16/05/2555

03/01/2512

293 ร.ต.อ.

สุธาดา ศรีสุวงศ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

11/01/2512

294 ร.ต.อ.

มานะ สรงเนย

รอง สว.สส.สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท

16/05/2555

12/01/2512

295 ร.ต.อ.

สมนึก วงษ์แดง

รอง สวป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

16/05/2555

13/01/2512

296 ร.ต.อ.

แล ชวดหลี

รอง สวป.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

16/05/2555

15/01/2512

296 ร.ต.อ.

ธงชัย ท้วมกมล

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

16/05/2555

15/01/2512

298 ร.ต.อ.

สมพงษ์ บุบผาวรรณา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท

16/05/2555

16/01/2512

299 ร.ต.อ.

จักรวุฒิ ตาปราบ

รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

19/01/2512

300 ร.ต.อ.

สุรัตน์ เสียงสนั่น

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

22/01/2512

หน้าที่ 16

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

301 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
บรรจง กุดนาน้อย

ตาแหน่ง
รอง สวป. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
24/01/2512

302 ร.ต.อ.

ณัฐวุฒิ มิ่งเมือง

รอง สว.จร.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/05/2555

05/02/2512

303 ร.ต.อ.

สุวัจชัย วัฒนา

รอง สว.ธร. สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

06/02/2512

304 ร.ต.อ.

อุทัย จอมพุทรา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/05/2555

07/02/2512

305 ร.ต.อ.

ฐนพล ธีรากิจ

รอง สว.จร. สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

17/03/2512

306 ร.ต.อ.

สมหวัง ศรีนาคล้วน

รอง สว.ธร. สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

20/03/2512

307 ร.ต.อ.

สุจริต ป๎ญญานุมาภรณ์

รอง สว.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

21/03/2512

308 ร.ต.อ.

ณัฐวุฒิ จอดนอก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

16/05/2555

06/04/2512

309 ร.ต.อ. หญิง ณปภัช อุบลรัตน์
310 ร.ต.อ.
ณรงค์ เสือเถื่อน

รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1

16/05/2555

07/04/2512

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

16/04/2512

311 ร.ต.อ.

บุญเลิศ อู่ผลเจริญ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/05/2555

27/04/2512

312 ร.ต.อ.

ประเสริฐ โชติมนต์

รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

29/04/2512

313 ร.ต.อ.

จารุวัฒน์ ทุมดี

รอง สวป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

09/05/2512

314 ร.ต.อ.

ธราธร เทีย่ งธรรม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

11/05/2512

315 ร.ต.อ.

เตชาศักดิ์ แจ่มจํารุณ

รอง สว.สส.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

16/05/2512

316 ร.ต.อ.

นครินทร์ จําปานิล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

21/05/2512

317 ร.ต.อ.

สุรัตน์ คันธจันทร์

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

16/05/2555

06/06/2512

318 ร.ต.อ.

ฌานรักษ์ กุลทิพย์

รอง สว.ธร. สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

07/06/2512

319 ร.ต.อ.

สมควร เล่าชู

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี

16/05/2555

18/06/2512

320 ร.ต.อ.

ทวีศักดิ์ โพลงเงิน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

16/05/2555

21/06/2512

หน้าที่ 17

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

321 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ทองดี วงศ์แสน

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
08/07/2512

321 ร.ต.อ.

สมโภชน์ เสมอจิตร

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ลพบุรี

16/05/2555

08/07/2512

323 ร.ต.อ.

สุรสิทธิ์ ใจเทีย่ ง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง

16/05/2555

07/08/2512

324 ร.ต.อ.

สุขสันต์ ดวงอัคฆะ

รอง สว.สส.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

16/05/2555

08/08/2512

325 ร.ต.อ.

อุดมศักดิ์ น้ําเพ็ชร

รอง สว.ธร. สภ.หันคา จว.ชัยนาท

16/05/2555

15/08/2512

326 ร.ต.อ.

บัญชา ผุยหนองโพธิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

23/08/2512

327 ร.ต.อ. หญิง กันยา คงดีพันธุ์
328 ร.ต.อ.
สุรินทร์ วงศ์ครุฑธ์

รอง สว.ฝุายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1

16/05/2555

03/09/2512

รอง สวป. สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/05/2555

12/09/2512

329 ร.ต.อ.

พีรายุทธ รอดพุม่

รอง สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

16/05/2555

20/11/2512

330 ร.ต.อ.

อมร พรประเสริฐนัก

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

25/11/2512

331 ร.ต.อ.

วรากร บุญหล้า

รอง สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

16/05/2555

28/12/2512

332 ร.ต.อ.

บุญเชิด เชิดบารมี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

23/01/2513

333 ร.ต.อ.

ไพโรจน์ แสงดวงเดือน

รอง สว.จร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

31/01/2513

334 ร.ต.อ.

ศิวพล จํานงสังฆ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ําขาว จว.ชัยนาท

16/05/2555

04/02/2513

335 ร.ต.อ.

ชาย พลศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

05/02/2513

336 ร.ต.อ.

พิชัย อินทร์สุวรรณ

รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/05/2555

08/02/2513

337 ร.ต.อ.

วิกรม คงทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

12/02/2513

338 ร.ต.อ.

วัฒนกิต ยอดอาจ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

15/02/2513

339 ร.ต.อ.

ชลทาน งามขํา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

16/05/2555

16/02/2513

340 ร.ต.อ.

ยุตติ เสริมสุขต่อ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

17/02/2513

หน้าที่ 18

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

341 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ธเนส อินทากูล

ตาแหน่ง
รอง สวป. สภ.หันคา จว.ชัยนาท

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
24/02/2513

342 ร.ต.อ.

บุญญรัตน์ ภูกิ่งเงิน

รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/05/2555

25/02/2513

343 ร.ต.อ.

ประภาษ เพลครบุรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

16/05/2555

26/02/2513

344 ร.ต.อ.

ธีระ จันทรมนตรี

รอง สวป. สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/05/2555

11/03/2513

345 ร.ต.อ.

ณัฐพล ดวงสุริยา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/05/2555

24/03/2513

346 ร.ต.อ.

ไพฑูรย์ มีผล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/05/2555

29/03/2513

347 ร.ต.อ.

ธนัญชน สังข์นวล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

07/04/2513

348 ร.ต.อ.

คงศักดิ์ มุกดาม่วง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี

16/05/2555

08/04/2513

349 ร.ต.อ.

ศักดิ์ถาวร หนูแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี

16/05/2555

09/04/2513

350 ร.ต.อ.

ธงชัย ศรีสําโรง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

18/04/2513

351 ร.ต.อ.

วิโชคชัย อ่อนละมัย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

16/05/2555

25/04/2513

352 ร.ต.อ.

พงษ์นรินทร์ นนตานอก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

03/05/2513

353 ร.ต.อ.

ชัยรัตน์ ฤทธิบ์ ํารุง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

16/05/2555

07/05/2513

354 ร.ต.อ.

สมร เพชรแสน

รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/05/2555

27/05/2513

355 ร.ต.อ.

ขันชัย เมตตา

รอง สว.จร. สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

01/06/2513

356 ร.ต.อ.

ไพฑูรย์ พันธ์กล้วยไม้

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

16/05/2555

14/06/2513

357 ร.ต.อ.

ธีระชัย กลิ่นโกสุม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

16/05/2555

25/06/2513

358 ร.ต.อ.

สุเมธ วันซวง

รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

12/07/2513

359 ร.ต.อ.

ประยงค์ มะหงส์ศรี

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

19/07/2513

360 ร.ต.อ.

วชิรพันธ์ ปานพรหม

รอง สวป. สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

02/08/2513

หน้าที่ 19

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

361 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
รุ่งโรจน์ ปิน่ ทอง

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
12/08/2513

362 ร.ต.อ.

ไพรัตน์ นวนตะคุ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/05/2555

14/08/2513

362 ร.ต.อ.

สมชาย อินสุวรรณ์

รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/05/2555

14/08/2513

364 ร.ต.อ.

พรชัย กุระจินดา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

16/05/2555

01/09/2513

365 ร.ต.อ.

ชัยสง่า ไชยจันทร์

รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

11/09/2513

366 ร.ต.อ.

สุขุม ลือวัฒนะ

รอง สวป.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

18/09/2513

367 ร.ต.อ.

สุเมต ทองทับ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/05/2555

21/09/2513

368 ร.ต.อ.

เจริญชัย โพสาราช

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

25/09/2513

369 ร.ต.อ.

โอภาส ศิริพันธ์

รอง สวป. สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

26/09/2513

370 ร.ต.อ.

วิภพ แช่มเรือง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษไชโย จว.อ่างทอง

16/05/2555

10/10/2513

371 ร.ต.อ.

วรภัค ศุภสวัสดิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/05/2555

15/10/2513

371 ร.ต.อ.

รุ่ง เลี่ยมโคกสูง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/05/2555

15/10/2513

373 ร.ต.อ.

ภูดิศ มาวิน

รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/05/2555

28/10/2513

374 ร.ต.อ.

นิพล บุตรสง่า

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

06/11/2513

375 ร.ต.อ.

กิติศักดิ์ สุวรรณศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

16/05/2555

04/12/2513

376 ร.ต.อ.

ไชยวัฒน์ ทาสะโก

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

20/12/2513

377 ร.ต.อ.

สมพงษ์ โคตรวงษ์ทอง

รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

03/01/2514

378 ร.ต.อ.

สันติ ศรีสงคราม

รอง สวป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

06/01/2514

379 ร.ต.อ.

ชาติ อเนกศรี

รอง สวป. สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

23/01/2514

379 ร.ต.อ.

ชัยยันต์ แก้วประสิทธิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/05/2555

23/01/2514

หน้าที่ 20

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

381 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ประชิต สมาฤกษ์

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
01/02/2514

382 ร.ต.อ.

อนุชชา เอกทัศน์

รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/05/2555

02/02/2514

383 ร.ต.อ.

ปฐมพล สังข์ภิรมย์

รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/05/2555

08/02/2514

384 ร.ต.อ.

ฉลองเดช นารี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

14/02/2514

385 ร.ต.อ.

สุชาติ จํานงบุญ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

08/03/2514

386 ร.ต.อ.

นัธธวัฒน์ องอาจ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

09/03/2514

387 ร.ต.อ.

สุทิน สืบสุนทร

รอง สวป. สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

19/03/2514

388 ร.ต.อ.

สมคิด เข็มเล็ก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

16/05/2555

31/03/2514

389 ร.ต.อ.

เสาร์ บํารุงภูมิ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

10/04/2514

390 ร.ต.อ.

จรัญ ประยูร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/05/2555

15/04/2514

391 ร.ต.อ.

ขจร ภูร่ ะหงษ์

รอง สว.สส.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

04/05/2514

392 ร.ต.อ.

ประสิทธิ์ กาญจนศร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

09/05/2514

393 ร.ต.อ.

ศักรินทร์ จํานงค์

รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/05/2555

13/05/2514

394 ร.ต.อ.

จรูญ แก้วอินตา

รอง สวป. สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

20/05/2514

395 ร.ต.อ.

มานพ มั่นปี

รอง สวป. สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

15/06/2514

396 ร.ต.อ. หญิง สุพรรณี พงษ์ภมร
397 ร.ต.อ.
ชาตรี ขันโท

รอง สวป. สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

17/07/2514

รอง สว.สส.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

16/05/2555

31/07/2514

398 ร.ต.อ.

ฤทธิกร เผือกผ่อง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

16/05/2555

18/08/2514

399 ร.ต.อ.

ศักรินทร์ คําสถิตย์

รอง สวป.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/05/2555

27/08/2514

400 ร.ต.อ.

สมชาย ใจนา

รอง สว.ฝุายกฎหมาย คดีปกครองและคดีแพ่ง บก.กมค.ภ.1

16/05/2555

31/08/2514

หน้าที่ 21

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

401 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ไพฑูรย์ ประทุม

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางจัก จว.อ่างทอง

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
01/09/2514

402 ร.ต.อ.

วีระ คําสีลา

รอง สวป. สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

19/09/2514

403 ร.ต.อ.

ชัยณเรศ สุพร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

24/09/2514

404 ร.ต.อ.

นธี ศิริทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง

16/05/2555

02/10/2514

405 ร.ต.อ.

ไวพจน์ บําบัติภัย

รอง สวป. สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

16/05/2555

07/10/2514

406 ร.ต.อ.

ชาญวิทย์ กมลนคร

รอง สวป.สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

08/10/2514

407 ร.ต.อ. หญิง โชติกา เอี่ยมฤทธิ์
408 ร.ต.อ.
กฤษณ์ติพจน์ กฤศปกปูอง

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

16/05/2555

10/10/2514

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

12/11/2514

409 ร.ต.อ.

ชยพล ตรีโอษฐ์

รอง สวป. สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

16/05/2555

23/11/2514

410 ร.ต.อ.

สุนทร หงษ์โยธี

รอง สว.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/05/2555

30/11/2514

411 ร.ต.อ. หญิง ชิรตา แก่นประสาธน์
412 ร.ต.อ.
กิจวิวรรธน์ อินประสงค์

รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/05/2555

01/12/2514

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

16/05/2555

18/12/2514

413 ร.ต.อ.

เฉลิมชัย เริญไธสง

รอง สวป. สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

02/01/2515

414 ร.ต.อ.

วิทยา แสนโสดา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

16/05/2555

10/01/2515

415 ร.ต.อ.

ชาญวุฒิ เรืองจาบ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

16/05/2555

19/01/2515

416 ร.ต.อ.

ไทยสถิต โทแกะ

รอง สว.สส. สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

20/01/2515

417 ร.ต.อ.

เสวต ศรีแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

21/01/2515

418 ร.ต.อ.

ธนเดช สมสุข

รอง สว.จร.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

16/05/2555

23/01/2515

419 ร.ต.อ.

สมภพ สูตรพงษ์

ผบ.มว.(สบ 1) ฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1

16/05/2555

24/01/2515

420 ร.ต.อ.

พิเชฐ อินทสูตร์

รอง สวป. สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

04/02/2515

หน้าที่ 22

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
420 ร.ต.อ. หญิง เปมิกา โชติจิตธนา
422 ร.ต.อ.
จิราธิป ใจยาว

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
04/02/2515

รอง สว.สส. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/05/2555

13/02/2515

423 ร.ต.อ.

ธนยศ โมราศรี

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

04/03/2515

424 ร.ต.อ.

จรูญ อุดคํามี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/05/2555

12/03/2515

425 ร.ต.อ.

ประกาศิต วงศ์พรหม

รอง สวป.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี

16/05/2555

24/03/2515

426 ร.ต.อ. หญิง เพชรรัตน์ ดวงอินตา
427 ร.ต.อ.
รพีพงศ์ บุญพัวพันธ์

รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

05/04/2515

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

11/05/2515

428 ร.ต.อ.

อดิศร ภูเ่ รือน

รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/05/2555

31/05/2515

429 ร.ต.อ.

นิรันดร์ ศรีวิเชียร

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

13/06/2515

430 ร.ต.อ.

สมชัย ภูสิลิตร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง

16/05/2555

23/06/2515

431 ร.ต.อ.

สามารถ เนตรวงค์

รอง สวป.สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี

16/05/2555

05/07/2515

432 ร.ต.อ.

สุรเดช ถิ่นโสภา

รอง สว.สส.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

16/05/2555

10/07/2515

433 ร.ต.อ.

พิสิษฐ์ แวงวรรณ

รอง สว.สส.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/05/2555

20/07/2515

434 ร.ต.อ.

ประพันธ์ เรืองสุวรรณ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

21/07/2515

435 ร.ต.อ.

ปรีดา นัคเรศ

รอง สว.สส.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

02/08/2515

436 ร.ต.อ.

อาคม กรเกษแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

16/05/2555

13/08/2515

437 ร.ต.อ.

วิชัย แสนบุตร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี

16/05/2555

14/08/2515

438 ร.ต.อ.

ศรีชลธ์ จุลศรี

รอง สวป. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/05/2555

09/09/2515

439 ร.ต.อ.

เปรมประชา อาระหัง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ําขาว จว.ชัยนาท

16/05/2555

11/09/2515

440 ร.ต.อ.

ไพฑูรย์ นานวนคํา

รอง สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/05/2555

29/09/2515

หน้าที่ 23

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

441 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ภคณินเดช ประกอบวรการ

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
06/10/2515

442 ร.ต.อ.

เทอดศักดิ์ สร้อยเพชร

รอง สวป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

16/05/2555

15/10/2515

443 ร.ต.อ.

รุ่ง พร้อมสุข

รอง สวป. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/05/2555

23/10/2515

444 ร.ต.อ.

ณฐกันต์ สุนาโท

รอง สวป. สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

16/05/2555

30/10/2515

445 ร.ต.อ.

ภัทร เพ็ชรทอง

รอง สวป.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

16/05/2555

01/11/2515

446 ร.ต.อ.

ศรีพงษ์ น้อยสุวรรณ

รอง สว.จร.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

07/11/2515

447 ร.ต.อ.

ยศธเดช สุขเทียบ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/05/2555

11/11/2515

448 ร.ต.อ.

พิเชษฐ์ พันธ์จูม

รอง สวป. สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

16/05/2555

20/11/2515

449 ร.ต.อ.

ยงยุธ อาจกมล

รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/05/2555

13/12/2515

450 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญประภา รัตนเนนย์
451 ร.ต.อ.
คัชรัฐ โสมนัส

รอง สว.ธร. สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

18/12/2515

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

16/05/2555

25/12/2515

452 ร.ต.อ.

สมจิต สุขจิต

รอง สวป. สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/05/2555

04/01/2516

453 ร.ต.อ.

บัญชา ชอบธรรม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

16/05/2555

05/01/2516

454 ร.ต.อ.

พิทักษ์ อําไพ

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

16/05/2555

19/01/2516

455 ร.ต.อ. หญิง ปิยะพร มิ่งแนน
456 ร.ต.อ.
พุฒิเมธ บุญโต

รอง สว.ธร. สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

05/02/2516

รอง สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/05/2555

14/02/2516

457 ร.ต.อ.

ศิวากร ศิวานา

รอง สว.จร.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/05/2555

16/02/2516

458 ร.ต.อ.

ศศิศศ์ จันทร์อินทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

17/02/2516

459 ร.ต.อ.

สรรพิชัย พลศิริ

รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

09/03/2516

460 ร.ต.อ.

สมนึก ดอนแนไพร

รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/05/2555

12/03/2516

หน้าที่ 24

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

461 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ภูมิพัฒน์ ศรีกุฎ

ตาแหน่ง
รอง สว.จร.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
30/03/2516

461 ร.ต.อ.

ประชา ฮุงหวล

รอง สวป. สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

30/03/2516

463 ร.ต.อ.

ยิ่งยศ อุปถัมภ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

16/05/2555

03/04/2516

464 ร.ต.อ.

สิทธิศักดิ์ ทองเทศ

รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/05/2555

21/04/2516

465 ร.ต.อ. หญิง เบญจมาภรณ์ วงศาโรจน์
466 ร.ต.อ.
เมืองมล พิมพ์โนนทอง

รอง สวป. สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี

16/05/2555

26/04/2516

รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

16/05/2555

12/05/2516

467 ร.ต.อ.

ชัยยงค์ โกฏหอม

รอง สวป.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี

16/05/2555

20/06/2516

468 ร.ต.อ.

สยามรัฐฐ์ บุญพิมพ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/05/2555

26/06/2516

469 ร.ต.อ.

วัฒนชัย คีรีนิล

รอง สวป. สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/05/2555

26/07/2516

470 ร.ต.อ.

ณรงค์ รัตน์ภัทรโชติ

รอง สวป.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/05/2555

02/09/2516

471 ร.ต.อ.

จักรภัทร พิภักดี

รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

16/09/2516

472 ร.ต.อ.

ภราดร เพ็งคต

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

21/10/2516

473 ร.ต.อ.

มนัส นิลกรรณ์

รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

23/10/2516

474 ร.ต.อ.

วีรชาติ เพชรหาญ

รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

16/05/2555

27/10/2516

475 ร.ต.อ.

อภิเดช น้อยจํานงค์

รอง สวป. สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

05/11/2516

476 ร.ต.อ.

สีน้ํา นิยมพลอย

รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

16/11/2516

477 ร.ต.อ.

สิทธิท์ วี ป๎ญญาคม

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1

16/05/2555

30/11/2516

477 ร.ต.อ. หญิง อุษณีย์ ไชยนันทน์
479 ร.ต.อ.
สมศักดิ์ ฤทธิบุญ

รอง สวป.สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท

16/05/2555

30/11/2516

รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/05/2555

18/12/2516

480 ร.ต.อ.

รอง สว.ธร. สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

16/05/2555

28/12/2516

กิตติ์ขจร กฤตเวทิน

หน้าที่ 25

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

481 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
พลชัย กมขุนทด

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
01/01/2517

482 ร.ต.อ.

บุญสูง สุขสะอาด

รอง สวป. สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/05/2555

07/01/2517

483 ร.ต.อ.

ไวพจน์ กลัดทอง

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

12/02/2517

484 ร.ต.อ. หญิง พูลศรี ดาวลอย
485 ร.ต.อ. หญิง ป๎ทมพร ใจแสน

รอง สวป.สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี

16/05/2555

21/02/2517

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

16/05/2555

08/04/2517

486 ร.ต.อ.

นราธิป ทาบุญ

รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

16/05/2555

09/04/2517

487 ร.ต.อ.

เจษฎากร เปกาลี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

16/05/2555

12/04/2517

488 ร.ต.อ.

สมปอง ปูอมเกษตร

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

16/05/2555

25/04/2517

489 ร.ต.อ. หญิง ศิรินุช สุวรรณรัตน์
490 ร.ต.อ. หญิง แสงสุรีย์ จูจันทร์

รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/05/2555

05/05/2517

รอง สว.ธร. สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

23/05/2517

491 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/05/2555

06/06/2517

491 ร.ต.อ. หญิง สุพิชฌาย์ นรสิงห์
493 ร.ต.อ.
จิรวุธ วิโรจนะ

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

16/05/2555

06/06/2517

รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/05/2555

16/06/2517

494 ร.ต.อ.

ไพรัตน์ แปุมจํานัก

รอง สวป. สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

27/06/2517

495 ร.ต.อ.

สมชาย สีดี

รอง สวป.สภ.ท่าหินจว.ลพบุรี

16/05/2555

07/07/2517

496 ร.ต.อ.

พงศ์พันธ์ จันทร์ทอง

รอง สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/05/2555

22/07/2517

497 ร.ต.อ.

อิทธิพล ระเบียบโพธิ์

รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

08/08/2517

498 ร.ต.อ.

ธีระวัฒน์ จริยานุวัฒน์

รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

16/05/2555

10/08/2517

499 ร.ต.อ.

ชัยนริศ จันเกิด

รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

16/05/2555

17/08/2517

500 ร.ต.อ.

กิตติชัย วรชิน

รอง สว.ธร. สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

04/09/2517

อิศราวุฒิ นาคยา

หน้าที่ 26

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
501 ร.ต.อ. หญิง นิลชดา มรกต
502 ร.ต.อ.
ศุภชัย กอกัน

ตาแหน่ง
รอง สว.ฝุายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
15/09/2517

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

16/05/2555

03/10/2517

503 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยนาท

16/05/2555

04/10/2517

504 ร.ต.อ. หญิง ทัศพร นิรามัย
505 ร.ต.อ.
ธรรม์นริศ มามาตร

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ปทุมธานี

16/05/2555

09/10/2517

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

16/05/2555

16/10/2517

506 ร.ต.อ.

บุญโชติ เขียวเล็ก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/05/2555

24/10/2517

507 ร.ต.อ.

ปิติ กลิ่นเกษร

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

16/05/2555

27/10/2517

508 ร.ต.อ. หญิง ธวัลรัชต์ มั่นคง
509 ร.ต.อ.
กําพลศักดิ์ ภักดีพิบูลย์

รอง สวป. สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

16/05/2555

03/11/2517

รอง สวป. สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

18/11/2517

509 ร.ต.อ. หญิง ธนกร บุณยาทร
511 ร.ต.อ.
วสันต์ คงใย

รอง สว.สส.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

16/05/2555

18/11/2517

รอง สวป. สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/05/2555

27/11/2517

512 ร.ต.อ.

นิพนธ์ พลสวัสดิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/05/2555

30/11/2517

513 ร.ต.อ.

สุวิทย์ หลวงไชย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

16/05/2555

04/12/2517

514 ร.ต.อ.

ธวัชชัย สายบุญเลิศ

รอง สว.สส. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

06/12/2517

515 ร.ต.อ.

มนตรี เฉลิมวัฒน์

รอง สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

16/05/2555

08/12/2517

516 ร.ต.อ.

ป๎ญญา ตาลจินดา

รอง สว.สส.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

17/12/2517

517 ร.ต.อ.

วิฑูล วิเลปนะ

รอง สว.สส.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

19/12/2517

518 ร.ต.อ.

มาโนช หาญสนาม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

26/12/2517

519 ร.ต.อ.

ณรงค์ เอมอมร

รอง สวป. สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/05/2555

03/01/2518

520 ร.ต.อ.

บงการ อนันตภักดิ์

รอง สวป. สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/05/2555

06/02/2518

นพดล ทาทองคํา

หน้าที่ 27

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

521 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ชูพงษ์ กาบบัว

ตาแหน่ง
รอง สว.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
19/02/2518

522 ร.ต.อ.

ธานินทร์ สุดไชย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง

16/05/2555

21/02/2518

523 ร.ต.อ.

สวิท ดวงพรม

รอง สว.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

02/03/2518

524 ร.ต.อ.

อุดมเกียรติ มาแจ้ง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

16/05/2555

18/04/2518

525 ร.ต.อ. หญิง สุมาลี ศรีสุวรรณ์
526 ร.ต.อ. หญิง วรภร มงคลภัสสร

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ลพบุรี

16/05/2555

22/04/2518

รอง สว.ธร.สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท

16/05/2555

19/05/2518

527 ร.ต.อ.

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/05/2555

24/05/2518

528 ร.ต.อ. หญิง เปรมยุดา แสนสนิท
529 ร.ต.อ.
กสิณพจน์ หงส์พิพฒ
ั น์สกุล

รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/05/2555

01/06/2518

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

04/07/2518

529 ร.ต.อ.

สาโรจน์ รัตนวิโรจน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/05/2555

04/07/2518

531 ร.ต.อ.

สุวัชชัย ใจทน

รอง สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

05/07/2518

532 ร.ต.อ.

ดนตรี ณรงค์ศักดิ์

รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

03/08/2518

533 ร.ต.อ.

ภูษิต หนูสาย

รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

16/08/2518

534 ร.ต.อ. หญิง ชิดชนก จําดิษฐ์
535 ร.ต.อ.
ทวิช สร้างเสริมวุฒิ

รอง สวป. สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

16/05/2555

26/09/2518

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/05/2555

28/09/2518

536 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

01/11/2518

537 ร.ต.อ. หญิง บูชิดา วิบูลย์ศิลป์
538 ร.ต.อ.
ชัชวาล ท้าวพา

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

16/05/2555

04/11/2518

รอง สวป. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/05/2555

07/11/2518

539 ร.ต.อ.

วัชระ ทับสุริ

รอง สว.ธร. สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

11/12/2518

540 ร.ต.อ.

วิเชียร เสนาพันธ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท

16/05/2555

18/12/2518

นพพร แสงสว่าง

จรัส บุญลา

หน้าที่ 28

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
541 ร.ต.อ. หญิง รมนปวีร์ ศรีเดช
542 ร.ต.อ.
อภิชาติ โสภณ

ตาแหน่ง
รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
03/01/2519

รอง สวป. สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

04/01/2519

543 ร.ต.อ.

บุญยิ่ง สืบสาร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

27/01/2519

544 ร.ต.อ.

เชาวลิต ขุนเณร

รอง สวป. สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

18/02/2519

545 ร.ต.อ.

สมภพ พันแสน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี

16/05/2555

27/02/2519

546 ร.ต.อ.

สุเมธ ตลุ่มเครือ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

16/05/2555

12/03/2519

547 ร.ต.อ.

จักรพงศ์ ดีถ้วน

รอง สวป. สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

03/04/2519

548 ร.ต.อ.

ศักดา ทรงธรรม

รอง สว.ธร. สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/05/2555

07/05/2519

549 ร.ต.อ.

อภิสิทธิ์ ชํานิถิ่นเถื่อน

รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

16/05/2519

550 ร.ต.อ.

ฐิติปกรณ์ คุ้มปานอินทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/05/2555

27/06/2519

551 ร.ต.อ.

ไพรินทร์ ปะนาตา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

16/05/2555

06/09/2519

552 ร.ต.อ.

ธนกฤต เยาวยอด

รอง สว.สส.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/05/2555

28/01/2520

553 ร.ต.อ.

อภิชาติ โหมกจันทึก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

16/05/2555

29/01/2520

554 ร.ต.อ.

สุระชาติ เขตเจริญ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/05/2555

25/02/2520

555 ร.ต.อ.

วิโรจน์ เสชัง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

13/07/2520

556 ร.ต.อ.

สราวุธ นรสิงห์

รอง สวป. ภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

16/05/2555

22/07/2520

557 ร.ต.อ.

บรรจบ จ้อยศรีเกตุ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

16/05/2555

24/07/2520

558 ร.ต.อ.

สมบัติ โพนสิงห์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/05/2555

10/08/2520

รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

25/09/2520

รอง สวป. สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

11/10/2520

559 ร.ต.อ. หญิง กัญญา คําสิงห์นอก
560 ร.ต.อ.
วิษณุวัฒน์ วงษ์ฮง

หน้าที่ 29

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

561 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
กันตพัฒน์ ป๎สสา

ตาแหน่ง
รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
14/10/2520

562 ร.ต.อ.

ชัยฤทธิ์ เชยชุ่ม

รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/05/2555

07/12/2520

563 ร.ต.อ.

นพดล ภูสํารอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

14/12/2520

564 ร.ต.อ.

กําธร นาทสูงเนิน

รอง สว.ธร. สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

16/05/2555

01/01/2521

565 ร.ต.อ.

มนตรี คงอาจ

รอง สวป. สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/05/2555

17/01/2521

566 ร.ต.อ.

ศุภฤกษ์ อัศวภูมิ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/05/2555

13/04/2521

567 ร.ต.อ.

โพธิมิน วามะขันธ์

รอง สวป. สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

20/04/2521

568 ร.ต.อ.

แซด สมพวง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/05/2555

21/04/2521

569 ร.ต.อ.

เทียนชัย ใหม่เอี่ยม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/05/2555

25/04/2521

570 ร.ต.อ.

ไชยโย กลั่นกล้า

รอง สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

01/08/2521

571 ร.ต.อ.

ชัชวาล บุญบาล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

16/05/2555

26/08/2521

572 ร.ต.อ.

วสันต์ ลําดวน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/05/2555

29/08/2521

573 ร.ต.อ.

วิรุฬห์กิจ ตันตระกูล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

09/09/2521

574 ร.ต.อ.

ประมาณ สุพะนาม

รอง สว.สส.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/05/2555

14/09/2521

575 ร.ต.อ.

ชีวานนท์ รัตนะ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

16/05/2555

24/02/2522

576 ร.ต.อ.

จํารัส ไชยวุฒิ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

16/05/2555

01/03/2522

577 ร.ต.อ.

ชวัลวัฒน์ คงษา

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

16/05/2555

08/04/2522

578 ร.ต.อ.

วิโรจน์ โอภาสวัฒนา

รอง สว.สส.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

17/04/2522

579 ร.ต.อ.

วิเชษฐ ศิริงาม

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

16/05/2555

24/07/2522

580 ร.ต.อ.

กัมปนาท สร้อยศักดิ์

รอง สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

16/05/2555

30/07/2522

หน้าที่ 30

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

581 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สหรัฐ เทียมไชย

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
08/08/2522

582 ร.ต.อ.

นาวิน บุญคุ้มครอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท

16/05/2555

24/08/2522

583 ร.ต.อ.

เชิดชูศักดิ์ ยุทธนา

รอง สวป.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

05/10/2522

584 ร.ต.อ.

ชาญชัย เนินสุด

รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

16/05/2555

08/10/2522

585 ร.ต.อ.

อุทิศ อาสานอก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/05/2555

13/12/2522

586 ร.ต.อ.

นนท์ ทองแพง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

12/04/2523

587 ร.ต.อ.

อภิศักดิ์ นิยมสุข

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/05/2555

15/05/2523

588 ร.ต.อ.

จิรเดช ดวงรัศมี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

05/10/2523

589 ร.ต.อ.

ปฐมพงษ์ ศรีชัยชิต

รอง สว.สส.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/05/2555

21/10/2523

590 ร.ต.อ.

เดชพงษ์ สิงห์มณี

รอง สว.สส.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

16/12/2523

591 ร.ต.อ.

วันชัย ศรีระภักดิ์

รอง สวป. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/05/2555

31/01/2524

592 ร.ต.อ.

เสถียร เสนผาบ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/05/2555

22/02/2524

593 ร.ต.อ.

สมัชชา ดิษสงค์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/05/2555

14/03/2524

594 ร.ต.อ.

ไพรริน โมศิริ

รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/05/2555

10/04/2524

595 ร.ต.อ.

สุธน จิตติภูมิภักดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/05/2555

03/10/2524

596 ร.ต.อ.

สุพัฒน์ จันทะวงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

08/10/2524

597 ร.ต.อ.

เกียรติศักดิ์ เสาระโส

รอง สว.ธร. สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

16/05/2555

03/12/2524

598 ร.ต.อ.

อํานาจ สอนโห

รอง สว.ธร. สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

09/01/2525

599 ร.ต.อ.

ศรายุทธ สาลีพันธ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

16/05/2555

16/01/2525

600 ร.ต.อ.

อภิชัย สุโพธิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

24/01/2525

หน้าที่ 31

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

601 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ศรัณยพัชร์ บุญรังศรี

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
09/02/2525

602 ร.ต.อ.

วิคิด โอษคลัง

รอง สว.สส. สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

30/03/2525

603 ร.ต.อ.

สมโภช จํานวนนา

รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/05/2555

05/05/2525

604 ร.ต.อ.

พิรยุทธ แข็งแรง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

21/05/2525

605 ร.ต.อ.

เอกพล จงสูงเนิน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

02/06/2525

606 ร.ต.อ.

พงษ์ศักดิ์ เพชรสังหาร

รอง สวป. สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/05/2555

22/08/2525

606 ร.ต.อ.

องค์การ ทายะพิทักษ์

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

16/05/2555

22/08/2525

608 ร.ต.อ.

นัฐภูมิ บุญใหญ่

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

16/05/2555

25/09/2525

609 ร.ต.อ.

ปิยพงษ์ แปงคําเรือง

รอง สว.สส. สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

29/09/2525

610 ร.ต.อ.

ภูรินท์ บุญชัยวงศ์

รอง สวป. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/05/2555

02/11/2525

611 ร.ต.อ.

สริพงษ์ อภิวัน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/05/2555

30/11/2525

612 ร.ต.อ.

วีระพล ดอนหัวร่อ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

15/12/2525

613 ร.ต.อ.

วรุตม์ พรมลาย

รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/05/2555

10/01/2526

614 ร.ต.อ.

แวนร์ จิตรจารุวงศ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/05/2555

14/01/2526

615 ร.ต.อ.

วิโรจน์ มูลมานัส

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

21/02/2526

616 ร.ต.อ.

สิริชัย สีนิล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

16/05/2555

25/02/2526

617 ร.ต.อ.

นิพนธ์ คงพูล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

01/03/2526

618 ร.ต.อ.

สุภัทร ทองสุขดี

รอง สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

16/05/2555

11/03/2526

619 ร.ต.อ.

อภิรัฐ ขานไข

รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/05/2555

19/04/2526

620 ร.ต.อ.

อดิศร ทองคํา

รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

07/06/2526

หน้าที่ 32

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

621 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ทินกร ปาติโต

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/05/2555

วันเกิด
04/10/2526

621 ร.ต.อ.

ธนาวุฒิ มีมา

รอง สว.ธร. สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/05/2555

04/10/2526

623 ร.ต.อ.

จรยุทธ บุญทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/05/2555

08/10/2526

624 ร.ต.อ.

ครวัฒน์ จันทะมาตย์

รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

16/05/2555

09/07/2527

625 ร.ต.อ. หญิง ลภัสกฤตา ธาระเลิศ
626 ร.ต.อ.
พิภาค ม่วงช้าง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

02/01/2528

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

16/05/2555

03/01/2528

627 ร.ต.อ.

พร้อมพงษ์ พรหมศร

รอง สวป. สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

15/01/2528

628 ร.ต.อ.

ป๎ญญาพล บุญศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/05/2555

28/02/2528

629 ร.ต.อ.

มานพ บัวอ่อน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/05/2555

31/05/2528

630 ร.ต.อ.

มานิตย์ นาคไพบูลย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

16/05/2555

10/01/2529

631 ร.ต.อ.

นุติวรรธ คําภานุช

รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

25/06/2555

01/03/2512

632 ร.ต.อ. หญิง สุจิตรา จั่นมุกดา
633 ร.ต.อ. หญิง นวลผกา นันทะศรี

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

16/07/2555

16/08/2518

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ปทุมธานี

16/07/2555

18/01/2521

634 ร.ต.อ.

ธงชัย คําวัน

รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/08/2555

14/12/2503

635 ร.ต.อ.

รุ่ง ไตรรงค์วิจิตร

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

30/12/2503

636 ร.ต.อ.

บรรพต เพ็ชร์มา

รอง สวป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

27/02/2504

637 ร.ต.อ.

สุเทพ เอกฉัตร

รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

08/04/2504

638 ร.ต.อ.

สัมพันธ์ อาจจิตต์

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

16/08/2555

29/05/2504

639 ร.ต.อ.

สมหมาย สว่างกาญจน์

รอง สวป. สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

22/06/2504

640 ร.ต.อ.

ทองปน โพธิข์ าว

รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1

16/08/2555

26/06/2504

หน้าที่ 33

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

641 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
เมือง แย้มฉวาก

642 ร.ต.อ.

ตาแหน่ง
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
30/06/2504

ศิราเมษฐ์ มณีนวล

รอง สว.สส.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/08/2555

31/08/2504

643 ร.ต.อ.

คมสันต์ แทนบุญ

รอง สว.สส. สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/08/2555

17/09/2504

644 ร.ต.อ.

ไพศาล เวชวงศ์

รอง สวป. สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

23/10/2504

645 ร.ต.อ.

ประจิน ขําเปลี่ยน

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

21/11/2504

646 ร.ต.อ.

ณฐนนท ชุ่มจิตร

รอง สวป.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

11/12/2504

647 ร.ต.อ.

วัฒนา ชาดิษฐ์

รอง สวป.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

16/08/2555

20/12/2504

648 ร.ต.อ. หญิง ถิรนันท์ แก้วดี
649 ร.ต.อ.
วิทยา ด้วงเฟือ่ ง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

16/08/2555

20/01/2505

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปทุมธานี

16/08/2555

22/02/2505

650 ร.ต.อ.

ฤทธิฤ์ กษ์ ลวดทอง

รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

30/03/2505

651 ร.ต.อ.

โสภา แสงพิทักษ์

รอง สวป.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/08/2555

10/05/2505

652 ร.ต.อ.

สมจิตต์ ประโคม

รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

16/06/2505

653 ร.ต.อ.

พิษณุ วรรณรัตน์

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

27/06/2505

654 ร.ต.อ.

จันทร์ ฉ่ําเย็นอุรา

รอง สว.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

12/07/2505

655 ร.ต.อ.

พลหาญ พรหมชาติ

รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

26/07/2505

656 ร.ต.อ.

พิษณุ อุงจิตต์ตระกูล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

16/08/2555

14/09/2505

657 ร.ต.อ.

สมคิด จิ๋วเชื้อพันธุ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

15/09/2505

658 ร.ต.อ.

ประวิทย์ วิลัย

รอง สวป.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

16/08/2555

23/12/2505

659 ร.ต.อ.

ชายศักดิ์ พลรักษา

รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/08/2555

10/03/2506

660 ร.ต.อ.

กิตติ รัตนวิจิตร

รอง สวป. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

18/03/2506

หน้าที่ 34

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

661 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สําเริง มณีโชติ

ตาแหน่ง
รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
11/04/2506

662 ร.ต.อ.

พงศ์ภรณ์ เลิศรัตน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองห้าจว.ปทุมธานี

16/08/2555

20/06/2506

663 ร.ต.อ.

ประสงค์ ทองดีโลก

รอง สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

16/08/2555

11/07/2506

664 ร.ต.อ. หญิง วริยา ไกรฤกษ์
665 ร.ต.อ.
สุวทิ ย์ ภูดอนนาง

รอง สว. ฝุายอํานวยการ 4 บก.อก.ภ.1

16/08/2555

13/11/2506

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

14/11/2506

666 ร.ต.อ.

อดิศักดิ์ พุทธลา

รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

03/12/2506

667 ร.ต.อ.

ศักดิ์สิทธิ์ โพธิศ์ รี

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อ่างทอง

16/08/2555

01/01/2507

668 ร.ต.อ. หญิง สุพรรษา ใจน้อม
669 ร.ต.อ.
ณัฐชัย เถาปินตา

รอง สว.ธร.สภ.ปลายบางจว.นนทบุรี

16/08/2555

20/03/2507

รอง สวป. สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/08/2555

13/05/2507

670 ร.ต.อ.

สมพาน เด่นดวง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง

16/08/2555

24/05/2507

671 ร.ต.อ.

ธนภัทร์ ทับทิมศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/08/2555

09/06/2507

672 ร.ต.อ.

สุชาติ ยอดดําเนิน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

01/07/2507

673 ร.ต.อ.

จํารัส ยินดียม

รอง สวป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

16/08/2555

03/07/2507

674 ร.ต.อ.

ปริญญา ป๎ญญาเหมือง

รอง สว.สส.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/08/2555

23/07/2507

675 ร.ต.อ.

พิทยา ศรีเรือง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

25/07/2507

676 ร.ต.อ.

มนต์ เมฆตั้ง

รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

18/09/2507

677 ร.ต.อ.

จักรกฤษณ์ พิลึก

รอง สวป. สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี

16/08/2555

08/11/2507

678 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ บังกะยอ

รอง สวป. สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

06/12/2507

679 ร.ต.อ.

นัชชา เจริญวรวนิช

รอง สวป. สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

12/01/2508

680 ร.ต.อ.

ธัญเทพ ใจหนักแน่น

รอง สว.สส.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

16/08/2555

29/01/2508

หน้าที่ 35

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

681 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ศักดา สานุสันติ์

ตาแหน่ง
รอง สว.จร.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
09/04/2508

682 ร.ต.อ.

สุนันท์ เรืองแสง

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สระบุรี

16/08/2555

18/04/2508

683 ร.ต.อ.

ตรีพิทักษ์ เชาระกํา

รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/08/2555

10/05/2508

684 ร.ต.อ.

เฉลียว รุ่งระวี

รอง สว.จร. สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

30/05/2508

685 ร.ต.อ.

มานะชัย กิด่วน

รอง สวป.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี

16/08/2555

01/06/2508

686 ร.ต.อ.

ขวัญชัย จีระดิษฐ์

รอง สวป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

19/07/2508

687 ร.ต.อ. หญิง พรทิพย์ เจริญสวัสดิ์
688 ร.ต.อ.
สมชาย ต่วนเอี่ยม

รอง สว. ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

22/08/2508

รอง สว.จร.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/08/2555

05/09/2508

689 ร.ต.อ.

เฉลิมชัย ไขประภาย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นางลือ จว.ชัยนาท

16/08/2555

15/09/2508

690 ร.ต.อ.

ธนวรรธน์ ข่าทิพย์พาที

รอง สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

20/09/2508

691 ร.ต.อ.

วนัสพงษ์ มัดหา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

17/10/2508

692 ร.ต.อ.

นิธิกิตติ์ ฐิติเลิศชัยรัช

รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

16/08/2555

08/11/2508

693 ร.ต.อ.

นิติพงศ์ มีคํา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

16/08/2555

08/12/2508

694 ร.ต.อ.

ฉลองชัย บุญมาวงศ์

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

16/08/2555

09/12/2508

695 ร.ต.อ.

พรศักดิ์ เหล่าชํานาญกิจ

รอง สวป.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

11/12/2508

696 ร.ต.อ.

สายทอง วงษ์ชา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/08/2555

25/12/2508

697 ร.ต.อ.

วสันต์ นาถพินิจ

รอง สว.ธร.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

31/12/2508

698 ร.ต.อ.

ธนกฤษณ์ ศาลางาม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/08/2555

03/01/2509

รอง สว.ธร. สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

16/08/2555

28/01/2509

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

01/02/2509

699 ร.ต.อ. หญิง ประภัสรา กุลโสพล
700 ร.ต.อ.
ภูริวัฒน์ พิลึก

หน้าที่ 36

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

701 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
พรหมศรัณย์ แปูนจันทร์

702 ร.ต.อ.

ตาแหน่ง
รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
16/03/2509

คมสันติ์ ทรัพย์สุวรรณ

รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

29/03/2509

703 ร.ต.อ.

สุพิศ สัตบุตร

รอง สว.ธร. สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

15/05/2509

704 ร.ต.อ.

สมทบ บุญแสน

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี

16/08/2555

05/06/2509

705 ร.ต.อ.

สมบัติ สมรูป

รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

24/06/2509

706 ร.ต.อ.

สุเทพ บริบูรณ์

รอง สวป. สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

04/08/2509

707 ร.ต.อ.

สุเชวง ขามชู

รอง สว.ธร สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

19/08/2509

708 ร.ต.อ.

สุรชัย ทาทอง

รอง สวป. สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

16/08/2555

30/08/2509

709 ร.ต.อ.

ภูริภัทร ภูเ่ มฆ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

16/08/2555

02/10/2509

710 ร.ต.อ.

ธเนศเมธา ฉัตรอินตา

รอง สวป. สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/08/2555

04/11/2509

711 ร.ต.อ.

คมกฤชต์ ทองอุไร

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

10/11/2509

712 ร.ต.อ.

มนบ อยู่ปูอม

รอง สวป.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/08/2555

05/12/2509

713 ร.ต.อ.

โสภณ สุดใจ

รอง สว.จร.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

25/01/2510

714 ร.ต.อ.

ธนกร จุปะมะตัง

รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

20/02/2510

715 ร.ต.อ.

ชุมพล กองแก้ว

รอง สวป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

16/08/2555

22/02/2510

716 ร.ต.อ. หญิง กัณหา สุขชัย
717 ร.ต.อ.
ปรีชา เต็กสี

รอง สว.ธร.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

24/02/2510

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/08/2555

26/02/2510

718 ร.ต.อ.

สมยศ คลังเงิน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/08/2555

02/03/2510

719 ร.ต.อ.

สามารถ เมณฑ์กูล

รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/08/2555

04/03/2510

720 ร.ต.อ.

รุ่ง ป๎ญญา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

05/03/2510

หน้าที่ 37

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

721 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วุฒิวรพงษ์ แหวนประดับ

ตาแหน่ง
รอง สวป. สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
23/03/2510

722 ร.ต.อ.

จักร์ทอง คํามาพล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

27/03/2510

723 ร.ต.อ.

อังคาร ศรีโยธะ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

16/08/2555

29/03/2510

724 ร.ต.อ.

ธเนศ คําแก้ว

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

16/08/2555

08/04/2510

725 ร.ต.อ.

ศตวรรษ บุญสุระ

รอง สวป.สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง

16/08/2555

10/04/2510

726 ร.ต.อ.

นุกูล ใจวันดี

รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

16/08/2555

24/04/2510

727 ร.ต.อ.

เกษม หอมเนียม

รอง สวป. สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

01/05/2510

728 ร.ต.อ. หญิง พัชรภรณ์ ทองน่วม
729 ร.ต.อ.
ศิริ เพ็ชรี่

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

16/08/2555

15/05/2510

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

21/05/2510

729 ร.ต.อ.

รอง สว.จร.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

21/05/2510

731 ร.ต.อ. หญิง มัทนา สังข์ทอง
732 ร.ต.อ.
ประทีป ภักดีศรี

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

16/08/2555

05/06/2510

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

28/08/2510

733 ร.ต.อ.

วรกฤต พาเรือง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

13/09/2510

734 ร.ต.อ.

ชูชีพ ไทยแย้ม

รอง สว.ธร. สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/08/2555

01/10/2510

735 ร.ต.อ.

ศุภโชค สุริยะลังกา

รอง สวป. สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/08/2555

26/10/2510

736 ร.ต.อ.

สุพัฒน์ สระประโคน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

16/08/2555

12/01/2511

737 ร.ต.อ.

ธัณภิวัฒน์ กังวาฬศัพย์

รอง สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/08/2555

13/02/2511

738 ร.ต.อ. หญิง สุณี พูลพินิจ
739 ร.ต.อ.
นพ จิ๋วแหยม

รอง สว.ธร. สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

16/08/2555

29/02/2511

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

16/08/2555

14/03/2511

740 ร.ต.อ.

รอง สว. ฝุายอํานวยการ ศฝร.ภ.1

16/08/2555

09/04/2511

สวาท แสงทอง

สุขสันต์ พลทามูล

หน้าที่ 38

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

741 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อํานาจ มีทองคํา

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
14/04/2511

742 ร.ต.อ.

มนตรี พรรณวรรณ์

รอง สวป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/08/2555

11/05/2511

743 ร.ต.อ.

ไพลวรรณ์ น้อมจันทึก

รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1

16/08/2555

05/06/2511

744 ร.ต.อ.

สุวัฒน์ เสน่หา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/08/2555

10/06/2511

745 ร.ต.อ. หญิง ประไพ ศรีสวัสดิ์
746 ร.ต.อ.
ชิตพงศ์ ช่างประดิษฐ์

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

16/08/2555

29/06/2511

รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/08/2555

12/07/2511

747 ร.ต.อ.

อดิเรก อินสว่าง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

16/08/2555

25/07/2511

748 ร.ต.อ.

ภาณุศักดิ์ คําแผง

รอง สว.จร.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/08/2555

31/07/2511

749 ร.ต.อ.

พรชัย กลางประพันธ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

06/08/2511

750 ร.ต.อ.

รัศมิ์ธศิลป์ เสวยทรง

รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

13/08/2511

751 ร.ต.อ.

มงคล ยลวิลาศ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

16/08/2555

19/08/2511

752 ร.ต.อ. หญิง ปาณิศรา ไชยสลี
753 ร.ต.อ.
ธณกฤช มหาป๎ญญาเลิศ

รอง สว.ธร. สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

20/08/2511

รอง สวป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

16/08/2555

05/09/2511

754 ร.ต.อ.

อํานาจ โสภา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

16/08/2555

11/09/2511

755 ร.ต.อ.

ประยุทธ แสนพงษ์

รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/08/2555

20/09/2511

756 ร.ต.อ.

พันธุธ์ ัช ตั้งรุ่น

รอง สวป.สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง

16/08/2555

25/10/2511

757 ร.ต.อ.

รังสิวุฒิ แนมบัว

รอง สวป. สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

24/11/2511

758 ร.ต.อ.

ดิเรก วงษ์ประดิษฐ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

16/08/2555

01/12/2511

759 ร.ต.อ.

นิพล ภูธรฤทธิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/08/2555

10/12/2511

760 ร.ต.อ.

ปรเมศวร์ จูงพันธ์

รอง สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

25/12/2511

หน้าที่ 39

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

761 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
พนม ไสยสิทธิ์

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
01/01/2512

761 ร.ต.อ.

ประมุข กระลาม

รอง สว.สส. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

01/01/2512

763 ร.ต.อ.

สมัย จําปาทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

16/08/2555

16/01/2512

764 ร.ต.อ.

เอนก พงษ์ประเสริฐ

รอง สวป. สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

17/01/2512

765 ร.ต.อ.

ประเสริฐ ชาญพล

รอง สว.ธร. สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

16/08/2555

22/01/2512

766 ร.ต.อ.

ไพศาล แสงแก้ว

รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

16/08/2555

08/02/2512

767 ร.ต.อ.

ประภาส เข็มทอง

รอง สว.ธร. สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

19/02/2512

768 ร.ต.อ.

ศุภชัย ทิพยเวสาร์ท

รอง สว.จร.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

11/03/2512

769 ร.ต.อ.

ธริช อาวรณ์เมธ

รอง สวป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

23/03/2512

770 ร.ต.อ.

สุรัตศักดิ์ เสียบไธสง

รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

01/04/2512

771 ร.ต.อ.

สมพร สุกใส

รอง สวป.สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

25/04/2512

771 ร.ต.อ.

นิเวศ อยู่แย้ม

รอง สว.สส.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

25/04/2512

773 ร.ต.อ.

สุชาติ ธรรมริยา

รอง สวป.สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง

16/08/2555

22/05/2512

774 ร.ต.อ.

ไพบูลย์ กุมกี

รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

07/06/2512

775 ร.ต.อ.

สุระพล วงศ์วันดี

รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

17/06/2512

776 ร.ต.อ.

ทองคํา โพธิใ์ หญ่

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

16/08/2555

21/06/2512

777 ร.ต.อ.

สุนทร ป๎น้ งาม

รอง สวป.สภ.รํามะสัก จว.อ่างทอง

16/08/2555

22/06/2512

778 ร.ต.อ.

กิตติศักดิ์ มีคุณ

รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

01/07/2512

778 ร.ต.อ.

กฤษฎา คงคามี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

01/07/2512

780 ร.ต.อ.

คณิต นิลจันทร์

รอง สว.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

03/07/2512

หน้าที่ 40

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

781 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
นนทวัฒน์ วงษ์ฮง

782 ร.ต.อ.

ตาแหน่ง
รอง สว. กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
22/07/2512

วุฒิกิจ บัวนวล

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/08/2555

27/07/2512

783 ร.ต.อ.

รัชพล เจริญมาก

รอง สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

16/08/2555

09/08/2512

783 ร.ต.อ.

วีรชัย แสงแก้วสุด

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

09/08/2512

785 ร.ต.อ.

ประเสริฐศักดิ์ กัลณา

รอง สว.สส.สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท

16/08/2555

15/08/2512

786 ร.ต.อ.

อุดม พรมเวียง

รอง สวป. สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

28/09/2512

787 ร.ต.อ.

พยัพ จันทรังษี

รอง สวป. สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง

16/08/2555

09/10/2512

788 ร.ต.อ.

ณพัทธ์พล ศรีพลอย

รอง สวป. สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

09/11/2512

789 ร.ต.อ.

เพ็ญรัตน์ บุญตัน

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

01/12/2512

790 ร.ต.อ.

เตชพัฒน์ ประหยัดศรี

รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

09/12/2512

791 ร.ต.อ.

ณัฐพงษ์ ทองดา

รอง สวป. สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

16/08/2555

28/12/2512

792 ร.ต.อ.

อํานาจ แหวนทองคํา

รอง สว.สส.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

01/01/2513

792 ร.ต.อ.

โสภา โททวง

รอง สวป. สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/08/2555

01/01/2513

794 ร.ต.อ.

อําพัน สาริวัน

รอง สวป. สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

22/01/2513

795 ร.ต.อ.

พิเชษฐ ปฤกษา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/08/2555

24/01/2513

796 ร.ต.อ.

สุเทพ สัตบุรุษย์

รอง สวป. สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/08/2555

06/02/2513

797 ร.ต.อ.

สําเริง พุม่ พวง

รอง สว.สส.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/08/2555

11/02/2513

798 ร.ต.อ.

สถาพร รักษาดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

12/02/2513

799 ร.ต.อ.

พรเพชร อ้วนแก้ว

รอง สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

16/08/2555

27/02/2513

800 ร.ต.อ.

สถิตพงษ์ ศรีอ่อน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/08/2555

21/03/2513

หน้าที่ 41

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

801 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
เสถียร ชูศรีวาสน์

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
04/04/2513

802 ร.ต.อ.

นิกร วงศ์สุวรรณ

รอง สว.สส.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

16/08/2555

22/04/2513

803 ร.ต.อ. หญิง เพชรอินทนิล พูดหวาน
804 ร.ต.อ.
สุภาพ ล้วนงาม

รอง สว. ฝุายอํานวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

24/04/2513

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

16/08/2555

27/04/2513

805 ร.ต.อ.

สันทัด ผายชํานาญ

รอง สวป. สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/08/2555

01/05/2513

806 ร.ต.อ.

ชัชชัย ละมุล

รอง สวป. สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

10/05/2513

807 ร.ต.อ.

อุทัย พิมพ์มัชฉา

รอง สว.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

16/08/2555

12/05/2513

808 ร.ต.อ.

ไพบูลย์ ศรีเคลือบ

รอง สวป. สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

15/05/2513

809 ร.ต.อ.

สมนึก สมสวย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง

16/08/2555

20/05/2513

810 ร.ต.อ.

มาโนช สิงหะบาล

รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

21/05/2513

811 ร.ต.อ.

ประทุม ฟ๎กนิ่ม

รอง สวป. สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

16/08/2555

31/05/2513

812 ร.ต.อ.

มิตรสัน โพธิข์ าว

รอง สวป. สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

21/06/2513

813 ร.ต.อ.

รัฎฐพงศ์ ศรีนอก

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

24/06/2513

814 ร.ต.อ.

สามารถ รักษาศักดิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

20/08/2513

815 ร.ต.อ.

ณัฏฐพล อุดน้อย

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

01/09/2513

816 ร.ต.อ.

วัชรพงศ์ ประยงค์เพ็ชร

รอง สวป.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

07/09/2513

817 ร.ต.อ.

ธรรมนูญ จิตร์สงวน

รอง สวป. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/08/2555

19/09/2513

818 ร.ต.อ.

สมพงษ์ บุญมา

รอง สว.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

27/09/2513

819 ร.ต.อ.

มารุต จัตุรภัทรนันท์

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

30/09/2513

820 ร.ต.อ.

สมเกียรติ เจริญอินทร์

รอง สว.สส.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

22/10/2513

หน้าที่ 42

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

821 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สมศักดิ์ ทองกร

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
01/11/2513

822 ร.ต.อ.

กิตติศักดิ์ ไกรษร

รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

08/11/2513

823 ร.ต.อ.

ประสพศิลป์ พิมพ์มีลาย

รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/08/2555

15/11/2513

824 ร.ต.อ. หญิง มณีรัตน์ คุณาวัตร์
825 ร.ต.อ.
มนศักดิ์ พันธุ

รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

17/11/2513

รอง สว.สส.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

26/12/2513

826 ร.ต.อ.

สุรพัฒณ์ คงศรี

รอง สว.ธร.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

31/12/2513

827 ร.ต.อ.

ชูสกุล บุญหมื่นไวย์

รอง สว.ธร. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/08/2555

14/01/2514

828 ร.ต.อ.

บัญชา พวงร้อย

รอง สวป. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/08/2555

11/02/2514

829 ร.ต.อ.

ถาวร เพชรแท้

รอง สวป. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/08/2555

16/02/2514

830 ร.ต.อ.

เฉลิมพร ยืนยง

รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/08/2555

18/02/2514

831 ร.ต.อ.

สมโภช ชาวะไลย์

รอง สว.สส.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

10/04/2514

832 ร.ต.อ.

ธีรพงษ์ พอกพูนดี

รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/08/2555

17/04/2514

833 ร.ต.อ.

อตินาท รู้ทวีผล

รอง สวป.สภ.บ้านขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

22/04/2514

834 ร.ต.อ.

เรวัต สุริยะ

รอง สว.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/08/2555

30/04/2514

834 ร.ต.อ.

สุชาติ ดาวลอย

รอง สว.สส.สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี

16/08/2555

30/04/2514

836 ร.ต.อ.

นิวัฒน์ ไขระวิ

รอง สวป. สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/08/2555

08/05/2514

837 ร.ต.อ.

โสมนัส สวัสดิ์กิจ

รอง สวป. สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

14/05/2514

838 ร.ต.อ.

ไพศาล พิลา

รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

20/05/2514

839 ร.ต.อ.

มนุญ จํารูญพิตร

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

21/05/2514

840 ร.ต.อ.

สุนทร สุขหน้าไม้

รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

16/08/2555

29/05/2514

หน้าที่ 43

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

841 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
พจน์ ศุกรวัชรินทร์

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
30/05/2514

842 ร.ต.อ.

ภัยมณี กุมผัน

รอง สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/08/2555

07/06/2514

843 ร.ต.อ.

สว่าง คุณนาเมือง

รอง สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/08/2555

12/06/2514

844 ร.ต.อ.

นวพล ชวนสุข

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

23/07/2514

845 ร.ต.อ.

นิธิศ ก่อคุณ

รอง สวป. สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

16/08/2555

25/07/2514

846 ร.ต.อ.

วิจิตร สวนฉิมพลี

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

02/08/2514

847 ร.ต.อ. หญิง ศิริพร แสงสุวรรณ
848 ร.ต.อ.
สมควร อุปรี

รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1

16/08/2555

27/08/2514

รอง สว.สส.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/08/2555

06/09/2514

849 ร.ต.อ.

สุวิจักขณ์ บุญมีมา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

09/09/2514

850 ร.ต.อ.

ศุภกร จันทมัตตุการ

รอง สว.สส.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

16/08/2555

30/09/2514

851 ร.ต.อ.

โสธร สุขแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

16/08/2555

03/10/2514

852 ร.ต.อ. หญิง เรณู ศุกรวัชรินทร์
853 ร.ต.อ.
ป๎ญญา อ่าํ กร่าง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

16/08/2555

24/10/2514

รอง สวป. สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/08/2555

28/10/2514

854 ร.ต.อ.

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

16/08/2555

29/10/2514

855 ร.ต.อ. หญิง อรนุช ธรรมพิทักษ์
856 ร.ต.อ.
นิวาส ผิวคําสงห์

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

16/08/2555

29/11/2514

รอง สว.ธร.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี

16/08/2555

18/12/2514

857 ร.ต.อ.

เผด็จ การโสภี

รอง สวป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

20/12/2514

858 ร.ต.อ.

นุชา พรมกลิ้ง

รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

27/12/2514

859 ร.ต.อ.

ชูเกียรติ ทองแพง

รอง สวป. สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/08/2555

10/01/2515

860 ร.ต.อ.

พันธ์ศักดิ์ ชูวงษ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

13/01/2515

สุทัศน์ สุขเจริญ

หน้าที่ 44

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

861 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
รินทร์ศักดิ์ ตระกูลธร

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าโขลง จว.ลพบุรี

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
21/01/2515

862 ร.ต.อ.

ประเทือง สุวรรณหงษ์

รอง สวป.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

03/02/2515

863 ร.ต.อ.

ชูศักดิ์ ชนะแสวง

รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/08/2555

21/03/2515

864 ร.ต.อ.

จุติ เหล่าแช่ม

รอง สวป. สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

16/08/2555

09/04/2515

865 ร.ต.อ.

บุญเสริฐ กิ่งเกษ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

19/04/2515

866 ร.ต.อ.

สังวาลย์ สกุลฤทธิสิงห์

รอง สว.จร. สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

25/05/2515

866 ร.ต.อ.

สัมพันธ์ สุภาวรรณ์

รอง สว.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

16/08/2555

25/05/2515

868 ร.ต.อ.

เดชา กุสุมาลย์

รอง สวป. สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

26/05/2515

869 ร.ต.อ.

ทรัพย์สิน จิตรจักร

รอง สวป.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

16/08/2555

03/06/2515

870 ร.ต.อ.

อานนท์ ธัญญานนท์

รอง สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

16/08/2555

13/06/2515

871 ร.ต.อ. หญิง สายนที ศรีเดช
872 ร.ต.อ.
สุชาติ ภิญโญยิ่ง

รอง สว.ธร. สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

25/06/2515

รอง สวป.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

16/08/2555

03/07/2515

873 ร.ต.อ.

วิรัตน์ ชาวปลายนา

รอง สวป.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง

16/08/2555

04/07/2515

874 ร.ต.อ.

ปกรณ์ สัตบุตร

รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

27/07/2515

875 ร.ต.อ.

ประนม การค้าเจริญ

รอง สวป. สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/08/2555

04/08/2515

876 ร.ต.อ.

อนุสรณ์ คณะวาปี

รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

22/08/2515

877 ร.ต.อ.

วัชรวิทย์ เภาแก้ว

รอง สวป. สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

16/08/2555

01/09/2515

878 ร.ต.อ.

ศักดา แช่มช้อย

รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1

16/08/2555

14/09/2515

รอง สว.ธร. สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/08/2555

22/09/2515

รอง สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/08/2555

12/10/2515

879 ร.ต.อ. หญิง ณฐมน บุญประจวบ
880 ร.ต.อ.
พิเชฐ จันทร์พา
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล
881 ร.ต.อ. หญิง ทิตยา รอดนวล
882 ร.ต.อ.
ไพรินทร์ สังข์วิเศษ

ตาแหน่ง
รอง สว.ฝุายอํานวยการ บก.สส.ภ.1

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
14/10/2515

รอง สวป.สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี

16/08/2555

02/11/2515

882 ร.ต.อ.

สันติ ชื่นชม

รอง สว.จร. สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

16/08/2555

02/11/2515

884 ร.ต.อ.

จําเริญ ทิสมบูรณ์

รอง สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

16/08/2555

02/12/2515

885 ร.ต.อ.

ภัทรพล ปิน่ ทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

16/08/2555

04/12/2515

886 ร.ต.อ.

ทนงค์ นนทรักษ์

รอง สวป. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/08/2555

09/12/2515

887 ร.ต.อ.

ยาซีน ขันธวิธิ

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

24/12/2515

888 ร.ต.อ.

อําพล ปูองชารี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

07/01/2516

889 ร.ต.อ.

อนุวรรตน์ โหราศาสตร์

รอง สว.จร. สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

20/01/2516

890 ร.ต.อ.

อํานาจ ตะเคียนราช

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

17/02/2516

891 ร.ต.อ.

วิญํู อิ่มฤทัย

รอง สว.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

16/08/2555

15/03/2516

892 ร.ต.อ.

ธีระพงศ์ ธาระนารถ

รอง สวป. สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

14/04/2516

893 ร.ต.อ.

ถาวร แสงไสย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

15/04/2516

894 ร.ต.อ.

เอกโกวิด ศรีนิลทา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

16/08/2555

21/05/2516

895 ร.ต.อ.

โชติ แสงอุ่น

รอง สว.จร.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

28/05/2516

896 ร.ต.อ.

ชัยรัตน์ แสงพล

รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

05/06/2516

897 ร.ต.อ.

เจริญฤทธิ์ โทนสิงห์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองน้อย จว.ชัยนาท

16/08/2555

26/06/2516

898 ร.ต.อ.

กษิดิศ มอญขาม

รอง สวป. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/08/2555

29/06/2516

รอง สว.ธร. สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/08/2555

09/07/2516

รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/08/2555

06/09/2516

899 ร.ต.อ. หญิง กนกพรรณ สีส่วน
900 ร.ต.อ.
ธวัชชัย คําวงศ์
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

901 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
พรหมพิทักษ์ สุวรรณวงศ์

ตาแหน่ง
รอง สวป. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
19/09/2516

902 ร.ต.อ.

วสันต์ ศรีคงสุข

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 2 บก.อก.ภ.1

16/08/2555

04/10/2516

903 ร.ต.อ. หญิง สุวภัทร อ่อนดํา
904 ร.ต.อ. หญิง ริญญารัตน์ นิธิอัครโรจน์

รอง สว.สส.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

16/08/2555

06/10/2516

รอง สว.ธร. สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/08/2555

29/10/2516

905 ร.ต.อ.

สมชาย พุกขุ้ย

รอง สว.สส.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี

16/08/2555

19/11/2516

906 ร.ต.อ.

พงศ์อริญชย์ หงษาวงศ์

รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

29/11/2516

907 ร.ต.อ.

สุรเขต วิเศษนคร

รอง สว.สส.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/08/2555

30/11/2516

908 ร.ต.อ. หญิง ณิภัคสรา ธนะสาร
909 ร.ต.อ.
อดุลย์ บุญเรือน

รอง สว.ธร. สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

16/08/2555

05/01/2517

รอง สวป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

12/01/2517

910 ร.ต.อ.

ประมวล สีริด

รอง สวป. สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/08/2555

19/01/2517

911 ร.ต.อ.

สมร บุญเรือง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองน้อย จว.ชัยนาท

16/08/2555

22/01/2517

912 ร.ต.อ.

ประดิษฐ์ จันทะเพชร์

รอง สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/08/2555

23/02/2517

913 ร.ต.อ.

มนตรี พุทธลา

รอง สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

07/03/2517

914 ร.ต.อ.

สุวิทย์ ใจเมือง

รอง สวป. สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/08/2555

25/03/2517

915 ร.ต.อ.

ปริญญา ชนแดง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี

16/08/2555

07/05/2517

916 ร.ต.อ.

อํานาจ พิมพ์สมบูรณ์

รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

16/08/2555

23/05/2517

917 ร.ต.อ. หญิง วิจิตรา สาหร่ายทอง
917 ร.ต.อ. หญิง กุลจิรา มุณีชัย

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

05/06/2517

รอง สว.ธร. สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

05/06/2517

919 ร.ต.อ.

สินสวัสดิ์ โพนเฉลียว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

10/07/2517

920 ร.ต.อ.

จํานง จันทร์เปรม

รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

16/08/2555

27/07/2517
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

921 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ปภินวิช มีชีพสม

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
30/07/2517

922 ร.ต.อ.

สุวัส พรมหันต์

รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

06/08/2517

923 ร.ต.อ.

ชัยยง อ้วนมะโฮง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/08/2555

18/08/2517

924 ร.ต.อ.

ทรงกฤช อินทร์ชัยศรี

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1

16/08/2555

31/08/2517

925 ร.ต.อ.

เชษฐา ชัยนุวงษ์

รอง สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

16/08/2555

03/09/2517

926 ร.ต.อ.

รัตนตรัย ผ่องทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

16/08/2555

24/09/2517

927 ร.ต.อ.

บุญเลิศ เหล็กมา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

09/10/2517

928 ร.ต.อ.

ชัยโย ไชยโกฎิ

รอง สวป. สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

30/10/2517

929 ร.ต.อ. หญิง พัทธนันท์ อนุลีจันทร์
930 ร.ต.อ.
ศุภชัย ดีมงคล

รอง สว.ธร. สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/08/2555

24/11/2517

รอง สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

16/08/2555

12/12/2517

931 ร.ต.อ. หญิง ปภาวรินทร์ สูญโย
932 ร.ต.อ.
บรรณ์ลัง เคนทอง

รอง สว. ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สระบุรี

16/08/2555

24/12/2517

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางจัก จว.อ่างทอง

16/08/2555

03/02/2518

933 ร.ต.อ. หญิง อโณทัย ดอกบัว
934 ร.ต.อ.
นิพล แก้วขาว

รอง สวป.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

03/03/2518

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

14/03/2518

935 ร.ต.อ.

หาญพล ปานเล็ก

รอง สวป.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

16/08/2555

31/03/2518

936 ร.ต.อ.

ธนชัย ศรีขาวรส

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หันคา จว.ชัยนาท

16/08/2555

02/04/2518

937 ร.ต.อ.

สามารถ เยาวยอด

รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/08/2555

14/05/2518

938 ร.ต.อ.

สุวิทย์ ชะเอมโอษฐ

รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/08/2555

27/05/2518

939 ร.ต.อ.

สมชาย สุขสมบูรณ์

รอง สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/08/2555

05/06/2518

รอง สว.ธร. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/08/2555

12/06/2518

940 ร.ต.อ. หญิง พรพิศ อักษรดี
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
18/06/2518

942 ร.ต.อ. หญิง สุรีรัตน์ เสน่หา
943 ร.ต.อ. หญิง สุรีรัตน์ รักษาถ้อย

รอง สว.สส.สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง

16/08/2555

22/07/2518

รอง สว. ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ลพบุรี

16/08/2555

16/08/2518

944 ร.ต.อ.

ทินกร หวัดวาปี

รอง สว.สส.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

16/08/2555

16/09/2518

945 ร.ต.อ.

พงศ์เกษม จตุรงค์ศักดิ์

รอง สว.สส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

29/09/2518

946 ร.ต.อ. หญิง อําพร จูมัจฉะ
947 ร.ต.อ.
นเรศ ลัมยศ

รอง สว.ธร. สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/08/2555

04/10/2518

รอง สว.จร.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/08/2555

19/10/2518

948 ร.ต.อ.

วิชัย นุตจรัส

รอง สวป. สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/08/2555

29/10/2518

949 ร.ต.อ.

สมคิด สีเขียว

รอง สวป. สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/08/2555

30/10/2518

950 ร.ต.อ.

พิชัย วุฒิสาร

รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/08/2555

26/12/2518

951 ร.ต.อ.

จิราพัชร์ โชติวัชรพิศุทธ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

16/08/2555

04/01/2519

952 ร.ต.อ.

อัครินทร์ หรั่งแร่

รอง สวป. สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/08/2555

13/01/2519

953 ร.ต.อ.

นเรศ ลี้เจริญ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

27/01/2519

954 ร.ต.อ.

จักกฤษ ลุนทา

รอง สว.จร. สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/08/2555

29/01/2519

955 ร.ต.อ. หญิง ป๎ทมาภรณ์ วิไลวรรณ
956 ร.ต.อ.
ศุภชัย แก่นสาร

รอง สว.สส.สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง

16/08/2555

12/02/2519

รอง สวป. สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/08/2555

14/02/2519

957 ร.ต.อ.

สรกฤช อ่อนศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

19/02/2519

958 ร.ต.อ.

ชูชีพ งดงาม

รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

16/08/2555

21/02/2519

959 ร.ต.อ.

พัลลภ สุวรรณไตรย์

รอง สวป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

01/03/2519

960 ร.ต.อ.

มานะ นิลกําแหง

รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/08/2555

09/03/2519

941 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ยงยุทธ อาจอํานวย

หน้าที่ 49

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

961 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ชัชวาล ชัยยะ

ตาแหน่ง
รอง สว.จร.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
16/04/2519

962 ร.ต.อ.

สุนทร คําหินกอง

รอง สว.สส. สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

17/04/2519

963 ร.ต.อ.

พรชัย คงอุตส่าห์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

22/05/2519

964 ร.ต.อ.

ณัฐฐพนธ์ โพธิศ์ รี

รอง สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

16/08/2555

04/06/2519

964 ร.ต.อ.

กันตพัฒน์ ชาวดอน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

04/06/2519

966 ร.ต.อ.

ชัชวาล โฉสูงเนิน

รอง สวป. สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

15/06/2519

967 ร.ต.อ.

นคร ซาเสน

รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1

16/08/2555

19/07/2519

968 ร.ต.อ.

ประสงค์ ลาจํานงค์

รอง สว.สส.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

23/08/2519

969 ร.ต.อ. หญิง อัญชลี เธียรถาวร
969 ร.ต.อ. หญิง มาลัย ใจหาญ

รอง สว.ธร.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท

16/08/2555

11/10/2519

รอง สวป. สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

16/08/2555

11/10/2519

971 ร.ต.อ.

เจริญ สุวรรณฤทธิ์

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1

16/08/2555

21/10/2519

972 ร.ต.อ.

ณาณมณฑล แก้วพรหม

รอง สวป.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

02/01/2520

973 ร.ต.อ.

สุวิทย์ แสนสุทธิ

รอง สวป. สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

01/05/2520

974 ร.ต.อ. หญิง ฐานิชชา พฤกสลุง
975 ร.ต.อ.
ภูวัน จูมัจฉะ

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ลพบุรี

16/08/2555

29/06/2520

รอง สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

17/09/2520

976 ร.ต.อ.

วิชยะ พันธุง์ าม

รอง สว.สส.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/08/2555

01/10/2520

977 ร.ต.อ.

บริสุทธิ์ จักดา

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

12/11/2520

978 ร.ต.อ.

บรรดิษฐ์ ศรีวะรมย์

รอง สวป. สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/08/2555

08/06/2521

979 ร.ต.อ.

บัณฑิต บุญประดิษฐ์

รอง สวป. สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

16/08/2555

25/06/2521

980 ร.ต.อ.

สมเกตุ ชนะค้า

รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

24/07/2521

หน้าที่ 50

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

981 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิมล โทจําปา

ตาแหน่ง
รอง สวป. สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
03/08/2521

982 ร.ต.อ.

สหัสพล พุม่ อิ่ม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

10/08/2521

983 ร.ต.อ.

อมรเทพ สุขันธ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

13/08/2521

984 ร.ต.อ.

อุเทน เลิศเมือง

รอง สวป. สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/08/2555

24/09/2521

985 ร.ต.อ.

เอกนรินทร์ รุ่งโรจน์

รอง สวป. สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

19/11/2521

986 ร.ต.อ.

นพพงษ์ เพ็งคําศรี

รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

16/01/2522

987 ร.ต.อ.

บุญทัย ศรีชมภู

รอง สวป. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/08/2555

03/02/2522

988 ร.ต.อ.

อุเทน ศิริ

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

09/02/2522

989 ร.ต.อ.

อัศวเทพ จันทนารี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/08/2555

19/03/2522

990 ร.ต.อ.

ทวีศักดิ์ อนันต์สลุง

ผบ.มว.(สบ 1) ฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1

16/08/2555

05/04/2522

991 ร.ต.อ.

สรศักดิ์ นันทวรรณ์

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1

16/08/2555

09/05/2522

992 ร.ต.อ.

สุพล งิ้วลาย

รอง สวป. สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

25/05/2522

993 ร.ต.อ.

ปิยะวัฒน์ โภคา

รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/08/2555

28/06/2522

994 ร.ต.อ.

ภาสกร อ่อนสะระ

รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/08/2555

11/10/2522

995 ร.ต.อ.

คณิตศร ไชยพันธุ์

รอง สวป. สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

16/08/2555

26/11/2522

996 ร.ต.อ.

ธีระวุทธิ์ หล้าทุม

รอง สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

05/01/2523

997 ร.ต.อ.

กานต์ ขวัญเจริญ

รอง สวป. สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

09/01/2523

998 ร.ต.อ.

อิสระ แสงสว่าง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

26/01/2523

999 ร.ต.อ.

มนตรี เรืองสงคราม

รอง สว.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/08/2555

15/02/2523

1000 ร.ต.อ.

ชาตรี ศรีไชยเดช

รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/08/2555

11/05/2523

หน้าที่ 51

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1001 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
บัญชา จินดาสวัสดิ์

ตาแหน่ง
รอง สว.ธร. สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
01/06/2523

1002 ร.ต.อ.

ไพฑูรย์ อึ่งชื่น

รอง สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

16/08/2555

04/06/2523

1003 ร.ต.อ.

พิจักษณ์ สูรยเสนีย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท

16/08/2555

01/08/2523

1004 ร.ต.อ.

โกวิทย์ พลั่วพันธ์

รอง สวป.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/08/2555

06/08/2523

1005 ร.ต.อ. หญิง ศรีจันทร์ แขนโพธิ์
1006 ร.ต.อ.
กฤษณะ คํากังวาฬ

รอง สว. ฝุายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

16/08/2555

22/09/2523

รอง สว.สส.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/08/2555

01/10/2523

1007 ร.ต.อ.

ฉัตรฐมงคล กล้ารอด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

19/10/2523

1008 ร.ต.อ.

สุทธิรักษ์ สุดโต

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 3 บก.อก.ภ.1

16/08/2555

21/11/2523

1009 ร.ต.อ. หญิง แสงเทียน มุกดา
1010 ร.ต.อ.
สิทธิพงษ์ ปานไทยสงค์

ผบ.มว.(สบ 1) ฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1

16/08/2555

17/12/2523

นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.1

16/08/2555

21/02/2524

1011 ร.ต.อ.

ฉัตรชัย กุณาใจ

รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/08/2555

05/05/2524

1012 ร.ต.อ.

อาชวัน บุญสังข์

รอง สวป.สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท

16/08/2555

20/05/2524

1013 ร.ต.อ.

ชากริช หมื่นโยชน์

รอง สวป. สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/08/2555

24/05/2524

1014 ร.ต.อ.

อํานวย รัตนพลแสน

รอง สวป. สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

12/07/2524

1015 ร.ต.อ.

มณฑณ บรรฑิตย์

รอง สว.ธร. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

05/08/2524

1016 ร.ต.อ.

เกียรติศักดิ์ บุญญานุรักษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี

16/08/2555

17/08/2524

1017 ร.ต.อ.

ศราวุธ เสริมกลิ่น

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

12/11/2524

1018 ร.ต.อ.

ยุทธชัย เขตรวิจารย์

ผบ.มว.(สบ 1) ฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1

16/08/2555

14/12/2524

1019 ร.ต.อ.

ธีรศักดิ์ ไชยมณีย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

24/12/2524

1020 ร.ต.อ.

มนตรี รัตนพันธ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/08/2555

09/01/2525

หน้าที่ 52

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1021 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วัฒนชัย ธนกวินวงศ์

ตาแหน่ง
รอง สวป. สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
02/02/2525

1022 ร.ต.อ.

วัชรวัจ บัวอิ่น

รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/08/2555

28/03/2525

1023 ร.ต.อ.

ประเสริฐศักดิ์ วงศ์ภูผานนท์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

10/04/2525

1024 ร.ต.อ.

วิศรุต ชูโฉม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

17/04/2525

1025 ร.ต.อ.

ชัยพร กอสนาน

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

10/06/2525

1026 ร.ต.อ.

อํานวย คงกลิ่น

รอง สวป. สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

12/08/2525

1027 ร.ต.อ.

บุญทัน พันธ์จันทร์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/08/2555

16/08/2525

1028 ร.ต.อ.

วิหาร ดอมไธสง

รอง สว.ธร. สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

09/09/2525

1029 ร.ต.อ.

ศุภกร ฉ่ํามณี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.จักราช จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

16/09/2525

1030 ร.ต.อ.

ศุภลักษณ์ พรมวงษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/08/2555

14/10/2525

1031 ร.ต.อ.

สุวัจชัย วงศ์แก้วประจัก

รอง สวป.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

21/10/2525

1032 ร.ต.อ.

อิศเรศ พูลสวัสดิ์

รอง สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/08/2555

14/12/2525

1033 ร.ต.อ.

กัมปนาท ศรีพระลาน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/08/2555

03/01/2526

1034 ร.ต.อ.

สิทธิไชย คุ้มพันธุ์

รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/08/2555

08/01/2526

1035 ร.ต.อ.

ศราวุธ แสงทอง

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

16/08/2555

14/01/2526

1036 ร.ต.อ.

ภาณุวัฒน์ ศรีสรรพางค์

รอง สวป. สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

16/03/2526

1037 ร.ต.อ.

ธีรศักดิ์ แสนโท

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/08/2555

23/04/2526

1038 ร.ต.อ.

ณัฐพงษ์ วงค์วัง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/08/2555

07/05/2526

1039 ร.ต.อ.

จักรพงษ์ สุทธิประภา

รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

13/05/2526

1040 ร.ต.อ.

สุทิน ศรีอ่อน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

16/08/2555

22/05/2526

หน้าที่ 53

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1041 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ป๎ญญา อามาตย์เสนา

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
13/07/2526

1042 ร.ต.อ.

ณัฐดนัย อังคะนาวิน

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

16/08/2555

18/07/2526

1043 ร.ต.อ.

วิวัฒน์ จันทร์นาค

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

04/08/2526

1044 ร.ต.อ.

เอกลักษณ์ บัวโภชน์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี

16/08/2555

18/08/2526

1045 ร.ต.อ.

บัญชา สร้อยอยู่

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

16/08/2555

17/09/2526

1046 ร.ต.อ.

อดิศักดิ์ คชศักดิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

22/10/2526

1047 ร.ต.อ.

อภิวัฒน์ ไหมดี

รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

07/11/2526

1048 ร.ต.อ.

ณัฐดนัย พิมกัน

รอง สว.จร.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

14/11/2526

1049 ร.ต.อ.

ธีระชัย กอแก้ว

รอง สว.จร. สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

16/08/2555

26/11/2526

1050 ร.ต.อ.

เฉลิมศักดิ์ สุขสอน

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

06/12/2526

1051 ร.ต.อ.

พงศกร บัวเย็น

รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/08/2555

10/01/2527

1052 ร.ต.อ.

วสันต์ วงศ์เรือง

รอง สว.จร.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

12/01/2527

1053 ร.ต.อ.

กิติศักดิ์ อุดมรักษ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/08/2555

08/04/2527

1054 ร.ต.อ.

สุริยา ผลชู

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/08/2555

05/05/2527

1055 ร.ต.อ.

ศักดิ์สิทธิ์ บุตรวงศ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

02/06/2527

1056 ร.ต.อ.

เกียรติศักดิ์ เกิดโชค

รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

18/06/2527

1057 ร.ต.อ.

ปริญญา แสงวรราช

นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี

16/08/2555

27/07/2527

1058 ร.ต.อ.

วิทยา นามทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

25/08/2527

1059 ร.ต.อ.

เอกชัย ไชยโย

รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1

16/08/2555

10/09/2527

1060 ร.ต.อ.

นิติพัฒน์ วิบูลเพ็ญขจร

รอง สว.สส.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

06/11/2527
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1061 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิษณุ กฤตเลิศชาย

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
16/08/2555

วันเกิด
06/12/2527

1062 ร.ต.อ.

ไตรรงค์ ประสพมงคล

รอง สว.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/08/2555

17/01/2528

1063 ร.ต.อ.

จรูญ ภารไสว

รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

05/02/2528

1064 ร.ต.อ.

ทวีศักดิ์ บังศรี

รอง สวป.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/08/2555

09/02/2528

1065 ร.ต.อ.

จตุพร บุญประสงค์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

16/04/2528

1066 ร.ต.อ.

พุฒิกานต์ จันพิทักษ์วรกุล

รอง สว.จร. สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/08/2555

21/06/2528

1067 ร.ต.อ.

วีรพล สุดสายแก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/08/2555

27/09/2528

1068 ร.ต.อ.

สุภชา คําชื่น

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

16/08/2555

24/10/2528

1069 ร.ต.อ.

อุดม จันทราภินันท์

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปทุมธานี

16/08/2555

28/11/2528

1070 ร.ต.อ.

สุทัศน์ สุขเลิศ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/08/2555

07/12/2528

1071 ร.ต.อ. หญิง กัญชลา มาทัพ
1072 ร.ต.อ.
อิทธิพล บุษบา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

16/08/2555

29/05/2529

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

16/08/2555

10/10/2529

1073 ร.ต.อ.

ธีรวัฒน์ เรืองเดช

รอง สว.สส.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

16/08/2555

16/01/2530

1074 ร.ต.อ.

ศุภชัย ศรีสุระ

รอง สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/08/2555

18/04/2530

1075 ร.ต.อ. หญิง จิรัชญา พูนสุขวัฒนา
1076 ร.ต.อ.
ปริวัตร สมสอาด

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

27/12/2555

29/12/2519

รอง สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

01/02/2556

03/09/2527

1077 ร.ต.อ.

วีระพงษ์ อะภัยวงศ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

01/02/2556

13/03/2528

1078 ร.ต.อ.

กษิติทัต ฉ่ําชื่น

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี

01/02/2556

09/06/2532

1079 ร.ต.อ.

สัณหพจน์ ทองศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

01/02/2556

11/07/2532

1080 ร.ต.อ.

ธนัญชัย คันธหัตถี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

01/02/2556

29/07/2532
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1081 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ศุภโชค พ่อค้าไทย

1082 ร.ต.อ.

อภิรักษ์ โพธิขํา

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

รอง สว.
01/02/2556

วันเกิด
16/03/2533

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

01/02/2556

31/03/2534

1083 ร.ต.อ. หญิง ภาคีพรรณ ทองจันทร์
1084 ร.ต.อ. หญิง เพียงพร จันมัน

รอง สวป. สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

01/02/2556

19/08/2534

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

05/07/2556

06/10/2519

1085 ร.ต.อ.

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

01/08/2556

22/06/2526

1086 ร.ต.อ. หญิง เขมจิรา สุขเกตุ
1087 ร.ต.อ.
สมชาย ปานจีน

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

02/09/2556

15/01/2524

รอง สวป.สภ.บ้านกุ่ม จว.ลพบุรี

16/09/2556

26/01/2504

1088 ร.ต.อ.

สมเกียรติ แก้วไทรนันท์

รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/09/2556

31/01/2504

1089 ร.ต.อ.

บุญลือ บุญคง

รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

20/03/2504

1090 ร.ต.อ.

สุนัน นากใจ

รอง สวป. สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

16/09/2556

14/04/2504

1091 ร.ต.อ.

ขุนชาญ ยิบพิกุล

รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1

16/09/2556

16/05/2504

1092 ร.ต.อ.

อนงค์ สุขยิ้ม

รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/09/2556

06/06/2504

1093 ร.ต.อ.

สมเกียรติ สายหยุด

รอง สว.สส.สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

16/09/2556

08/08/2504

1094 ร.ต.อ.

สมศักดิ์ ทองผล

รอง สวป. สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

16/09/2556

20/08/2504

1095 ร.ต.อ.

สุเทพ นิลป๎ทมอมร

รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1

16/09/2556

26/09/2504

1096 ร.ต.อ.

ศักดิ์ดา สมบุญรอด

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

21/11/2504

1097 ร.ต.อ.

วุฒิชัย นิลแสง

รอง สว.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

16/09/2556

28/11/2504

1098 ร.ต.อ.

สุรวุฒิ ถิ่นโพธิว์ งษ์

รอง สว.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/09/2556

29/01/2505

1099 ร.ต.อ.

สนั่น เมฆขยาย

รอง สวป. สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/09/2556

07/04/2505

1100 ร.ต.อ.

ฐาปณพงษ์ ถิ่นสอน

รอง สวป.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

10/10/2505

มเหสักข์ วงศ์ถาวร

ตาแหน่ง
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1101 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ถาวร จาวรรณกาศ

ตาแหน่ง
รอง สวป. สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
30/10/2505

1102 ร.ต.อ.

สมบัติ นครวงษ์

รอง สวป. สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/09/2556

26/11/2505

1103 ร.ต.อ.

ประภาส ศรีสุขโข

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 6 บก.อก.ภ.1

16/09/2556

27/11/2505

1104 ร.ต.อ.

ชีพ พรหมอยู่

รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

29/11/2505

1105 ร.ต.อ.

ชยุต อภิยินดี

รอง สวป.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/09/2556

24/12/2505

1106 ร.ต.อ.

ณรงค์ วังศิลา

รอง สวป. สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

16/09/2556

04/01/2506

1106 ร.ต.อ.

สามารถ ขันธนิเทศ

รอง สวป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

04/01/2506

1108 ร.ต.อ.

คมกฤช หงษาชาติ

รอง สว.จร. สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

08/02/2506

1109 ร.ต.อ.

นิเทศ ร่วมใจทิพย์

รอง สว.จร. สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/09/2556

20/03/2506

1110 ร.ต.อ.

พิชัย พราวศรี

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

16/09/2556

15/05/2506

1111 ร.ต.อ.

บัณนุชา ยินดี

รอง สวป. สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

07/06/2506

1112 ร.ต.อ.

ศุภกฤต สุขจิตร

รอง สวป.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

14/06/2506

1113 ร.ต.อ. หญิง วัชรี เอี่ยมสอาด
1114 ร.ต.อ.
จอมพงษ์ วงษ์เทศ

รอง สว. ฝุายอํานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

16/09/2556

01/08/2506

รอง สวป. สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

16/09/2556

28/09/2506

1115 ร.ต.อ.

ราเชนทร์ หลํานุ้ย

รอง สวป.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

16/09/2556

21/11/2506

1116 ร.ต.อ.

สุชาติ แก้วมณี

รอง สว.สส.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี

16/09/2556

17/12/2506

1117 ร.ต.อ.

ธีรภัทร์ คล้ายยา

รอง สวป.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี

16/09/2556

20/02/2507

1118 ร.ต.อ.

สมเกียรติ หมายมั่น

รอง สว.สส.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

16/09/2556

23/03/2507

1119 ร.ต.อ.

สมนึก สุวรรณสันติสุข

รอง สว.สส.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

12/04/2507

1120 ร.ต.อ.

โสธร บุญเต็ม

รอง สวป. สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/09/2556

15/04/2507

หน้าที่ 57

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

ชื่อ ชื่อสกุล

1121 ร.ต.อ.

สุพจน์ ศักดี

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
27/04/2507

1122 ร.ต.อ.

เกษียร พรมแก้ว

รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/09/2556

04/05/2507

1123 ร.ต.อ.

ไพฑูรย์ อรรถาเวช

รอง สวป. สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

05/05/2507

1124 ร.ต.อ.

ทวี ปาลวัฒน์

รอง สว.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

08/05/2507

1125 ร.ต.อ.

สายัณห์ นิลพิบูลย์

รอง สว.สส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

25/09/2507

1126 ร.ต.อ.

โกสินทร์ กิตติเวทยานุสรณ์

รอง สวป. สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

25/10/2507

1127 ร.ต.อ.

อนันต์ อ่อนละมูล

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 4 บก.อก.ภ.1

16/09/2556

30/10/2507

1128 ร.ต.อ.

นฤพนธ์ พงษ์สายลักษณ์

รอง สว.สส. สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/09/2556

23/11/2507

1129 ร.ต.อ.

สมนึก โพธิร์ าม

รอง สว.สส.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

16/09/2556

24/12/2507

1130 ร.ต.อ.

ถนอมศักดิ์ สุวรรณไวยานันท์

รอง สว.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

23/01/2508

1131 ร.ต.อ.

อุทัย รัตนบัลลังค์

รอง สว. ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

15/03/2508

1132 ร.ต.อ.

สรไกร บุรีเพีย

รอง สวป. สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

28/05/2508

1133 ร.ต.อ.

วิเชียร ทองอร่ํา

รอง สวป. สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/09/2556

03/06/2508

1134 ร.ต.อ.

สถาป๎ตย์ วรสิทธิ์

รอง สว.สส.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

12/08/2508

1135 ร.ต.อ.

ธัชพล ศรีสุวรรณ

รอง สวป. สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/09/2556

31/08/2508

1136 ร.ต.อ.

ไพศาล เพ็งบุญชู

รอง สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/09/2556

18/09/2508

1137 ร.ต.อ.

ไชยสิทธิ์ ทวีโคตร

รอง สวป. สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

14/11/2508

1138 ร.ต.อ.

ประเสริฐ ปิยะสอน

รอง สว.สส.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

15/11/2508

1139 ร.ต.อ.

ยงยุทธ อรัญทอง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง

16/09/2556

19/11/2508

1140 ร.ต.อ.

ภาณุเทพ ชัยชนะกุล

รอง สวป. สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

16/09/2556

28/11/2508

หน้าที่ 58

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1141 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ศุภชัย ภาวงศ์

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
09/12/2508

1142 ร.ต.อ.

รัชชานนท์ ยิ่งสมบัติ

รอง สวป. สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

19/12/2508

1143 ร.ต.อ.

อํานวย ม่วงบัว

รอง สว.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

16/09/2556

13/01/2509

1144 ร.ต.อ.

เฉลิม เหล่าเขตกิจ

รอง สว.สส.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

16/09/2556

30/01/2509

1145 ร.ต.อ.

วีระวุฒิ โชติ

รอง สวป. สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/09/2556

08/03/2509

1146 ร.ต.อ.

สาคร สุขเกษม

รอง สว.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/09/2556

14/03/2509

1147 ร.ต.อ.

ศุภณัฏฐ์ สมวรรณ

รอง สวป. สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/09/2556

07/04/2509

1148 ร.ต.อ.

ธวัช ยั่งยืน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/09/2556

11/04/2509

1149 ร.ต.อ.

รัชพล อยู่สุข

รอง สวป. สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/09/2556

17/04/2509

1150 ร.ต.อ.

ยงยุทธ คนซื่อ

รอง สวป. สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี

16/09/2556

16/05/2509

1151 ร.ต.อ.

วัทธิกร จันทร์สม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

26/05/2509

1152 ร.ต.อ.

กล้า รังกลาง

รอง สวป. สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/09/2556

27/05/2509

1153 ร.ต.อ.

อํานาจ ยอดนิล

รอง สวป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

03/06/2509

1154 ร.ต.อ.

ทวีสันต์ คิดควร

รอง สวป. สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

16/09/2556

20/07/2509

1155 ร.ต.อ.

กภิชาญ หลํานุ้ย

รอง สวป. สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

16/09/2556

29/07/2509

1156 ร.ต.อ.

วิสิทธิ์ ใบบ้ง

รอง สว.สส.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

09/09/2509

1157 ร.ต.อ.

ชูเชิด กุลแก้ว

รอง สวป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

05/10/2509

1158 ร.ต.อ.

ศุภมิตร สุดชะดา

รอง สว.สส.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

16/09/2556

07/10/2509

1159 ร.ต.อ.

สุภาพ ซาหว้า

รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

10/10/2509

1160 ร.ต.อ.

แสนศักดิ์ แสนแก้ว

รอง สวป.สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี

16/09/2556

20/10/2509

หน้าที่ 59

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1161 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ดิเรกศักดิ์ แก้วสิริทรัพย์

ตาแหน่ง
รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
29/10/2509

1162 ร.ต.อ.

ล้วน มั่นศักดิ์

รอง สว.สส.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

06/11/2509

1163 ร.ต.อ.

พลวัฒน์ เตวิน

รอง สวป. สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

16/09/2556

09/11/2509

1164 ร.ต.อ.

ปิยะ หัทยา

รอง สว.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

12/11/2509

1165 ร.ต.อ.

ไกรวิชญ์ เพ็ชรเจริญ

รอง สว.จร. สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

16/09/2556

13/11/2509

1166 ร.ต.อ.

พิชิต อิ่มโอชา

รอง สว. ฝุายอํานวยการ ภ.จว.นนทบุรี

16/09/2556

18/11/2509

1167 ร.ต.อ.

อรรถกร คร้ามสมอ

รอง สวป. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/09/2556

05/12/2509

1168 ร.ต.อ.

สุระชัย พันธ์วิริยากุล

รอง สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

25/12/2509

1169 ร.ต.อ.

บุญเติม มหาเสนา

รอง สว.สส.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

16/09/2556

03/01/2510

1170 ร.ต.อ.

ลิขิต ภูพานทอง

รอง สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

16/09/2556

05/01/2510

1171 ร.ต.อ.

ไพโรจน์ ปานทอง

รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

16/09/2556

14/01/2510

1172 ร.ต.อ.

ทวี ติมุลา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

21/02/2510

1173 ร.ต.อ.

สุเทพ แสงแก้ว

รอง สวป. สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

16/09/2556

25/02/2510

1174 ร.ต.อ.

ชาตรี สุขยิ่ง

รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

23/03/2510

1175 ร.ต.อ.

ชาญชัย ตันยา

รอง สวป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

16/09/2556

04/04/2510

1176 ร.ต.อ.

วีระพล ตรงทิ

รอง สว.สส.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

16/09/2556

17/04/2510

1177 ร.ต.อ.

มนัส กะมุทา

รอง สว.จร. สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

16/09/2556

14/05/2510

1178 ร.ต.อ.

สนิท ทองอินต๊ะ

รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

16/09/2556

25/06/2510

1179 ร.ต.อ.

เพชร บัวงาม

รอง สว.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

16/09/2556

05/07/2510

1180 ร.ต.อ.

พีรพงษ์ อินนา

รอง สว.สส.สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี

16/09/2556

13/07/2510

หน้าที่ 60

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1180 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
บัญชา สมัครไทย

1182 ร.ต.อ.

ตาแหน่ง
รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
13/07/2510

พงศ์ปณต สีหานาม

รอง สวป. สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/09/2556

03/08/2510

1183 ร.ต.อ.

จิระวัฒน์ จําปาแดง

รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

06/08/2510

1184 ร.ต.อ.

สุวรรณ พรมมีเดช

รอง สว.สส.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

16/09/2556

13/08/2510

1185 ร.ต.อ.

สุชิน ถ้ํากระแสร์

รอง สวป. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/09/2556

18/08/2510

1186 ร.ต.อ.

วณิกสิทธิ์ สายโน

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

16/09/2556

20/09/2510

1187 ร.ต.อ.

อุทัย บุญกลาง

รอง สวป. สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/09/2556

25/09/2510

1188 ร.ต.อ.

ธวัชชัย ชัยรัตน์

รอง สวป.สภ.บ้านขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

28/09/2510

1189 ร.ต.อ.

เอกสิทธิ์ คําหวาน

รอง สว.สส.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

16/09/2556

12/10/2510

1190 ร.ต.อ.

ยศัสวิน ธนะโชติวรณํฐภัค

รอง สวป. สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

14/10/2510

1191 ร.ต.อ.

บรรยาย พรายแก้ว

รอง สว.สส. สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/09/2556

24/12/2510

1192 ร.ต.อ.

ณิพัธพงศ์ พระสุรัตน์

รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1

16/09/2556

28/12/2510

1193 ร.ต.อ.

สุรินทร์ สุกหอม

รอง สว.สส.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/09/2556

29/12/2510

1194 ร.ต.อ.

คํารณ อรรถาโภชน์

รอง สวป.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

01/01/2511

1194 ร.ต.อ.

วรดร เหลือบรรจง

รอง สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

16/09/2556

01/01/2511

1196 ร.ต.อ.

กฤตนันท์ สุนทร

รอง สวป.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง

16/09/2556

22/01/2511

1197 ร.ต.อ.

โกศล พุม่ พวง

รอง สว.สส.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

16/09/2556

26/01/2511

1198 ร.ต.อ.

บัญญัติ ศิริทรัพย์

รอง สวป. สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/09/2556

27/01/2511

1199 ร.ต.อ.

ประสิทธิ์ ก๋าเขียว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

16/09/2556

11/02/2511

1200 ร.ต.อ.

วรภัทร รัตนรินทร์

รอง สว.สส.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

14/02/2511
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1201 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อุส่าห์ เหมมั่น

ตาแหน่ง
รอง สว.สส.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
18/02/2511

1202 ร.ต.อ.

บัญชา วงศ์สิงห์

รอง สวป. สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/09/2556

16/03/2511

1203 ร.ต.อ.

ยงยุทธ พยุงญาติ

รอง สว.จร. สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

16/09/2556

18/03/2511

1204 ร.ต.อ.

เสน่ห์ อินเรือน

รอง สว.สส.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/09/2556

03/04/2511

1205 ร.ต.อ.

สุชาติ แสงเดือน

รอง สวป. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/09/2556

12/04/2511

1206 ร.ต.อ.

วิทยา คนจะ

รอง สว.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

15/04/2511

1207 ร.ต.อ.

วิชาญ เฉลยจรรยา

รอง สวป. สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

23/04/2511

1208 ร.ต.อ.

เรวัต เพ็งยิ้ม

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

16/09/2556

02/05/2511

1209 ร.ต.อ.

สมภูมิ ต้อยจัตุรัส

รอง สวป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

16/09/2556

20/05/2511

1210 ร.ต.อ.

ประทาน ใจมา

รอง สวป. สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/09/2556

22/05/2511

1211 ร.ต.อ.

ปริญญา เปีย่ มทรัพย์

รอง สวป. สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

28/05/2511

1212 ร.ต.อ.

จักรกฤษณ์ กันทะเนตร

รอง สว.จร.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

12/06/2511

1213 ร.ต.อ.

นิยม ก้อนพิมาย

รอง สวป. สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

16/06/2511

1214 ร.ต.อ.

จักรี วังสินธุ์

รอง สวป. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/09/2556

08/07/2511

1215 ร.ต.อ.

ทองพูล คําทอง

รอง สวป.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

09/07/2511

1216 ร.ต.อ.

โกลิยะ ศรแก้ว

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

15/07/2511

1217 ร.ต.อ.

สุวิทย์ สายเชื้อ

รอง สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/09/2556

08/08/2511

1218 ร.ต.อ.

พงศ์พันธ์ ประพิณ

รอง สวป. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/09/2556

12/08/2511

1219 ร.ต.อ.

นุวรรณ อรทัด

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

16/09/2556

16/09/2511

1220 ร.ต.อ.

มั่นคง วงศ์งาม

รอง สว.สส.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

02/11/2511

หน้าที่ 62

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1221 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สถาพร อ่อนตาม

ตาแหน่ง
รอง สว.จร. สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
06/11/2511

1222 ร.ต.อ.

นิคม บุง้ ทอง

รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

07/11/2511

1223 ร.ต.อ.

สงค์การณ์ สมจิตร

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

16/09/2556

08/11/2511

1224 ร.ต.อ.

สายัณห์ มาปะโท

รอง สวป. สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

16/09/2556

09/11/2511

1225 ร.ต.อ.

สนิ แดงสว่าง

รอง สว.สส.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

17/11/2511

1226 ร.ต.อ.

ปรีชา ค้ํายาง

รอง สว.สส.สภ.บ้านเบิก จว.ลพบุรี

16/09/2556

25/11/2511

1227 ร.ต.อ.

ธนกร จันทราช

รอง สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/09/2556

02/12/2511

1228 ร.ต.อ.

นิยม ตรีพืช

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

16/09/2556

03/12/2511

1229 ร.ต.อ.

ประดิษฐ์ จากผา

รอง สวป. สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

16/09/2556

12/12/2511

1230 ร.ต.อ.

ฐณพงศ์ เพียรพิทักษ์

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

16/09/2556

30/12/2511

1231 ร.ต.อ.

แสงชัย พงศ์อนิวรรัตน์

รอง สว.สส.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

16/09/2556

18/01/2512

1232 ร.ต.อ.

เชาวลิต สีดํา

รอง สวป.สภ.รํามะสัก จว.อ่างทอง

16/09/2556

04/03/2512

1233 ร.ต.อ.

เดชา จันทชาติ

รอง สวป. สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/09/2556

05/03/2512

1234 ร.ต.อ.

ธวัชชัย โชติช่วง

รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.1

16/09/2556

22/03/2512

1235 ร.ต.อ.

รามราเมฆ มีอุสาห์

รอง สว.สส.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

16/09/2556

04/04/2512

1236 ร.ต.อ.

ชาญชัย จอมอาสา

รอง สวป. สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

16/09/2556

20/04/2512

1237 ร.ต.อ.

สุธีร์ สลับลึก

รอง สวป.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

09/05/2512

1238 ร.ต.อ.

ไมตรี ปานศรี

รอง สวป. สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

16/09/2556

12/05/2512

1239 ร.ต.อ.

พลวัฒน์ กําทองดี

รอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

19/05/2512

1240 ร.ต.อ.

ชนินทร์ จันทร์ครุธ

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

02/06/2512
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1241 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
มาโนชย์ นาคเกิด

ตาแหน่ง
รอง สว.สส.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
02/07/2512

1242 ร.ต.อ.

สุนิวัตน์ ดอนเม็งไพร

รอง สว.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

12/07/2512

1243 ร.ต.อ.

ชูศักดิ์ สุป๎น

รอง สวป. สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/09/2556

18/07/2512

1244 ร.ต.อ.

สุเทพ วงศ์แก้ว

รอง สวป.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท

16/09/2556

30/07/2512

1245 ร.ต.อ.

อุดม จันทรังษี

รอง สว.สส. สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/09/2556

04/08/2512

1246 ร.ต.อ.

ภาณพัช ใคร่นุ่นสิงห์

รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/09/2556

10/08/2512

1246 ร.ต.อ.

วิโรจน์ มณีรัตน์

รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

10/08/2512

1248 ร.ต.อ.

พงษ์เทพ เชื้อแขก

รอง สว.สส.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

16/09/2556

13/08/2512

1249 ร.ต.อ.

ประสงค์ จันทรนิภา

รอง สวป. สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี

16/09/2556

14/08/2512

1250 ร.ต.อ.

คมคาย แดงแก้ว

รอง สวป. สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/09/2556

18/08/2512

1251 ร.ต.อ.

ฐิติพงษ์ ศศะภูริ

รอง สว.สส.สภ.โพธิท์ อง จว.อ่างทอง

16/09/2556

06/09/2512

1252 ร.ต.อ.

ภูษิต ม่วงหมู่

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี

16/09/2556

01/10/2512

1253 ร.ต.อ.

ชัยธัช เหลืองพุทธรัตน์

รอง สว.สส.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/09/2556

16/10/2512

1254 ร.ต.อ.

ทัศนัย ค่อนสะอาด

รอง สว.สส.สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

24/10/2512

1255 ร.ต.อ.

ธีรพัทธ ปูองเรือ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

16/09/2556

01/11/2512

1256 ร.ต.อ.

ศิวกร มาพรม

รอง สว.สส.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

16/09/2556

06/11/2512

1257 ร.ต.อ.

สมพร โพธิศ์ รี

รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/09/2556

06/12/2512

1258 ร.ต.อ.

สุนทร หินคํา

รอง สว.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

16/09/2556

09/12/2512

1259 ร.ต.อ.

ประพันธ์ ทะเสนฮด

รอง สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

16/09/2556

16/01/2513

1260 ร.ต.อ.

สุนทร ปิยภาณีกุล

รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1

16/09/2556

31/01/2513
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1260 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
จเร หร่ายสกุล

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
31/01/2513

1262 ร.ต.อ.

วสันต์ มิ่งขวัญ

รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

01/02/2513

1263 ร.ต.อ.

พิติต์พรรธน์ ชาติมนตรี

รอง สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/09/2556

08/02/2513

1264 ร.ต.อ.

สราวุธ มั่งมี

รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

27/02/2513

1265 ร.ต.อ.

ชน เปียสัมปทวน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

06/03/2513

1266 ร.ต.อ.

พิษณุ นิลละออ

รอง สว.ธร. สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

16/09/2556

15/03/2513

1267 ร.ต.อ.

ชินธิป ดอกชะเอม

รอง สวป. สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/09/2556

17/03/2513

1268 ร.ต.อ.

สถาพร หมื่นที

รอง สว.สส.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/09/2556

23/03/2513

1269 ร.ต.อ.

วิชัย เรืองพูล

รอง สว.สส.สภ.ลําสนธิ จว.ลพบุรี

16/09/2556

09/04/2513

1270 ร.ต.อ.

ดํารงค์ เกตุสมพงษ์

รอง สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/09/2556

15/04/2513

1271 ร.ต.อ.

จุมพฏ ตุลาทอง

รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

16/04/2513

1272 ร.ต.อ.

ไพรัตน์ จันทร์ชารี

รอง สวป. สภ.ท่าโขลง จว.ลพบุรี

16/09/2556

20/04/2513

1273 ร.ต.อ.

สวัสดิ์ จิตรักษา

รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/09/2556

24/04/2513

1274 ร.ต.อ.

นิกร แสงสว่าง

รอง สวป. สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

29/04/2513

1275 ร.ต.อ.

สมบุญ บุดดาเลิศ

รอง สว.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/09/2556

30/04/2513

1276 ร.ต.อ.

อนุษิต ชื่นจู

รอง สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/09/2556

02/05/2513

1277 ร.ต.อ.

จรุญ สอนประดิษฐ

รอง สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/09/2556

15/05/2513

1278 ร.ต.อ.

สยาม ยศปราณี

รอง สวป. สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

16/09/2556

17/05/2513

1279 ร.ต.อ.

สมบัติ พุฒตาล

รอง สว.สส.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

16/09/2556

28/05/2513

1280 ร.ต.อ.

สิรภพ ชํานิ

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

30/05/2513
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

ตาแหน่ง

1281 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อําภรศักดิ์ แก้วเกื้อ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
06/06/2513

1282 ร.ต.อ.

วรวัฒน์ ชลอป๎ญจศิลป์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพนียด จว.ลพบุรี

16/09/2556

13/06/2513

1283 ร.ต.อ.

นิพนธ์ หวิงป๎ด

รอง สวป. สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

16/07/2513

1284 ร.ต.อ.

พีรศักดิ์ พานทอง

รอง สวป. สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

23/07/2513

1285 ร.ต.อ.

วิโรจน์ แหลมจัด

รอง สว.สส.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

19/08/2513

1286 ร.ต.อ.

ธนดล พันสอน

รอง สวป. สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

16/09/2556

12/09/2513

1287 ร.ต.อ.

ประพันธ์ ศรีกลัด

รอง สว.จร.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

16/09/2513

1288 ร.ต.อ.

กฤษฏ์ ชินอักษร

รอง สว.สส.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

24/09/2513

1289 ร.ต.อ.

เดชฤทธิ์ แสงจันทร์ศรี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/09/2556

26/09/2513

1290 ร.ต.อ.

ธีระวิทย์ สีมาพล

รอง สว.สส. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/09/2556

26/10/2513

1291 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ เชื้อคุณะ

รอง สว.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

16/09/2556

01/11/2513

1292 ร.ต.อ.

เกริกชัย สุขันทอง

รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

16/09/2556

16/11/2513

1293 ร.ต.อ.

ธนภัทร พานิชการ

รอง สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

01/12/2513

1294 ร.ต.อ.

บุญเลิศ ทองเตี้ย

รอง สวป. สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

08/12/2513

1295 ร.ต.อ.

อุกฤษฏ์ ต่วนสูง

รอง สว.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

16/09/2556

09/12/2513

1296 ร.ต.อ.

วิชัย อุทธสิงห์

รอง สว.จร.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/09/2556

07/01/2514

1297 ร.ต.อ.

ประวิตร กรองศิริ

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

27/01/2514

1298 ร.ต.อ.

ขจรพล ทูลกสิกร

รอง สวป. สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

04/02/2514

1299 ร.ต.อ.

ประดิษฐ์ ศรีกุฎ

รอง สว.สส.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

16/09/2556

06/02/2514

รอง สว. ฝุายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

16/09/2556

25/02/2514

1300 ร.ต.อ. หญิง อุไร ยินดี
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1301 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สถานพ ชูทวีป

ตาแหน่ง
รอง สวป. สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
05/03/2514

1302 ร.ต.อ.

ฐิติ ทรัพย์ล้อม

รอง สวป. สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

09/03/2514

1303 ร.ต.อ.

นิยม มะระโซ

รอง สวป. สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/09/2556

15/03/2514

1304 ร.ต.อ.

ราเชน ขันเชื้อ

รอง สว.สส.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/09/2556

16/03/2514

1305 ร.ต.อ.

อานันท์จักร์ พนมเขตเจริญ

รอง สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/09/2556

13/04/2514

1306 ร.ต.อ.

สามารถ บุพศิริ

รอง สว.จร.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/09/2556

22/04/2514

1307 ร.ต.อ.

จํานงค์ แหวนวงษ์

รอง สว.สส.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/09/2556

10/05/2514

1308 ร.ต.อ.

เจนวิทย์ ชัยจํา

รอง สวป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

16/09/2556

06/06/2514

1309 ร.ต.อ.

ประจักษ์ มาตรโสภา

รอง สว.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

07/06/2514

1310 ร.ต.อ.

สัมฤทธิ์ ลี้เกษร

รอง สวป. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/09/2556

20/06/2514

1311 ร.ต.อ.

สุรชัย ประดา

รอง สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/09/2556

21/06/2514

1312 ร.ต.อ.

ลือชัย นฤพล

รอง สวป. สภ.วังม่วง จว.สระบุรี

16/09/2556

28/06/2514

1313 ร.ต.อ.

ปฏิญาณ หอมเนตร

รอง สวป. สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/09/2556

05/07/2514

1314 ร.ต.อ.

ณัฎฐ์วรณ นามวิจิตร

รอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

19/07/2514

1315 ร.ต.อ.

รุ่งเพชร ศิลานิล

รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นนทบุรี

16/09/2556

21/07/2514

1316 ร.ต.อ.

สัมฤทธิ์ นุชนารถ

รอง สวป. สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

16/09/2556

09/08/2514

1317 ร.ต.อ.

ณิกทัศย์ หาเคน

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี

16/09/2556

13/08/2514

1318 ร.ต.อ.

พนม ระวังพรมราช

รอง สวป. สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

19/08/2514

1319 ร.ต.อ.

สมเพชร มะปะโม

รอง สว.สส.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

06/09/2514

1320 ร.ต.อ.

พิทักษ์ แก้วกันยา

รอง สวป. สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

17/09/2514
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1321 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สมหมาย แก้วงาม

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
20/09/2514

1322 ร.ต.อ.

กันตพงษ์ ภูผ่ ่าน

รอง สวป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

16/09/2556

04/10/2514

1323 ร.ต.อ.

สยาม มากุล

รอง สว.สส.สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท

16/09/2556

15/10/2514

1324 ร.ต.อ.

รัชตพงศ์ อามาตย์มนตรี

อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1

16/09/2556

03/12/2514

1325 ร.ต.อ.

วิชิต บุญเศษ

รอง สว.สส.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี

16/09/2556

26/12/2514

1326 ร.ต.อ.

วันชัย สิการ

รอง สว.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

05/01/2515

1327 ร.ต.อ.

ธีรวัฒน์ สาระดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

26/01/2515

1328 ร.ต.อ.

คําฝน อุทัยมา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

16/09/2556

06/02/2515

1329 ร.ต.อ.

อัศวพัฒน์ สระสันเทียะ

รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

16/09/2556

08/02/2515

1330 ร.ต.อ.

เสฎฐวัฒน์ สัมพันธ์

รอง สว.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

16/09/2556

13/02/2515

1331 ร.ต.อ.

ประกอบ เฉลิมธนเดช

ผบ.มว.(สบ 1) ฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1

16/09/2556

14/02/2515

1332 ร.ต.อ.

ศุภกิตติ์ ขันตีเรือง

รอง สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

16/09/2556

17/02/2515

1333 ร.ต.อ.

วิชัย หมอสุวรรณ

รอง สว.สส.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

16/09/2556

22/02/2515

1334 ร.ต.อ.

วัชรพงษ์ ลาดหนองขุ่น

รอง สว.สส.สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

23/02/2515

1335 ร.ต.อ.

ราตรี ภูโ่ ต

รอง สวป.สภ.นางลือ จว.ชัยนาท

16/09/2556

02/04/2515

1336 ร.ต.อ.

กิตติศักดิ์ ท้าวไทยชนะ

รอง สว.จร.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/09/2556

10/04/2515

1337 ร.ต.อ.

อํานาท คําแทน

รอง สวป. สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

14/04/2515

1338 ร.ต.อ.

เกียรติศักดิ์ คํากุล

รอง สวป. สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/09/2556

30/04/2515

1339 ร.ต.อ.

วราวุฒิ ชุมพล

รอง สวป. สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

03/05/2515

1340 ร.ต.อ.

พิพัฒน์พล สุวรรณไตรย์

รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

16/09/2556

10/05/2515
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1341 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
นิกร สถิตวัฒน์

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
17/05/2515

1342 ร.ต.อ.

กิติพัฒน์ ป๎กกาโล

รอง สว.สส.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/09/2556

26/05/2515

1343 ร.ต.อ.

ไพฑูรย์ พรมมันทา

รอง สว.ธร. สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

16/09/2556

27/05/2515

1344 ร.ต.อ.

มนตรี สิงห์โตทอง

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

16/09/2556

28/05/2515

1345 ร.ต.อ.

ชยันต์ ชีกลาง

รอง สว.สส. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/09/2556

16/06/2515

1346 ร.ต.อ.

มงคล จิรพรเจริญสุข

รอง สวป. สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธานี

16/09/2556

28/06/2515

1347 ร.ต.อ.

เนาวมาศ นวลแปูน

รอง สว.สส.สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง

16/09/2556

12/07/2515

1348 ร.ต.อ.

แสงจันทร์ ศรีบัวบุญ

รอง สว.สส.สภ.หันคา จว.ชัยนาท

16/09/2556

17/07/2515

1349 ร.ต.อ.

โสภณ แพงท้าว

รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

16/09/2556

15/08/2515

1350 ร.ต.อ.

กิตติ จันทรัตน์

รอง สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/09/2556

06/09/2515

1351 ร.ต.อ.

ภานุวัฒน์ แสงทอง

รอง สวป. สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

16/09/2515

1352 ร.ต.อ.

วุฒิชัย จําปาศรี

รอง สว.สส.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

16/09/2556

30/09/2515

1353 ร.ต.อ.

สุนัน วันนู

รอง สว.สส.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

18/10/2515

1354 ร.ต.อ.

สสิน คําแก้ว

รอง สวป. สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

20/10/2515

1355 ร.ต.อ.

นรงค์ ภูร่ ะหงษ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

28/10/2515

1356 ร.ต.อ.

ประดิษฐ พรมมา

รอง สวป. สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท

16/09/2556

29/10/2515

1357 ร.ต.อ.

ภีมเดชณ์ เอี่ยมเอกสกุลณี

รอง สวป. สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี

16/09/2556

08/11/2515

1358 ร.ต.อ.

รังสรรค์ มณีวงศ์

รอง สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/09/2556

20/11/2515

1359 ร.ต.อ.

ชัชนันท์ ทัศประไพร

รอง สว.สส. สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

26/11/2515

1360 ร.ต.อ.

ณรงค์ สุดาเดช

รอง สวป. สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

13/01/2516
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1361 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
เตชิต เขื่อนหมั่น

ตาแหน่ง
รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
14/01/2516

1362 ร.ต.อ.

สุขสันต์ ฉะอ้อน

รอง สวป.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/09/2556

10/02/2516

1363 ร.ต.อ.

ธนัชเชษฐ์ อุสกุล

รอง สวป.สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง

16/09/2556

23/02/2516

1364 ร.ต.อ.

สมบัติ อุทยาพนาลี

รอง สวป. สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/09/2556

26/02/2516

1365 ร.ต.อ.

วิสายันต์ หิรัญรัตน์

รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/09/2556

15/03/2516

1366 ร.ต.อ.

อดิเรก อินแก้ว

รอง สวป. สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

16/09/2556

08/04/2516

1367 ร.ต.อ.

ศักดิ์ดา ศักดิ์เจริญเกียรติ

รอง สวป.สภ.คลองข่อย จว.นนทบุรี

16/09/2556

10/04/2516

1368 ร.ต.อ.

เกรียงไกร ลีลาด

รอง สว.สส.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

22/04/2516

1369 ร.ต.อ.

พนม ป๎ญจาคะ

รอง สว.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

24/04/2516

1370 ร.ต.อ.

พัฒนา เรืองแสง

รอง สวป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง

16/09/2556

10/05/2516

1371 ร.ต.อ.

สุรกิจ เทียนทอง

รอง สว.สส.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

23/05/2516

1372 ร.ต.อ.

ทวี ศรีมนตรี

รอง สว.สส.สภ.ท่าวุง้ จว.ลพบุรี

16/09/2556

20/06/2516

1373 ร.ต.อ.

ปราโมทย์ ขันตี

รอง สวป. สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/09/2556

28/06/2516

1374 ร.ต.อ.

สิทธิชัย ขาวใบไม้

รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี

16/09/2556

06/07/2516

1375 ร.ต.อ.

ชัยชาติ โสภานุรักษ์

รอง สว.สส.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

16/09/2556

09/08/2516

1376 ร.ต.อ.

อรรถพันธุ์ นิยม

รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

16/09/2556

18/08/2516

1377 ร.ต.อ.

ยุทธศิลป์ วรรณศิลป์

รอง สว.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

16/09/2556

06/09/2516

1378 ร.ต.อ.

ทวีทรัพย์ ไชยสิทธิ์

รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

18/09/2516

1379 ร.ต.อ.

อุทัย ไชยดี

รอง สว.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

20/09/2516

1380 ร.ต.อ.

ใจเพชร คามะดา

รอง สว.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

16/09/2556

15/10/2516

หน้าที่ 70

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1381 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ธีรศักดิ์ จันทร์หอม

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
16/10/2516

1382 ร.ต.อ.

วินัย บังเกิด

รอง สวป. สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

16/09/2556

24/10/2516

1383 ร.ต.อ.

สมบัติ หอมดอก

รอง สว.สส.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

02/11/2516

1384 ร.ต.อ.

จักรี พันเอ็ด

รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

16/09/2556

09/12/2516

1385 ร.ต.อ.

จักราวุธ ไขขุนทด

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง

16/09/2556

20/01/2517

1386 ร.ต.อ.

เอนก ไชยช่วย

รอง สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

16/09/2556

31/01/2517

1387 ร.ต.อ.

พชร อินทน้ําเงิน

รอง สว.จร.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/09/2556

18/02/2517

1388 ร.ต.อ.

ไกรศร โยชนะ

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

04/03/2517

1389 ร.ต.อ.

สมบูรณ์ กระจัดกลาง

รอง สว.สส.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

08/03/2517

1390 ร.ต.อ.

สัตยา วงศ์หาจักร

รอง สวป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

22/03/2517

1391 ร.ต.อ.

ถนอม ชุมแสง

รอง สว.สส.สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/09/2556

23/03/2517

1392 ร.ต.อ.

เอกเดชา แก้วพิลา

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

16/09/2556

05/04/2517

1393 ร.ต.อ.

สุรินทร์ แคนชัย

รอง สวป. สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/09/2556

20/04/2517

1394 ร.ต.อ.

อภิเดช สมบัติ

รอง สวป. สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

21/04/2517

1395 ร.ต.อ.

ปรีชา เสนดี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/09/2556

09/05/2517

1396 ร.ต.อ.

สุระเชษฐ ช้างสาร

รอง สว.จร. สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/09/2556

20/06/2517

1397 ร.ต.อ.

ไกรวุฒิ แก้วภิรมย์

รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/09/2556

01/07/2517

1398 ร.ต.อ.

มนตรี ชัยมนตรา

รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

16/09/2556

02/07/2517

1399 ร.ต.อ.

วีระ แสนเกียง

รอง สว.จร. สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/09/2556

09/07/2517

1400 ร.ต.อ.

วรพงษ์ วงษ์สุวรรณ

รอง สว.จร. สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

27/07/2517
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1401 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วีระพันธ์ วงศ์อิน

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
30/07/2517

1402 ร.ต.อ.

สุพรรณ เจริญอินทร์

รอง สวป. สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

20/08/2517

1403 ร.ต.อ.

นคร จันทร์เขียว

รอง สว.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี

16/09/2556

12/09/2517

1404 ร.ต.อ.

กําเนิด เกิดผึ้ง

รอง สวป. สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

16/09/2556

16/09/2517

1405 ร.ต.อ.

กฤศ เขม้นเขตรการ

รอง สวป. สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

26/10/2517

1406 ร.ต.อ.

รังสรรค์ พรหมขันธ์

รอง สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/09/2556

01/11/2517

1407 ร.ต.อ.

ชูชีพ เกษรสกุล

รอง สวป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/09/2556

26/11/2517

1408 ร.ต.อ.

ชาญชัย มนต์แก้ว

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางจัก จว.อ่างทอง

16/09/2556

01/01/2518

1409 ร.ต.อ.

เฉลิม อุทรักษ์

รอง สวป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

03/01/2518

1410 ร.ต.อ. หญิง สุดรักษ์ พูนวงษ์
1411 ร.ต.อ.
ณัชพล สุขสอาด

รอง สว.ธร. สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

16/09/2556

03/03/2518

รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี

16/09/2556

07/04/2518

1412 ร.ต.อ.

วัชรพงษ์ รสหอม

รอง สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

16/09/2556

26/04/2518

1413 ร.ต.อ.

พิเชษฐ เอี่ยมสอาด

รอง สวป.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

03/05/2518

1414 ร.ต.อ.

ปรีดา จันทร์มณี

รอง สวป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

15/05/2518

1415 ร.ต.อ.

เทวฤทธิ์ ก้อนเงิน

รอง สวป. สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

16/09/2556

16/05/2518

1416 ร.ต.อ.

ทิวากรณ์ ธงโสม

รอง สวป.สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

18/05/2518

1417 ร.ต.อ.

ณัฐพล น้อมจันทึก

รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1

16/09/2556

02/06/2518

1418 ร.ต.อ.

อํานาจ บัวหอม

รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

30/07/2518

1419 ร.ต.อ.

อมรเทพ เสตะปุตตะ

รอง สว.จร. สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/09/2556

15/08/2518

1420 ร.ต.อ.

พีชาวัฒน์ สืบศรี

รอง สวป. สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

26/08/2518

หน้าที่ 72

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1421 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
สมศักดิ์ รักษาชล

1421 ร.ต.อ.

ดิลก ลาดศิลา

ตาแหน่ง
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
02/09/2518

รอง สวป. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/09/2556

02/09/2518

1423 ร.ต.อ. หญิง สุนทรี ศิริบรรจง
1424 ร.ต.อ.
เด่น ฆะป๎ญญา

รอง สว.ธร. สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/09/2556

15/10/2518

รอง สวป. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/09/2556

18/10/2518

1425 ร.ต.อ.

นพวัฒน์ วงษ์ฮง

รอง สว. ฝุายอํานวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

26/10/2518

1426 ร.ต.อ.

สมพร ปาเส

รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

04/11/2518

1426 ร.ต.อ.

ธนชาต ภูสีน้ํา

รอง สว.จร. สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

16/09/2556

04/11/2518

1428 ร.ต.อ.

บุญหลาย จันทิตย์

รอง สว.สส. สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

11/11/2518

1429 ร.ต.อ.

นพรัตน์ ขวัญสวัสดิ์

รอง สว.สส. สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

20/11/2518

1430 ร.ต.อ.

มานพ เสถียรโชค

รอง สวป. สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

04/02/2519

1431 ร.ต.อ.

อดุลย์ รุ่งเรือง

รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

15/02/2519

1432 ร.ต.อ.

มนตรี ทานุมา

รอง สว.สส.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

07/03/2519

1433 ร.ต.อ.

สุทธิ เถื่อนใหญ่

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง

16/09/2556

22/04/2519

1434 ร.ต.อ.

ชยพล หมื่นจง

รอง สว.สส.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/09/2556

27/05/2519

1435 ร.ต.อ.

สมทบ บุตรศรีรักษ์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

14/06/2519

1436 ร.ต.อ.

วรุตม์ ภูมิภักดิ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

19/06/2519

1437 ร.ต.อ.

วีระพันธ์ บุญหนัก

รอง สวป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

04/07/2519

1438 ร.ต.อ.

โชค มีสันเทียะ

รอง สว.สส.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

09/07/2519

1439 ร.ต.อ.

ณัฐวัฒน์ ทักษิณ

รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

12/07/2519

1440 ร.ต.อ.

บัญชา รัตนพลเสน

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

13/08/2519
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1441 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ประจวบ ปานเกิด

1442 ร.ต.อ.

ตาแหน่ง
รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
07/10/2519

ประจักร์ ศักดารักษ์

รอง สว.ธร. สภ.ไชโย จว.อ่างทอง

16/09/2556

20/01/2520

1443 ร.ต.อ.

กฤษณศักดิ์ ไชยปูอ

รอง สว.จร. สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

16/03/2520

1444 ร.ต.อ.

สุรชาติ ใจแสน

รอง สว.สส.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี

16/09/2556

12/04/2520

1445 ร.ต.อ.

ชยุตพงศ์ ก้องเวหา

รอง สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

16/09/2556

23/04/2520

1446 ร.ต.อ.

พูนศักดิ์ สีสด

รอง สวป. สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

16/09/2556

26/04/2520

1447 ร.ต.อ.

อาทิตย์ คําแกม

รอง สวป. สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/09/2556

01/05/2520

1448 ร.ต.อ.

คเนศ แก้วศรีโท

รอง สว.จร.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/09/2556

05/05/2520

1449 ร.ต.อ.

สราวุธ เกษแจ่ม

รอง สวป.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

16/09/2556

01/07/2520

1450 ร.ต.อ.

อุทัย คําน้อย

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

16/09/2556

16/08/2520

1451 ร.ต.อ.

ธานี ชินเนหันหา

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

16/09/2556

07/09/2520

1452 ร.ต.อ.

ชาญเกียรติ คําปล้อง

รอง สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี

16/09/2556

18/09/2520

1453 ร.ต.อ. หญิง ปรานอม เขื่อนคํา
1454 ร.ต.อ.
พรพิทักษ์ บุตตะนันท์

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

16/09/2556

09/10/2520

รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/09/2556

11/01/2521

1455 ร.ต.อ.

บุชิต ทิมา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/09/2556

21/01/2521

1456 ร.ต.อ.

โสภณ โสถิระสินธร

รอง สว.สส.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

16/09/2556

01/03/2521

1457 ร.ต.อ.

วิเชียร บุญชื่น

รอง สวป. สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท

16/09/2556

16/03/2521

1458 ร.ต.อ.

จักรวรรดิ บรรเทา

รอง สว.สส. สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/09/2556

08/05/2521

1459 ร.ต.อ.

สุดจิต เรียงผา

รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี

16/09/2556

24/06/2521

1460 ร.ต.อ.

จักรพรรดิ์ ดียิ่ง

รอง สวป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/09/2556

04/07/2521

หน้าที่ 74

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1461 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อากรณ์ ปลอดแคล้ว

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
17/07/2521

1462 ร.ต.อ.

ธีรพงษ์ เงินอยู่

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

28/08/2521

1463 ร.ต.อ.

ธรรมรักษ์ เกิดศรี

รอง สว.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

16/09/2556

05/11/2521

1464 ร.ต.อ.

ภาสพงศ์ คล้อยอรุณ

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

16/09/2556

09/11/2521

1465 ร.ต.อ.

กฤตภาส ฤติกานต์

รอง สวป. สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี

16/09/2556

01/12/2521

1466 ร.ต.อ.

กุลวัชร เนียมคํา

รอง สว.สส. สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี

16/09/2556

24/12/2521

1467 ร.ต.อ. หญิง สุดารัตน์ แหยมนุช
1468 ร.ต.อ.
เศรษฐา สาระนันท์

ผบ.มว.(สบ 1) ฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1

16/09/2556

06/02/2522

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี

16/09/2556

18/02/2522

1469 ร.ต.อ.

สิทธิพงษ์ มงคลทอง

รอง สวป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

16/09/2556

07/03/2522

1470 ร.ต.อ.

นคร นุตภูมิ

รอง สว.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยนาท

16/09/2556

16/03/2522

1471 ร.ต.อ.

วรฉัตร คําบุดดี

รอง สว.จร.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

07/05/2522

1472 ร.ต.อ.

ธรรมวัฒน์ เกียรติก้องกําจาย

รอง สวป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

16/09/2556

28/05/2522

1473 ร.ต.อ.

วัฒณะชัย นามแสง

รอง สว.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

12/08/2522

1474 ร.ต.อ.

ภัทรพล โนนตาเถร

รอง สว.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

25/08/2522

1475 ร.ต.อ.

ณรงค์ บัวทอง

รอง สว.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

16/09/2556

08/10/2522

1476 ร.ต.อ. หญิง สุมาลี ศรีปราชญ์
1477 ร.ต.อ.
สง่า ทาเสนาะ

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ศฝร.ภ.1

16/09/2556

10/10/2522

รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/09/2556

08/11/2522

1478 ร.ต.อ.

สมัยสิทธิ์ บุญมาขอม

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

16/09/2556

15/12/2522

1479 ร.ต.อ.

คมสัน เค็งชัยภูมิ

รอง สวป. สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

16/09/2556

16/12/2522

1480 ร.ต.อ.

กรเทพ จันทรานภาภรณ์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

16/09/2556

23/12/2522

หน้าที่ 75

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

ตาแหน่ง
รอง สว.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
31/12/2522

1482 ร.ต.อ. หญิง อัมพร บุญโสมพันธ์
1483 ร.ต.อ.
เอกสิทธิ์ พระศรี

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ลพบุรี

16/09/2556

28/02/2523

รอง สว.จร.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

07/03/2523

1484 ร.ต.อ.

ธงชัย สังผอม

รอง สว.สส.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

16/09/2556

22/03/2523

1485 ร.ต.อ.

พันธุธ์ ัช ตรีก้อน

รอง สวป. สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

16/09/2556

23/05/2523

1486 ร.ต.อ.

คทายุทธ์ อยู่ชัง

รอง สวป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท

16/09/2556

25/07/2523

1487 ร.ต.อ.

กริช มูลเสถียร

รอง สวป. สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16/09/2556

19/08/2523

1488 ร.ต.อ.

พายุ นิลละออ

รอง สวป. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/09/2556

23/08/2523

1489 ร.ต.อ.

รัตนพงค์ หวังปาน

รอง สวป. สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

16/09/2556

26/08/2523

1490 ร.ต.อ.

นพดล ใจกล้า

รอง สว.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

03/09/2523

1491 ร.ต.อ.

สรรพสิทธิ์ หิมะคุณ

รอง สว.สส.สภ.คูบางหลวง อจว.ปทุมธานี

16/09/2556

02/10/2523

1492 ร.ต.อ.

ดํารงค์ กระเชื่อมรัมย์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

30/11/2523

1493 ร.ต.อ. หญิง นิภาภรณ์ จุพิมาย
1494 ร.ต.อ.
วรพจน์ จดน้อม

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สระบุรี

16/09/2556

11/01/2524

รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1

16/09/2556

28/01/2524

1495 ร.ต.อ.

วีรวัฒน์ บุญแพง

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/09/2556

15/02/2524

1496 ร.ต.อ.

สมพร ถินกะไสย์

รอง สวป. สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

16/09/2556

09/03/2524

1497 ร.ต.อ.

วิจิตร สุพร

รอง สวป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

16/09/2556

21/03/2524

1498 ร.ต.อ.

จตุพร สอนวิทย์

รอง สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/09/2556

13/04/2524

1499 ร.ต.อ.

สุทธิรักษ์ เคร่งจริง

รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/09/2556

01/05/2524

1500 ร.ต.อ.

มงคล เสือเพ็ชร์

รอง สว.จร.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง

16/09/2556

11/05/2524

1481 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
จตุรงค์ คุ่ยจาด
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1501 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ธัชชัย ไชยถา

ตาแหน่ง
รอง สวป. สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
30/06/2524

1502 ร.ต.อ.

วิทูรณ์ นินทะผล

รอง สว.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง

16/09/2556

09/08/2524

1503 ร.ต.อ. หญิง ยุพาภรณ์ เนียมจันทร์
1504 ร.ต.อ.
ขจรศักดิ์ ภิรมย์รักษ์

รอง สว.ฝุายอํานวยการ บก.สส.ภ.1

16/09/2556

20/08/2524

รอง สว.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี

16/09/2556

04/09/2524

1505 ร.ต.อ.

วัชระ เสือโต

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

16/09/2556

11/12/2524

1506 ร.ต.อ.

เดชา ประเสริฐภากร

รอง สว.สส.สภ.โคกสําโรง จว.ลพบุรี

16/09/2556

28/01/2525

1507 ร.ต.อ.

อภิวัช จอนรอด

รอง สวป. สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

16/09/2556

01/03/2525

1508 ร.ต.อ.

ปกรธรรม เจริญเร็ว

รอง สวป. สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

16/09/2556

31/03/2525

1509 ร.ต.อ.

กิตติกานต์ กองเศรษฐ์

รอง สวป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

12/04/2525

1510 ร.ต.อ.

สิทธิพร แหยมพลับ

รอง สวป. สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

17/04/2525

1511 ร.ต.อ. หญิง โบนัส อาจหินกอง
1512 ร.ต.อ.
สมโภช สังข์น้อย

รอง สว. ฝุายอํานวยการ ภ.จว.ชัยนาท

16/09/2556

19/04/2525

รอง สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

25/04/2525

1513 ร.ต.อ.

วรพล นวลสะอาด

รอง สวป. สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

04/05/2525

1514 ร.ต.อ.

รงค์ระวี ทุมสุด

รอง สว.สส.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี

16/09/2556

01/09/2525

1515 ร.ต.อ.

พรหมเนตร ยาจันทร์

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

16/09/2556

12/09/2525

1516 ร.ต.อ.

ณรงค์ ศิริชัย

รอง สวป. สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

27/09/2525

1517 ร.ต.อ.

เดชา ไกยสิทธิ์

รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

29/09/2525

1518 ร.ต.อ. หญิง อรวรานันท์ ทาทอง
1519 ร.ต.อ.
ประสิทธิ์ บัวเลิง

รอง สว.ธร. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

16/09/2556

01/11/2525

รอง สว.สส.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

02/11/2525

1520 ร.ต.อ.

รอง สว.สส.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

12/11/2525

เรืองเดช ศาลางาม
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1521 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อภิชาติ มาตกลาง

ตาแหน่ง
รอง สวป. สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
16/11/2525

1522 ร.ต.อ.

อภิรมย์ ไชยตา

รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

16/09/2556

25/11/2525

1523 ร.ต.อ.

วีระ สุขชนะ

รอง สวป. สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี

16/09/2556

11/01/2526

1524 ร.ต.อ.

ธีรภัทร หนูเพ็ชร์

รอง สวป. สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

15/01/2526

1525 ร.ต.อ.

ภาคภูมิ สุวรรณคีรี

รอง สวป.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

16/09/2556

20/01/2526

1526 ร.ต.อ.

สุรยุทธ พึง่ คํา

รอง สวป.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

22/01/2526

1527 ร.ต.อ.

ณัตพล วงค์เครือสอน

รอง สว.สส.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

03/02/2526

1528 ร.ต.อ.

สิริธนา อินมณี

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ชัยนาท

16/09/2556

05/02/2526

1529 ร.ต.อ.

มนตรี ป๎ญจนะ

รอง สวป. สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

25/02/2526

1530 ร.ต.อ.

ณธัชพงศ์ กตัญํู

รอง สวป. สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

04/03/2526

1531 ร.ต.อ.

อนุรักษ์ มหมนต์เจริญ

รอง สว.สส.สภ.ปุาโมก จว.อ่างทอง

16/09/2556

13/03/2526

1532 ร.ต.อ.

วีระศักดิ์ ชัยอินทร์

รอง สวป. สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

12/05/2526

1533 ร.ต.อ.

ไพรัช ขันธวิธิ

รอง สวป. สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

16/09/2556

20/05/2526

1534 ร.ต.อ.

พิษณุ พิมพ์โกทา

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ศฝร.ภ.1

16/09/2556

21/05/2526

1535 ร.ต.อ. หญิง พชรกรกัญญ์ มะกล่ําแดง
1535 ร.ต.อ.
ทรงพล พันธ์แก่น

รอง สว.ธร. สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

27/06/2526

รอง สวป.สภ.สีบัวทอง จว.อ่างทอง

16/09/2556

27/06/2526

1537 ร.ต.อ.

รอง สว.จร.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี

16/09/2556

19/07/2526

1538 ร.ต.อ. หญิง จันจิรา ปิน่ เงิน
1539 ร.ต.อ.
ณรงค์ฤทธิ์ กิ่งปูอง

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

01/08/2526

รอง สวป. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/09/2556

10/08/2526

1540 ร.ต.อ.

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี

16/09/2556

22/08/2526

ปิยะพงศ์ นวลแก้ว

วิธวัฒน์ ภารวงษ์
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ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1541 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
วิมล สมบูรณ์

ตาแหน่ง
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
19/09/2526

1542 ร.ต.อ.

ศักดินันท์ กองป๎ญญา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี

16/09/2556

22/09/2526

1543 ร.ต.อ.

ธนพนธ์ เลียงกาทิพย์

รอง สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

20/10/2526

1544 ร.ต.อ. หญิง พัทธนันท์ โชติป๎ณณวิชญ์
1545 ร.ต.อ.
ไชยรัตน์ ยอดจันทร์

รอง สวป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท

16/09/2556

25/10/2526

รอง สวป.สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท

16/09/2556

27/10/2526

1546 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ เนื่องจํานงค์

รอง สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี

16/09/2556

08/11/2526

1547 ร.ต.อ.

นพรัตน์ แก้วกองแสง

รอง สวป. สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

29/12/2526

1548 ร.ต.อ. หญิง ณหทัย นาวีระ
1549 ร.ต.อ.
ชินวัฒน์ แก้วน้ําเชื้อ

รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

16/09/2556

02/01/2527

รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

16/09/2556

13/01/2527

1550 ร.ต.อ.

เทพพิทักษ์ พุกะนัดด์

รอง สว.สส.สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

06/02/2527

1551 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ หนูสุวรรณ

รอง สว.สส.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

10/03/2527

1552 ร.ต.อ.

เรืองศักดิ์ จันทร์วิชิต

รอง สว.สส. สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

16/09/2556

04/04/2527

1553 ร.ต.อ.

นาทพงษ์ ศิริกาญจนพงศ์

รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี

16/09/2556

11/04/2527

1554 ร.ต.อ. หญิง ศรัญญา บุญพิทักษ์ทศพร
1555 ร.ต.อ.
กฤษดา วรรณประกิจ

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 6 บก.อก.ภ.1

16/09/2556

05/07/2527

รอง สว.สส. สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

16/09/2556

21/07/2527

1556 ร.ต.อ.

ชาตรี หนูมา

รอง สว.สส.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

03/09/2527

1557 ร.ต.อ.

ธวัชชัย เหมือนสังดี

รอง สวป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี

16/09/2556

17/10/2527

1558 ร.ต.อ.

เวชยันต์ หนูคําสิงห์

รอง สว.สส.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

30/10/2527

1559 ร.ต.อ.

สมโภช รมยสมิต

รอง สวป.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

28/12/2527

1560 ร.ต.อ.

ณรงค์ จิตรราช

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

16/09/2556

31/12/2527

หน้าที่ 79

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1561 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
อิทธิพงศ์ อุตรชน

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
22/01/2528

1562 ร.ต.อ.

สุรศักดิ์ ดวงตา

รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/09/2556

30/01/2528

1563 ร.ต.อ.

เฉลิมลาภ ดิษฐ์เทศชัย

รอง สวป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

16/09/2556

16/02/2528

1564 ร.ต.อ.

ชัยพงษ์ ชมภูสาร

รอง สว.จร. สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี

16/09/2556

08/04/2528

1565 ร.ต.อ.

สิทธิชัย ภักดี

รอง สว.สส.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

11/05/2528

1566 ร.ต.อ.

อิทธิพล ดลมินทร์

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

16/09/2556

30/06/2528

1567 ร.ต.อ.

ชัยวัฒน์ คชรัตน์

รอง สวป.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท

16/09/2556

11/08/2528

1568 ร.ต.อ.

วุฒิชัย ชูแก้ว

รอง สวป.สภ.จักราช จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

19/08/2528

1569 ร.ต.อ.

จรรยวรรธน์ มาวะพันธ์

รอง สว.สส.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

05/09/2528

1570 ร.ต.อ. หญิง สุปราณี นาคํา
1571 ร.ต.อ.
วีระชัย พุม่ แก้ว

รอง สวป. สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

17/09/2528

รอง สว.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

26/09/2528

1572 ร.ต.อ.

กิตติพงษ์ โชติมงคล

รอง สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี

16/09/2556

04/10/2528

1573 ร.ต.อ.

รุ่งโรจน์ ดีมี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

16/09/2556

16/10/2528

1574 ร.ต.อ. หญิง อัจฉรา อินยา
1575 ร.ต.อ.
วุฒพิ งษ์ บุญสนาม

รอง สว.ธร. สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

24/10/2528

รอง สว.สส.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี

16/09/2556

15/11/2528

1576 ร.ต.อ.

เอกวิทย์ ทองทุม่

รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี

16/09/2556

27/02/2529

1577 ร.ต.อ.

พิสิฐ บุญมี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

16/09/2556

11/04/2529

1578 ร.ต.อ.

จิระพงษ์ วุฒิพักตร์

รอง สวป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

25/05/2529

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ศฝร.ภ.1

16/09/2556

03/06/2529

รอง สว.สส.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ

16/09/2556

07/07/2529

1579 ร.ต.อ. หญิง มัณฑนา รักวงษ์
1580 ร.ต.อ.
รุ่งตะวัน กุนันท์

หน้าที่ 80

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1581 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
พัฒนธรวิทย์ หอมหวล

ตาแหน่ง
รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท

รอง สว.
16/09/2556

วันเกิด
26/08/2529

1582 ร.ต.อ.

สิทธินัย คลังมณี

รอง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.1

16/09/2556

29/09/2529

1583 ร.ต.อ.

นิรุต วิเลปนะ

รอง สวป. สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี

16/09/2556

25/10/2529

1584 ร.ต.อ.

อภิเชษฐ์ สงช่วย

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1

16/09/2556

18/12/2529

1585 ร.ต.อ.

สิริรังสรรค์ วิชัย

รอง สวป. สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

16/09/2556

25/12/2529

1586 ร.ต.อ.

ปริญธร สร้อยคํา

รอง สวป.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

16/09/2556

16/04/2530

1587 ร.ต.อ.

กิตติศักดิ์ รักษกุลวิทยา

รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี

16/09/2556

31/07/2530

1588 ร.ต.อ. หญิง นัทรินทร์ แช่มช้อย
1589 ร.ต.อ. หญิง จิราพร บุตรยุทธ

ผบ.มว.(สบ 1) ฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1

16/09/2556

24/09/2530

รอง สว.ธร. สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี

10/10/2556

25/06/2509

1590 ร.ต.อ.

นพวัตติ์ วสุศักดิ์นพคุณ

รอง สว.จร. สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี

06/11/2556

31/05/2525

1591 ร.ต.อ.

พัทธรงค์ บุญลือ

รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

08/11/2556

19/01/2533

1592 ร.ต.อ.

ชินพัฒน์ สมบูรณ์ศักดิ์ศิริ

รอง สว.ฝุายอํานวยการ 6 บก.อก.ภ.1

15/11/2556

04/11/2531

1593 ร.ต.อ.

วีทวัฒน์ วรรณทวี

รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

01/02/2557

07/01/2526

1594 ร.ต.อ.

เกรียงไกร สังขันธ์

รอง สวป.สภ.สําโรงใต้ จว.สมุทรปราการ

01/02/2557

06/10/2528

1595 ร.ต.อ.

ศุภณัฏฐ์ เกตุแก้ว

รอง สว.ฝุายอํานวยการ บก.กมค.ภ.1

01/02/2557

19/07/2530

1596 ร.ต.อ.

รักชาติ ประสพผล

รอง สวป. สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา

01/02/2557

10/01/2533

1597 ร.ต.อ.

ณัฐพล สุขผล

รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

01/02/2557

21/05/2533

1598 ร.ต.อ.

ณัฐพงศ์ หอมดี

รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1

01/02/2557

20/06/2533

1599 ร.ต.อ.

อภิเชษฐ์ จําปาทอง

รอง สว. กก.สส.ภ.จว.สระบุรี

01/02/2557

27/07/2533

1600 ร.ต.อ.

ตันติกร ดวงตา

รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

01/02/2557

10/11/2533

หน้าที่ 81

ลาดับอาวุโสข้าราชการตารวจระดับ รอง สว.
ลาดับ ยศ

1601 ร.ต.อ.

ชื่อ ชื่อสกุล
ธีรเทพ นวลยง

ตาแหน่ง
รอง สว.ฝุายอํานวยการ ภ.จว.อ่างทอง

รอง สว.
01/02/2557

วันเกิด
28/11/2533

1602 ร.ต.อ.
1603 ร.ต.อ.
1604 ร.ต.อ.
1605 ร.ต.อ.
1606 ร.ต.อ.
1607 ร.ต.อ.
1608 ร.ต.อ. หญิง

ธนุส วิสุทธาภรณ์
กริช รัตนสกล
กัมปนาท สมมา
ธนวัฒน์ ชีวิตโสภณ
พัชรภูมิ ปิยะศาสตร์
สุภกร แสงจันทร์
สุชาวลี สีสัน

รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1
รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ
รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี
รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี
รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ

01/02/2557
01/02/2557
01/02/2557
01/02/2557
01/02/2557
01/02/2557
01/02/2557

19/03/2534
03/05/2534
07/05/2534
29/10/2534
05/12/2534
23/01/2535
16/04/2535

หมายเหตุ

- ลําดับที่ 4 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 8 เดือน 11 วัน
- ลําดับที่ 5 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 3 เดือน 16 วัน
- ลําดับที่ 6 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 3 เดือน 16 วัน
- ลําดับที่ 7 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 3 เดือน 16 วัน
- ลําดับที่ 8 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 16 วัน
- ลําดับที่ 9 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 2 ปี 9 เดือน 6 วัน
- ลําดับที่ 10 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 2 ปี 9 เดือน 6 วัน
- ลําดับที่ 30 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 1 เดือน 17 วัน
- ลําดับที่ 31 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 10 เดือน 8 วัน
- ลําดับที่ 38 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 11 เดือน 16 วัน
- ลําดับที่ 39 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 11 เดือน 16 วัน
- ลําดับที่ 40 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 11 เดือน 16 วัน

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.
(รัฐพงศ์ สุจริต)
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

