


ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

1 พ.ต.ท. หญิง จิราวรรณ ดอกชะเอม สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ปทุมธานี 01/09/2550 24/05/2538 18/05/2511

2 พ.ต.ท. สามารถ เพ็ชรคุ้ม สว.อก.สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 01/09/2550 25/09/2538 26/11/2506

3 พ.ต.ท. ธนพล ดีปัญญา สว.อก.สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี 01/09/2550 25/09/2538 09/03/2507

4 พ.ต.ท. อัมพวัฒน์ กฤตฤกษ์ สว.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 01/09/2550 25/09/2538 01/05/2507

5 พ.ต.ท. เผชิญ สมานวงศ์ สว.อก.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 01/09/2550 25/09/2538 21/06/2507

6 พ.ต.ท. ไตรณภักด์ิ ภู่พุกก์ สว.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท 01/09/2550 25/09/2538 14/12/2507

7 พ.ต.ท. หญิง ธนาภร แก้วเอ่ียม สว.อก.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 01/09/2550 25/09/2538 27/07/2508

8 พ.ต.ท. หญิง ดารารวีเดือน แสนสุวรรณาทัต สว.อก.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิง์บุรี 01/09/2550 25/09/2538 12/04/2509

9 พ.ต.ท. ชนิสสร์ กระจ่างเนตร สว.สส.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 01/09/2550 25/09/2538 05/05/2509

10 พ.ต.ท. หญิง ศรีสุดา ไชยนันทน์ สว.อก.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท 01/09/2550 25/09/2538 21/02/2510

11 พ.ต.ท. อนุชา ทองสว่าง สวป.สภ.เนินขาม จว.ชัยนาท 01/09/2550 25/09/2538 16/04/2511

12 พ.ต.ท. หญิง กรวรรณ สุขส าราญ สว.อก.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 01/09/2550 25/09/2538 02/12/2511

13 พ.ต.ท. สญชัย เอมประดิษฐ์ สว.สภ.บ้านข่อย จว.ลพบุรี 01/09/2550 01/02/2539 01/12/2510

14 พ.ต.ท. พิทักษ์ โคกเกษม สว.อก.สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 01/09/2550 07/08/2539 01/11/2510

15 พ.ต.ท. อนุชา แสงดี สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี 01/09/2550 01/02/2540 27/06/2508

16 พ.ต.ท. บุญญาภิวัตน์ บุญน่ิม สว.อก.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 01/09/2550 01/02/2540 19/02/2511

17 พ.ต.ท. ธีรวุฒิ สมสุข สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 01/09/2550 01/02/2540 05/10/2511

18 พ.ต.ท. ภูษิต ร่มไทร สว.สส.สภ.บ้านหม่ี จว.ลพบุรี 01/09/2550 16/08/2542 10/08/2510

19 พ.ต.ท. จีรวัฒน์ นามวิชา สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.นนทบุรี 10/09/2550 16/09/2535 09/06/2507

20 พ.ต.ท. ธนอรรถ ขันติคเชนชาติ สว.จร.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 10/09/2550 01/02/2539 31/10/2515

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

21 พ.ต.ท. สน่ัน เอ่ียมเศวต สว.สภ.ลาดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยา 10/09/2550 01/02/2540 17/08/2513

22 พ.ต.ท. เสน่ห์ ปัญญาเรือง สว.(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 01/12/2550 16/08/2542 02/12/2512

23 พ.ต.ท. นิสิต นิวรณุสิต สว.(สอบสวน) สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง 01/12/2550 16/08/2542 06/07/2516

24 พ.ต.ท. หญิง อัมพรภัค ละออง สว.อก.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 07/12/2550 01/02/2540 08/06/2511

25 พ.ต.ท. อุดม สุขประเสริฐ สว.สส.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง 07/12/2550 01/02/2540 12/12/2511

26 พ.ต.ท. ฉันท วิชัยปะ สว.สภ.ท่าโขลง จว.ลพบุรี 07/12/2550 01/02/2540 05/11/2512

27 พ.ต.ท. หญิง วารุณี วิจิตรรัตนะ สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี 07/12/2550 20/08/2540 06/12/2512

28 พ.ต.ท. พงษ์อนันต์ ย้ิมม่ิง สวป.สภ.ร ามะสัก จว.อ่างทอง 07/12/2550 06/03/2541 09/03/2510

29 พ.ต.ท. เมฆ ก าเนิด สว.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 16/01/2551 01/02/2540 10/10/2509

30 พ.ต.ท. เฉลิมชนม์ สาระถี สวป.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง 16/01/2551 01/02/2540 05/12/2510

31 พ.ต.ท. ชัชวาล มหาศรานนท์ สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 16/01/2551 01/02/2540 01/04/2512

32 พ.ต.ท. กิติศักด์ิ เกตุกะเสริม สว.ฝ่ายอ านวยการ 3 บก.อก.ภ.1 15/02/2551 16/09/2535 27/11/2505

33 พ.ต.ท. ประยูร กงชัยภูมิ สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 15/02/2551 01/02/2540 12/08/2507

34 พ.ต.ท. คณชัย มาลัย สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 15/02/2551 01/02/2540 27/01/2512

35 พ.ต.ท. สุดใจ เหนือเกาะหวาย สว.สส.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปราการ 01/03/2551 16/09/2540 17/02/2513

36 พ.ต.ท. จรูญ ชัยกิจกรณ์ * สว.สส.สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี 05/04/2555 01/12/2548 25/06/2514

37 พ.ต.ท. นรเศรษฐ์ สุขศรี * สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 05/04/2555 01/12/2548 12/09/2514

38 พ.ต.ท. อ านาจ จอมประเสริฐ สว.อก.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง 20/11/2551 01/02/2542 07/07/2519

39 พ.ต.ท. คชา เจริญวุฒิมากร สว.สส.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 20/11/2551 01/02/2542 28/01/2520

40 พ.ต.ท. หมัดอุเส็น เหมาะสนิ * สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 05/04/2555 01/02/2548 30/01/2524



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

41 พ.ต.ท. ก าพล กันธิยะ สว.(สอบสวน) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 16/02/2553 01/02/2541 27/05/2513

42 พ.ต.ท. หญิง ปิยนุช ชลธาร สว.อก.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 16/02/2553 01/04/2541 25/07/2515

43 พ.ต.ท. ชัยยะ อ่อนพุทธา * สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ชัยนาท 16/02/2553 15/02/2545 16/03/2507

44 พ.ต.ท. อนันต์ ปานทอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 16/02/2553 16/08/2542 21/12/2508

45 พ.ต.ท. วีระ ข ามา สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ชัยนาท 16/02/2553 16/08/2542 04/03/2511

46 พ.ต.ท. สมอาจ หม่ันอุตส่าห์ สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 16/02/2553 16/08/2542 03/08/2512

47 พ.ต.ท. วรวุฒิ หิรัญโร สว.สภ.นางลือ จว.ชัยนาท 16/02/2553 16/08/2542 18/11/2516

48 พ.ต.ท. หญิง รัตนา แสงสว่าง สว.อก.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 16/02/2553 07/03/2544 29/10/2521

49 พ.ต.ท. หญิง รุ่งภัทรา ทรงชน สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 16/02/2553 27/08/2544 01/10/2518

50 พ.ต.ท. หญิง สุขฤทัย แจ้งประยูร สว.ฝ่ายอ านวยการ 4 บก.อก.ภ.1 16/02/2553 27/08/2544 03/02/2521

51 พ.ต.ท. ธัญสิษฐ์ บัวพันธ์ุ สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 16/02/2553 01/02/2545 30/10/2517

52 พ.ต.ท. ธนะพัฒน์ ธนาบุตรพลพัฒน์ สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยงู จว.ชัยนาท 16/02/2553 01/02/2545 25/03/2518

53 พ.ต.ท. จักรพันธ์ ธูปะเตมีย์ สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 16/02/2553 01/02/2545 16/05/2518

54 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิศักด์ิ แก้วดอนรี สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 16/02/2553 01/02/2545 11/02/2519

55 พ.ต.ท. ชาญณรงค์ สุวรรณกูฏ สว.ฝกค.บก.กค.ภ.1 16/02/2553 15/02/2545 18/12/2509

56 พ.ต.ท. สัมฤทธ์ิ สิงหา สว.(สอบสวน) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 16/02/2553 15/02/2545 28/01/2510

57 พ.ต.ท. ปราสาท สินประโคน สวป.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี 16/02/2553 15/02/2545 29/06/2514

58 พ.ต.ท. สมจิตต์ ศิริแสวง * สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 05/04/2555 01/02/2547 10/03/2510

59 พ.ต.ท. เด่น ศรีบรรเทา * สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 06/12/2555 01/02/2548 07/02/2519

60 พ.ต.ท. ภัฏ ผดุงรัตน์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 10/02/2554 16/09/2540 20/04/2507



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

61 พ.ต.ท. วราวิทย์ ค าหอม สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 10/02/2554 16/08/2542 22/11/2505

62 พ.ต.ท. หญิง สวาท พวงก าไร สว.อก.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 10/02/2554 16/08/2542 20/07/2513

63 พ.ต.ท. เทอญาชาติ เจริญสุข สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 10/02/2554 27/08/2544 30/10/2514

64 พ.ต.ท. หญิง วราวันทร์ กลมแก้ว สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี 10/02/2554 27/08/2544 10/09/2518

65 พ.ต.ท. รังสันต์ ทศยันไชย สว.(สอบสวน) สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา 10/02/2554 15/02/2545 25/08/2512

66 พ.ต.ท. มานพ ล าดวน สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ 10/02/2554 15/02/2545 23/03/2514

67 พ.ต.ท. ชินวัชร์ พุทธ สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 10/02/2554 15/02/2545 10/10/2514

68 พ.ต.ท. กิตติมศักด์ิ ทองบาน สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 10/02/2554 01/02/2547 03/09/2508

69 พ.ต.ท. อติคุณ กล่ินหวล สวป.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 10/02/2554 01/02/2547 09/04/2511

70 พ.ต.ท. แมน เมืองอินทร์ สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 10/02/2554 01/02/2547 26/02/2512

71 พ.ต.ท. เฉลียว แดงย้ิม สว.(สอบสวน) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 10/02/2554 01/02/2547 02/09/2512

72 พ.ต.ท. บัณฑิต ทาเกตุ สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 10/02/2554 01/02/2547 17/05/2516

73 พ.ต.ท. เด่น อ่อนปาน สว.(สอบสวน) สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี 10/04/2554 01/02/2547 25/03/2510

74 พ.ต.ท. วีระเทพ วารินทร์ สว.(สอบสวน) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 10/04/2554 01/02/2547 05/03/2513

75 พ.ต.ท. ภูวนาถ แก่นจันทร์ สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 02/07/2554 01/02/2547 27/08/2510

76 พ.ต.ท. พีรกุล แฝงฤทธ์ิหลง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 01/04/2555 01/02/2547 02/04/2510

77 พ.ต.ท. หญิง นวลปราง ตัณศุภผล สว.ฝ่ายอ านวยการ 4 บก.อก.ภ.1 05/04/2555 09/09/2535 01/02/2509

78 พ.ต.ท. วุฒิ พระเดชวงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 05/04/2555 16/09/2540 03/10/2512

79 พ.ต.ท. ธรรมรัชต์ สัมฤทธ์ิ * สว.อก.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/12/2548 20/11/2515

80 พ.ต.ท. ประวิง จิณาพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 05/04/2555 01/02/2547 04/01/2506



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

81 พ.ต.ท. ชูชาติ ประเสริฐกุล สว.อก.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 05/04/2555 01/02/2547 19/07/2507

82 พ.ต.ท. พงษ์พิทักษ์ โมงขุนทด สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 05/04/2555 01/02/2547 31/03/2508

83 พ.ต.ท. สัมพันธ์ พงษ์พิพัฒน์ สว.(สอบสวน) สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/02/2547 13/12/2508

84 พ.ต.ท. วัลลภ เมืองลอย สว.(สอบสวน) สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/02/2547 21/03/2509

85 พ.ต.ท. สมดี บุตรวงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 05/04/2555 01/02/2547 20/10/2510

86 พ.ต.ท. สุเวช ม่วงทอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี 05/04/2555 01/02/2547 30/11/2510

87 พ.ต.ท. แสวง สนูหม่ืน สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 05/04/2555 01/02/2547 22/08/2511

88 พ.ต.ท. สุภกฤต แก้วบาง สว.(สอบสวน) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี 05/04/2555 01/02/2547 12/12/2512

89 พ.ต.ท. ราชันย์ เพ็ชร์รุจิ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง 05/04/2555 01/02/2547 23/04/2513

90 พ.ต.ท. ประภาท ตู้ภูมิ สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 05/04/2555 01/02/2547 29/09/2513

91 พ.ต.ท. สิรพัฒณ์ เนืองภภาพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/02/2547 11/02/2514

92 พ.ต.ท. โกเมศ กวมทรัพย์ สว.(สอบสวน) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/02/2547 03/05/2514

93 พ.ต.ท. พรนรินทร์ เปร่ืองกระโทก สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/02/2547 23/07/2514

94 พ.ต.ท. กวี ช่วยสร้าง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 05/04/2555 01/02/2547 15/11/2514

95 พ.ต.ท. ประยูร วิเศษชาติ สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหม่ี จว.ลพบุรี 05/04/2555 01/02/2547 09/12/2514

96 พ.ต.ท. ธวัชชัย จันทร์เรือง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านแพรก จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/02/2547 18/02/2515

97 พ.ต.ท. ไพรรัตน์ วรรณี สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 05/04/2555 01/02/2547 02/04/2515

98 พ.ต.ท. ประพันธ์ จ าปานวน สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 05/04/2555 01/02/2547 09/08/2515

99 พ.ต.ท. ธรากร สกุลปิยะเทวัญ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง 05/04/2555 01/02/2547 11/01/2516

100 พ.ต.ท. วุฒิ พุฒิพานนท์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 05/04/2555 01/02/2547 06/06/2517



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

101 พ.ต.ท. สุวัฒน์ โพธ์ิรี สว.(สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 05/04/2555 01/02/2547 05/07/2517

102 พ.ต.ท. ยุคลธร เรืองฉาย สว.อก.สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/02/2547 24/12/2519

103 พ.ต.ท. เขตรชัย เมทนีกรชัย สว.อก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 05/04/2555 01/08/2547 07/10/2507

104 พ.ต.ท. อภินันท์ มหาวรรณ์ สว.อก.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 05/04/2555 01/08/2547 28/07/2511

105 พ.ต.ท. ฐนศกณ ประมาณ สว.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/02/2548 24/01/2520

106 พ.ต.ท. ปรัชญา เท่ียงตรง สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 05/04/2555 01/02/2548 12/05/2525

107 พ.ต.ท. สราวุธ มหาชัย สว.(สอบสวน) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 05/04/2555 01/12/2548 19/05/2513

108 พ.ต.ท. พิชิต สุราอามาตย์ * สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ปทุมธานี 06/12/2555 01/08/2547 10/05/2513

109 พ.ต.ท. จ าลักษณ์ สุวรรณพรหม สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 06/12/2555 01/02/2547 12/03/2511

110 พ.ต.ท. กฤดาพศ รุ่งปิตะรังสี สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 06/12/2555 01/02/2548 17/06/2526

111 พ.ต.ท. วรพจน์ ฉิมลอยลาภ สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 06/12/2555 01/12/2548 03/04/2506

112 พ.ต.ท. พิชญพงศ์ ศรีทา สวป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 06/12/2555 01/12/2548 10/09/2508

113 พ.ต.ท. ประกอบ มรกต สว.ฝกค.บก.กค.ภ.1 06/12/2555 01/12/2548 01/03/2510

114 พ.ต.ท. เจติศักด์ิ คงพิพัฒน์เกษม สว.สส.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง 06/12/2555 01/12/2548 01/11/2511

115 พ.ต.ท. เสริญราษฎร์ แก้วปนทอง สว.อก.สภ.โคกส าโรง จว.ลพบุรี 06/12/2555 01/12/2548 03/10/2515

116 พ.ต.ท. สุวิทย์ หริรักษ์ สว.สส.สภ.ร ามะสัก จว.อ่างทอง 06/12/2555 01/12/2548 13/02/2516

117 พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ แก้วแดง สว.ฝ่ายอ านวยการ ศฝร.ภ.1 06/12/2555 01/12/2548 17/08/2521

118 พ.ต.ท. อุทัย สุภารี สว.สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท 24/06/2556 01/12/2548 20/11/2517

119 พ.ต.ท. พูลสิญจน์ ดาวแจ้ง * สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 05/02/2557 01/12/2548 06/04/2510

120 พ.ต.ท. สวัสด์ิ บุดดา สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 05/02/2557 01/02/2547 13/02/2506



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

121 พ.ต.ท. ด ารงค์ สุขชูศรี สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/02/2547 10/02/2510

122 พ.ต.ท. กฤษฎ์ิ ชวนดี สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 05/02/2557 01/02/2547 07/07/2510

123 พ.ต.ท. เธียรวิชญ์ พลเย่ียม สว.(สอบสวน) สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี 05/02/2557 01/02/2547 05/08/2512

124 พ.ต.ท. เอกรัฐ สุจริต สวป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 05/02/2557 01/02/2547 11/04/2524

125 พ.ต.ท. วิชญะ คมสินธ์ุ สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ปทุมธานี 05/02/2557 01/08/2547 08/04/2510

126 พ.ต.ท. วชิรนุสรณ์ ค าแพง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 05/02/2557 01/08/2547 24/10/2510

127 พ.ต.ท. พรรษา จิวรรักษ์ สว.อก.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 05/02/2557 01/08/2547 08/07/2511

128 พ.ต.ท. บุญช่วย บุญรอด สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/08/2547 13/05/2512

129 พ.ต.ท. ธีรพงศ์ อุทยาน สวป.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 05/02/2557 01/02/2548 30/04/2520

130 พ.ต.ท. หญิง ณัฐธยาน์ พัชระบุญเรือง สว.อก.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 02/05/2548 02/04/2522

131 พ.ต.ท. สุนทร รัตนพร สว.(สอบสวน) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 05/02/2557 01/12/2548 12/11/2506

132 พ.ต.ท. ภูวดล คณาดา สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 05/02/2557 01/12/2548 22/02/2508

133 พ.ต.ท. พณวรรณ มาตราช สว.(สอบสวน) สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 05/02/2557 01/12/2548 02/05/2509

134 พ.ต.ท. บุญเรือง พันธนู สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 05/02/2557 01/12/2548 14/06/2509

135 พ.ต.ท. ณัฐพล พงษานุวัฒน์ สว.(สอบสวน) สภ.โคกส าโรง จว.ลพบุรี 05/02/2557 01/12/2548 16/01/2510

136 พ.ต.ท. สุทัศน์ สอนเหง้า สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 05/02/2557 01/12/2548 05/04/2510

137 พ.ต.ท. พเนตร มีสวัสด์ิ สว.(สอบสวน) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 05/02/2557 01/12/2548 13/06/2510

138 พ.ต.ท. ธเนศพล แสงโชติ สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 05/02/2557 01/12/2548 28/06/2510

139 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ เมฆษา สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 05/08/2510

140 พ.ต.ท. สุขสันต์ จันทร สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 05/02/2557 01/12/2548 20/10/2510



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

141 พ.ต.ท. ธนันท์ชัย สืบศรีขจรรัฐ สว.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 06/08/2511

142 พ.ต.ท. สมบูรณ์ ขอบโคกกรวด สว.(สอบสวน) สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 05/02/2557 01/12/2548 27/09/2511

143 พ.ต.ท. สายันต์ ภูพรรณา สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 21/02/2512

144 พ.ต.ท. มนเทียน ภูเขา สว.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 05/02/2557 01/12/2548 15/03/2512

145 พ.ต.ท. วิรวัฒน์ นิยมทรัพย์ สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 05/02/2557 01/12/2548 07/05/2512

146 พ.ต.ท. ปรีชา นิภาโยธิน สว.(สอบสวน) สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท 05/02/2557 01/12/2548 24/05/2512

147 พ.ต.ท. ชยุต คุ้มครอง สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 05/02/2557 01/12/2548 25/05/2512

148 พ.ต.ท. อุทัย สุประดิษฐอาภรณ์ สวป.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง 05/02/2557 01/12/2548 06/07/2512

149 พ.ต.ท. ภุมเรศ อินทร์คง สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 05/02/2557 01/12/2548 12/07/2512

150 พ.ต.ท. ศุภชัย ศรีเสถียรวงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 05/02/2557 01/12/2548 24/08/2512

151 พ.ต.ท. กมล ศิลปปัญญา สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 17/09/2512

152 พ.ต.ท. สุนทร พิมพันธ์ุ สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 31/10/2512

153 พ.ต.ท. วิเศษ พุ่มพวง สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 24/11/2512

154 พ.ต.ท. เดโช กันหะ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 05/02/2557 01/12/2548 06/01/2513

155 พ.ต.ท. สิงห์ชัย ทองค า สว.สส.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 05/02/2557 01/12/2548 22/01/2513

156 พ.ต.ท. สมชาย สาคร สว.(สอบสวน) สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 30/01/2513

157 พ.ต.ท. สุนทราพร จาตูม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 07/02/2513

158 พ.ต.ท. ทักษิณ ดาญาน สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 05/02/2557 01/12/2548 10/02/2513

159 พ.ต.ท. วิทยา เซ็นบัว สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 05/02/2557 01/12/2548 21/02/2513

160 พ.ต.ท. สามิตต์ โคยะทา สว.(สอบสวน) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 05/02/2557 01/12/2548 13/06/2513



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

161 พ.ต.ท. สมัย เจริญราช สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 24/06/2513

162 พ.ต.ท. สงคราม บัวพันธ์ุ สว.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 05/02/2557 01/12/2548 19/12/2513

163 พ.ต.ท. มะโนช จันทบัตร สว.สส.สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 05/02/2557 01/12/2548 14/02/2514

164 พ.ต.ท. ประสงค์ อินเสมียน สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 15/02/2514

165 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ มาช่วย สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 05/02/2557 01/12/2548 26/04/2514

166 พ.ต.ท. จิรโรจน์ ตุ้มป่ิน สว.สส.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 05/02/2557 01/12/2548 06/02/2515

167 พ.ต.ท. เกรียงไกร แสงยศ สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 05/02/2557 01/12/2548 14/05/2515

168 พ.ต.ท. อิศรัฐ ตันสุ สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 21/08/2515

169 พ.ต.ท. ไชยฤทธ์ิ จุริตทะโย สว.(สอบสวน) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 17/12/2515

170 พ.ต.ท. คงศักด์ิ คุณแสนใส สว.(สอบสวน) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 05/02/2557 01/12/2548 22/12/2515

171 พ.ต.ท. ชูเชิด อนันต์สลุง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 05/02/2557 01/12/2548 02/02/2516

172 พ.ต.ท. สุรชัย โพธ์ิพันธราช สว.(สอบสวน) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 05/02/2557 01/12/2548 05/09/2516

173 พ.ต.ท. อรรถพล วงค์นรเศรษฐ์ สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 05/02/2557 01/12/2548 23/12/2516

174 พ.ต.ท. รพีพงศ์ จิตต์บุญธรรม สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 05/02/2557 01/12/2548 06/02/2517

175 พ.ต.ท. รุ่งอรุณ ย่ิงยืน สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2548 30/05/2517

176 พ.ต.ท. ชาญชัย สงศิริ สว.(สอบสวน) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 05/02/2557 01/12/2548 01/12/2518

177 พ.ต.ท. มาโนช ฤทธิพูน สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 05/02/2557 01/12/2548 24/06/2521

178 พ.ต.ท. นันทพล ด านิล สว.สส.สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 05/02/2557 01/02/2550 21/11/2526

179 พ.ต.ท. อรรถพงษ์ นกขุนทอง สวป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง 21/03/2557 01/02/2548 01/10/2524

180 พ.ต.ท. พิศิษฐ บุญมีสุข สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 15/01/2558 16/09/2535 16/06/2507



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

181 พ.ต.ท. ชัชชัย ฟักศรี สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี 15/01/2558 01/02/2547 06/05/2508

182 พ.ต.ท. ภาดล บัวเพ็ง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 15/01/2558 01/02/2547 01/04/2512

183 พ.ต.ท. ผดุงพล กมลบูรณ์ สว.(สอบสวน) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 15/01/2558 01/02/2548 02/04/2524

184 พ.ต.ท. จรัญ พุ่มอุสิต สว.อก.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 15/01/2558 01/12/2548 07/07/2506

185 พ.ต.ท. อธิปไตย กุลจินดา สว.อก.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 15/01/2558 01/12/2548 30/08/2506

186 พ.ต.ท. ธนกฤต ธนัญธัญธรณ์ สว.อก.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 15/01/2558 01/12/2548 24/01/2508

187 พ.ต.ท. ประยงค์ วิรัชวงษ์ สว.อก.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 15/01/2558 01/12/2548 09/08/2508

188 พ.ต.ท. ธีรพงษ์ นาขวา สว.(สอบสวน) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 15/01/2558 01/12/2548 09/08/2510

189 พ.ต.ท. วุฒิชัย สังวาลทรัพย์ สว.(สอบสวน) สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 15/01/2558 01/12/2548 06/01/2511

190 พ.ต.ท. นิวัฒน์ หิรัญธัญพงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 15/01/2558 01/12/2548 27/05/2511

191 พ.ต.ท. สุระพงษ์ ตรีสมพงษ์ สว.(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 15/01/2558 01/12/2548 24/07/2511

192 พ.ต.ท. ฐานุพงศ์ จิรพัฒน์เดชสกุล สว.อก.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 15/01/2558 01/12/2548 23/08/2511

193 พ.ต.ท. ฤาชัย ทะวะ สว.อก.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 15/01/2558 01/12/2548 13/11/2511

194 พ.ต.ท. ประมวล นวลงาม สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 15/01/2558 01/12/2548 23/04/2512

195 พ.ต.ท. สมบัติ แจ้งจ ารัส สว.อก.สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ 15/01/2558 01/12/2548 20/12/2512

196 พ.ต.ท. อภิมุข วงศ์ธรรมเท่ียง สวป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 15/01/2558 01/12/2548 27/01/2513

197 พ.ต.ท. ทรงศักด์ิ ศรทรง สว.อก.สภ.บ้านหม่ี จว.ลพบุรี 15/01/2558 01/12/2548 22/04/2513

198 พ.ต.ท. เดชา รัตนภักดี สว.(สอบสวน) สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 15/01/2558 01/12/2548 03/05/2513

199 พ.ต.ท. วินัย ค าสุข สว.(สอบสวน) สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี 15/01/2558 01/12/2548 10/06/2513

200 พ.ต.ท. รุ่งเกียรติ นาทัย สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง 15/01/2558 01/12/2548 03/09/2515



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

201 พ.ต.ท. ปราโมทย์ บุญยืน สวป.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 15/01/2558 30/05/2549 27/10/2505

202 พ.ต.ท. อาทิตย์ ราชมะโรง สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ลพบุรี 15/01/2558 01/02/2550 06/11/2526

203 พ.ต.ท. พัศชัย เจริญสาคร สว.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 15/01/2558 01/02/2550 22/03/2527

204 พ.ต.ท. สมยศ ชูเกียรติศิริ สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 15/01/2558 01/02/2550 11/06/2527

205 พ.ต.ท. ภูสิทธ์ิ ชาญศรี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 15/01/2558 24/10/2550 25/06/2524

206 พ.ต.ท. หญิง ฐานันดร เท่ียงสัน สว.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 15/01/2558 24/10/2550 12/07/2524

207 พ.ต.ท. พิทักษ์ จตุพิพิธพร สว.(สอบสวน) สภ.บ้านหม่ี จว.ลพบุรี 15/01/2558 24/10/2550 08/10/2524

208 พ.ต.ท. หญิง จารุวรรณ ชูราศรี อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 15/01/2558 24/10/2550 14/11/2524

209 พ.ต.ท. หญิง วรี สร้อยสง่า สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 15/01/2558 24/10/2550 05/08/2525

210 พ.ต.ท. กมล จันทร์เพ็ญ สว.อก.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 15/01/2558 01/11/2550 12/04/2508

211 พ.ต.ท. สุภสิทธ์ิ ชุ่มแจ่ม สว.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 15/01/2558 01/11/2550 08/08/2509

212 พ.ต.ท. ชนาธิป พานทอง สว.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 15/01/2558 10/01/2551 26/06/2509

213 พ.ต.ท. เอกศิษฐ์ มาสง่า สว.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 15/01/2558 10/01/2551 14/07/2509

214 พ.ต.ท. วัฒนา บัวบุศย์ สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 15/01/2558 10/01/2551 18/11/2509

215 พ.ต.ท. ชนมภูมิ เหลืองห่อ สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 15/01/2558 10/01/2551 15/10/2511

216 พ.ต.ท. อภิวัฒน์ แจ้งแก้ว สว.อก.สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 01/06/2558 10/03/2549 25/05/2512

217 พ.ต.ท. บรรณสิทธ์ิ ชัยนวล สว.(สอบสวน) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 18/02/2559 01/12/2548 20/06/2516

218 พ.ต.ท. มโนสิทธ์ิ ไทยศิริ สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 18/02/2559 10/03/2551 22/05/2511

219 พ.ต.ท. วิศิษฏ์ ศรีโสภา สว.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 18/02/2559 10/03/2551 23/08/2512

220 พ.ต.ท. หญิง ภทรภร นาควิโรจน์ สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.นนทบุรี 16/05/2559 05/03/2544 15/02/2515



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

221 พ.ต.ท. เสรี สุขกสิกร สว.(สอบสวน) สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา 16/05/2559 01/08/2547 24/06/2514

222 พ.ต.ท. ไพโรจน์ ณ อุทัย สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 16/05/2559 01/02/2548 15/02/2520

223 พ.ต.ท. กิตติศักด์ิ พูลทรัพย์ * สว.สส.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 16/05/2559 01/07/2553 11/02/2515

224 พ.ต.ท. ณัฐกฤต เชาว์สุวรรณ์ สว.อก.สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 16/05/2559 01/12/2548 09/01/2511

225 พ.ต.ท. สุรสิทธ์ิ โชว์สูงเนิน สว.สส.สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 16/05/2559 01/12/2548 22/08/2512

226 พ.ต.ท. พิเชษฐ อินทร์ต๊ะ สวป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท 16/05/2559 01/12/2548 12/05/2513

227 พ.ต.ท. กันณพงศ์ พุทธชาติ สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 16/05/2559 01/12/2548 27/11/2513

228 พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ มัชฌิมะบุระ สว.อก.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี 16/05/2559 01/12/2548 07/10/2514

229 พ.ต.ท. สามารถ โตดีลัง สวป.สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี 16/05/2559 01/12/2548 11/12/2514

230 พ.ต.ท. ชาญ ค ายวน สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 16/05/2559 01/12/2548 15/12/2514

231 พ.ต.ท. ทัศนะ อุดมพร สว.(สอบสวน) สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 16/05/2559 01/12/2548 30/12/2514

232 พ.ต.ท. ยงยุทธ สิมมะลา สวป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี 16/05/2559 10/01/2551 10/09/2511

233 พ.ต.ท. วรรณชัย บัวขาวสุทธิกุล สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 16/05/2559 10/01/2551 22/03/2512

234 พ.ต.ท. ประธาน พุ่มอ่ า สว.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 16/05/2559 10/03/2551 17/08/2509

235 พ.ต.ท. หญิง เบญจา จาตุพรวรกุล สว.อก.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 16/05/2559 10/03/2551 11/01/2511

236 พ.ต.ท. ธนวัฒน์ กัญจนกาญจน์ สวป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 16/05/2559 10/03/2551 18/03/2511

237 พ.ต.ท. ไมตรี บูรณทอง สว.จร.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 16/05/2559 10/03/2551 17/07/2511

238 พ.ต.ท. รส แก้วสากเหล็ก สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 16/05/2559 10/03/2551 07/09/2511

239 พ.ต.ท. สุขณัฐพล โชติกิจไพบูลย์ สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 16/05/2559 10/03/2551 15/01/2513

240 พ.ต.ท. ใจชนะ เฉลยวาเรศ ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 16/05/2559 10/03/2551 28/08/2514



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

241 พ.ต.ท. สมบัติ โชติไพรัตน์ สวป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 16/05/2559 10/03/2551 12/01/2515

242 พ.ต.ท. วิสันต์ ฟักข า สว.อก.สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 16/05/2559 10/03/2551 01/10/2516

243 พ.ต.ท. อนุชา คล้ายฉ่ า สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 16/05/2559 10/03/2551 25/09/2518

244 พ.ต.ท. ธวัชชัย รัตนพาหุ สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 16/05/2559 10/03/2551 14/12/2519

245 พ.ต.ท. ทรงพล แสงไพโรจน์ สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 16/05/2559 01/02/2552 05/11/2528

246 พ.ต.ท. มานะชัย ใจเอ้ือ * สว.สส.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี 07/06/2560 01/07/2553 01/01/2515

247 พ.ต.ท. สามารถ เปาจีน สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 07/06/2560 01/12/2548 22/02/2514

248 พ.ต.ท. วรชัย ศรีชัย สว.(สอบสวน) สภ.มะนาวหวาน จว.ลพบุรี 07/06/2560 01/12/2548 19/10/2515

249 พ.ต.ท. เวนิต อ่อนตา สว.อก.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 07/06/2560 01/12/2548 08/11/2515

250 พ.ต.ท. บัญชา รัตนกันทา สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 07/06/2560 01/12/2548 15/12/2517

251 พ.ต.ท. หาญชัย สิทธิธนังกูร สวป.สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 01/12/2548 21/04/2521

252 พ.ต.ท. รัฐภูมิ ขมสวัสด์ิ สว.(สอบสวน) สภ.ร ามะสัก จว.อ่างทอง 07/06/2560 01/12/2548 09/08/2524

253 พ.ต.ท. ชยางกูร สุขเพราะนา สว.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 07/06/2560 31/01/2550 24/03/2511

254 พ.ต.ท. ศิโรจน์ แนบเนียน สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 07/06/2560 01/02/2550 26/12/2522

255 พ.ต.ท. จรัญ ทรายค า สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี 07/06/2560 01/02/2550 15/03/2526

256 พ.ต.ท. อรรถพล ม่ิงข า สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 07/06/2560 01/02/2550 27/01/2527

257 พ.ต.ท. หญิง มัณฑนา ไชยโคตร อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 07/06/2560 01/06/2550 18/09/2512

258 พ.ต.ท. เฉลียว บุญฤทธ์ิ สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 07/06/2560 24/10/2550 16/03/2519

259 พ.ต.ท. ภาสกร กิตติวณิชานนท์ สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี 07/06/2560 24/10/2550 17/01/2523

260 พ.ต.ท. กุลวัฒน์ ตีรณากรณ์ สว.(สอบสวน) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 24/10/2550 12/04/2525



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

261 พ.ต.ท. สิทธิชัย ปล้ืมประเสริฐ สว.จร.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 01/11/2550 10/08/2511

262 พ.ต.ท. อังกูร เอ่ียมโพธ์ิ * สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 07/06/2560 01/02/2553 09/07/2529

263 พ.ต.ท. ประยงค์ ทองตะโก สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 07/06/2560 10/01/2551 05/09/2508

264 พ.ต.ท. นิพนธ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 07/06/2560 10/01/2551 05/03/2516

265 พ.ต.ท. จักรพันธ์ุ แก้วมณี สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 07/06/2560 01/02/2551 04/06/2528

266 พ.ต.ท. ภพธร ดวงกลาง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 07/06/2560 01/02/2551 04/11/2528

267 พ.ต.ท. รุ่งเรืองบุญ อ่อนน่ิมอภิสกุล สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 07/06/2560 10/03/2551 08/11/2508

268 พ.ต.ท. สิทธิชัย เคียงสูงเนิน สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี 07/06/2560 10/03/2551 31/03/2509

269 พ.ต.ท. วันชาติ นุ่นงาม สว.(สอบสวน) สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 07/06/2560 10/03/2551 02/04/2509

270 พ.ต.ท. เดชาวัต ชัยศรี สว.ฝ่ายอ านวยการ 6 บก.อก.ภ.1 07/06/2560 10/03/2551 22/08/2510

271 พ.ต.ท. ชาญเกรียงไกร เอกวริษฐ์ สว.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี 07/06/2560 10/03/2551 01/09/2511

272 พ.ต.ท. ฐากร เขียนสอาด สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 10/03/2551 10/07/2512

273 พ.ต.ท. วรวุฒิ นุริตมนต์ สวป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 07/06/2560 10/03/2551 09/08/2512

274 พ.ต.ท. พนา พิสูตร สวป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 10/03/2551 21/12/2512

275 พ.ต.ท. ประยูร เข็มณรงค์ สวป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี 07/06/2560 10/03/2551 06/04/2513

276 พ.ต.ท. ณัฐจักร์ มาลีเวชเชษพงศ์ สว.สส.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 10/03/2551 25/06/2513

277 พ.ต.ท. ด าเนินสฤษด์ิ ค าแสน สว.สส.สภ.ประตูน้ าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 07/06/2560 10/03/2551 17/07/2513

278 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ม่วงทอง สวป.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 07/06/2560 10/03/2551 20/05/2514

279 พ.ต.ท. กิตติพศ สิงห์สถิตย์ สวป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 07/06/2560 10/03/2551 29/10/2514

280 พ.ต.ท. ชาติ แสงวงค์ สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 07/06/2560 10/03/2551 23/01/2515



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

281 พ.ต.ท. สายัณห์ ฉันทานุสิทธ์ิ สว.สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยา 07/06/2560 10/03/2551 29/04/2515

282 พ.ต.ท. เฉลิมพล คุ้มเสร็จ สว.สส.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่างทอง 07/06/2560 10/03/2551 12/08/2515

283 พ.ต.ท. สายชล บัวเถ่ือน สวป.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 07/06/2560 10/03/2551 10/10/2515

284 พ.ต.ท. เสน่ห์ ค าเสมอ สว.สส.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา 07/06/2560 10/03/2551 08/11/2515

285 พ.ต.ท. สุรชา โคตรวงษ์ทอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 07/06/2560 10/03/2551 20/09/2516

286 พ.ต.ท. ราเชนท์ เทพวงษ์ สวป.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 07/06/2560 10/03/2551 06/10/2516

287 พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ ป้ันมณี สว.สส.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 07/06/2560 10/03/2551 14/03/2517

288 พ.ต.ท. วีระชนษ์ วงษ์นคร สว.สส.สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 10/03/2551 11/12/2518

289 พ.ต.ท. นพรัตน์ แนวจ าปา สวป.สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 07/06/2560 10/03/2551 02/01/2519

290 พ.ต.ท. สุเมธ สาลี สว.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 07/06/2560 10/03/2551 06/04/2521

291 พ.ต.ท. หญิง สุกฤตา ภภาชลทิพย์ อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1 07/06/2560 10/03/2551 22/09/2521

292 พ.ต.ท. วุฒิชัย เกิดผล สว.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 07/06/2560 10/03/2551 10/08/2523

293 พ.ต.ท. จักรพรรดิ ปะถาปะตา สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 07/06/2560 10/03/2551 10/01/2524

294 พ.ต.ท. ไชยวิชญ์ สุท าเลาหวิจิตร สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 07/06/2560 10/03/2551 04/10/2524

295 พ.ต.ท. อุเทน หงษ์ทอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 07/06/2560 01/02/2552 14/09/2525

296 พ.ต.ท. บัณฑิต นาโควงค์ สว.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 01/02/2552 08/03/2528

297 พ.ต.ท. อรรคพล ย่ีเกาะ สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 07/06/2560 01/02/2552 25/04/2528

298 พ.ต.ท. อานนท์ แพรงาม สว.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 07/06/2560 01/02/2552 16/10/2528

299 พ.ต.ท. สุวพงษ์ ทองประไพ สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 07/06/2560 01/02/2552 18/07/2529

300 พ.ต.ท. ศรีธนน ส าลี สว.(สอบสวน) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 07/06/2560 01/02/2553 26/04/2525



ล ำดับ ยศ ช่ือ-ช่ือสกุล ต ำแหน่ง สว. รอง สว. วันเกิด

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ สว.

301 พ.ต.ท. สมเจตน์ ธรรมบุตร สว.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 01/02/2553 15/02/2529

302 พ.ต.ท. ก้องพิสิษฐ์ พฤกษาชีวะ นว.(สบ 2) ผบช.ภ.1 07/06/2560 01/02/2553 07/03/2529

303 พ.ต.ท. สุวรรณ์โชติ พันธ์ุศรี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 07/06/2560 01/02/2553 04/07/2529

304 พ.ต.ท. เอกพล ดีผลิผล สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 07/06/2560 01/02/2553 19/11/2529

305 พ.ต.ท. ปฏิญญา ตินโย สวป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี 07/06/2560 01/02/2553 30/04/2530

306 พ.ต.ท. จิฑาวัฒน์ ประสงค์กุล สว.วิเคราะห์ข่าวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 07/06/2560 01/02/2553 29/11/2530

307 พ.ต.ท. ปรัชญ์ อุปริกชาติพงษ์ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 07/06/2560 01/02/2553 23/05/2531

308 พ.ต.ท. กชกร ไทรศาศวัต สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 07/06/2560 01/02/2553 01/06/2531

309 พ.ต.ท. อธิรัช กิจธนาภักด์ิ สว.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 01/02/2554 02/02/2530

310 พ.ต.ท. กิตต์ชยุตท์ เจนจิตร์ปิยวัช สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 07/06/2560 01/02/2554 13/02/2531

หมำยเหตุ
 - ล าดับท่ี 36 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 3 ปี 4 เดือน 27 วัน และระดับ รอง สว. 3 ปี 1 เดือน 1 วัน
 - ล าดับท่ี 37 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 3 ปี 4 เดือน 27 วัน
 - ล าดับท่ี 40 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 2 ปี 5 เดือน 26 วัน
 - ล าดับท่ี 43 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 5 เดือน 6 วัน
 - ล าดับท่ี 58 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 2 ปี
 - ล าดับท่ี 59 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 2 ปี
 - ล าดับท่ี 79 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 8 เดือน 5 วัน
 - ล าดับท่ี 108 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 1 เดือน 1 วัน
 - ล าดับท่ี 120 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 2 ปี 10 เดือน 16 วัน
 - ล าดับท่ี 223 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 4 ปี 10 เดือน 21 วัน
 - ล าดับท่ี 246 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 4 ปี 10 เดือน 21 วัน
 - ล าดับท่ี 262 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 1 เดือน 15 วัน

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง
(นวรัตน์  ข ำสอำด)

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1


