


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

1 ร.ต.อ. พัฒนสิทธิ แก้วด ำประดิษฐ์ * รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 16/09/2556 10/04/2518

2 ร.ต.อ. ณรงศักด์ิ สุจริต * รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 04/11/2524

3 ร.ต.อ. วัฒนบุตร แก้วเกำะสะบ้ำ * รอง สวป.สภ.บำงปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 12/08/2525

4 ร.ต.อ. อุดมศักด์ิ พิพัฒน์วรสกุล * รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/09/2556 08/01/2526

5 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ช่ืนจิต * รอง สวป.สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 10/05/2526

6 ร.ต.อ. ขวัญทูล อำรีไทย รอง สว.สส.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนำท 21/12/2554 06/11/2507

7 ร.ต.อ. กิตติคุณ วงษ์ศรีแก้ว รอง สวป.สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 21/12/2554 27/11/2509

8 ร.ต.อ. มนตรี พงษำ รอง สว.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 21/12/2554 31/01/2510

9 ร.ต.อ. อ ำนำจ น่ิมนวล รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 08/07/2510

10 ร.ต.อ. โชติสว่ำง สิงห์สีโว รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 21/12/2554 04/11/2510

11 ร.ต.อ. สุนทร ภูตะวัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 21/12/2554 11/12/2510

12 ร.ต.อ. มุทธำพัฒน์ ตะโน รอง สว.จร.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 16/12/2510

13 ร.ต.อ. อัมพร โพธ์ิทอง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศฝร.ภ.1 21/12/2554 18/01/2511

14 ร.ต.อ. ศักดำ สมพงษ์ รอง สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 16/02/2511

15 ร.ต.อ. ชูศักด์ิ ขันตี รอง สว.จร.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 21/12/2554 05/03/2511

16 ร.ต.อ. ประทักษ์ จ่ำเคน รอง สวป.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 21/12/2554 15/04/2511

17 ร.ต.อ. สิทธินนท์ เอ่ียมโซ้ รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 21/12/2554 30/04/2511

18 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ก ำเนิดทอง รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 27/06/2511

19 ร.ต.อ. ยศสันต์ เกษำมำ รอง สว.จร.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 22/08/2511

20 ร.ต.อ. ศำสตรำ สีเข็ม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 10/09/2511

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

21 ร.ต.อ. สุรำรักษ์ อยู่เล่ห์ รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 21/12/2554 12/09/2511

22 ร.ต.อ. วิโรจน์ กัลยำศรี รอง สวป.สภ.คลองด่ำน จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 06/10/2511

23 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ ศิริธรรม รอง สวป.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนำท 21/12/2554 15/10/2511

24 ร.ต.อ. ทศวรรษ ทองประไพ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 บก.อก.ภ.1 21/12/2554 22/10/2511

25 ร.ต.อ. นฤทธ์ิ ภูกำม รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 21/12/2554 03/11/2511

26 ร.ต.อ. บ ำรุง มำลัย รอง สวป.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 21/12/2554 15/02/2512

27 ร.ต.อ. ปรีชำ วงษ์ท้ำว รอง สวป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 21/12/2554 08/03/2512

28 ร.ต.อ. พำยัพ รุ่งหัวไผ่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 21/12/2554 19/03/2512

29 ร.ต.อ. สนอง แดงรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษไชโย จว.อ่ำงทอง 21/12/2554 28/03/2512

30 ร.ต.อ. วัชระ กฤษดี รอง สวป.สภ.คลองห้ำ จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 14/05/2512

31 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ แก้วใหญ่อนันต์ รอง สวป.สภ.บำงศรีเมือง จว.นนทบุรี 21/12/2554 13/06/2512

32 ร.ต.อ. บุญส่ง ขวัญดี รอง สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 22/07/2512

33 ร.ต.อ. สมบัติ แสงอินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 07/08/2512

34 ร.ต.อ. มีศักด์ิ ศรีทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีบัวทอง จว.อ่ำงทอง 21/12/2554 19/11/2512

35 ร.ต.อ. จักรินทร์ ดิฐภักดีชัย รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 01/12/2512

36 ร.ต.อ. โอวำท ปิยะศุภฤกษ์ รอง สวป.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 06/12/2512

37 ร.ต.อ. วำรินทร์ ไสวงำม รอง สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 21/12/2554 01/01/2513

38 ร.ต.อ. ธเนตร์ ปำนสมบูรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 21/12/2554 23/01/2513

39 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ ชุ่มช่ืน รอง สวป.สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ 21/12/2554 13/03/2513

40 ร.ต.อ. สมพร ค ำเกตุ รอง สว.สส.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 21/12/2554 28/03/2513



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

41 ร.ต.อ. จักรำพัฒน์ ภูมิพัฒนไชย รอง สว.จร.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 26/04/2513

42 ร.ต.อ. สมถวิล มีมณี รอง สวป.สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 21/12/2554 19/05/2513

43 ร.ต.อ. วิโรจน์ กันตุ่ม รอง สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 21/12/2554 13/07/2513

44 ร.ต.อ. เทพพิทักษ์ สุภำพรม รอง สว.สส.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 21/12/2554 02/10/2513

45 ร.ต.อ. สุนทร ทองพงษ์เนียม รอง สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 05/10/2513

46 ร.ต.อ. วินัย ศรีพจน์ รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 21/12/2554 05/11/2513

47 ร.ต.อ. เจริญ เหลำเพ่ิม รอง สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 21/12/2554 18/02/2514

48 ร.ต.อ. เสน่ห์ สีมำพล รอง สวป.สภ.ปำกท่ำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 21/12/2554 04/06/2514

49 ร.ต.อ. สุภสิทธ์ิ สุดำเดช รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 21/12/2554 20/06/2514

50 ร.ต.อ. ฐิติพล เปรมปัญญำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง 21/12/2554 17/08/2514

51 ร.ต.อ. พนำ พลรักษำ รอง สว.จร.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 21/12/2554 07/01/2515

52 ร.ต.อ. สุชำติ ทัดทอง รอง สวป.สภ.หันคำ จว.ชัยนำท 21/12/2554 09/02/2515

53 ร.ต.อ. สุชำติ ถำนอำจนำ รอง สว.จร.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 27/04/2515

54 ร.ต.อ. ชลพรรษ ขวัญศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลำดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยำ 21/12/2554 01/05/2515

55 ร.ต.อ. ก่ิงทอง สุดโต รอง สว.สส.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 27/05/2515

56 ร.ต.อ. สำมำรถ เศียรนอก รอง สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 21/12/2554 06/07/2515

57 ร.ต.อ. สุทัศน์ หนองขอม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำหลวง จว.ลพบุรี 21/12/2554 07/07/2515

58 ร.ต.อ. เฉลิมพล โพธ์ิสีมำ รอง สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 21/12/2554 05/09/2515

59 ร.ต.อ. วรุตม์ มำเบ้ำ รอง สวป.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 11/10/2515

60 ร.ต.อ. ระวี รัตนตรัยวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกุ่ม จว.ลพบุรี 21/12/2554 30/11/2515



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

61 ร.ต.อ. ณฐชัย ไชยปล้ืม รอง สว.สส.สภ.คลองห้ำ จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 25/12/2515

62 ร.ต.อ. อนันต์ ทำงธรรม รอง สวป.สภ.บำงปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยำ 21/12/2554 20/05/2516

63 ร.ต.อ. อนำคต บุญปัญญำ รอง สว.สส.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 25/05/2516

64 ร.ต.อ. พสิษฐ์ สีหอมไชย รอง สว.สส.สภ.ลำดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยำ 21/12/2554 01/07/2516

65 ร.ต.อ. หญิง ปุณยนุช ศิริยอด รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สิงห์บุรี 21/12/2554 03/07/2516

66 ร.ต.อ. มำลำ แย้มชม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 21/12/2554 07/08/2516

67 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ สุขสวัสด์ิ รอง สว.สส.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 21/12/2554 23/09/2516

68 ร.ต.อ. ศตวรรษ กันแก้ว รอง สว.จร.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 23/03/2517

69 ร.ต.อ. พรวิษณุ รำชบัวผัน รอง สวป.สภ.ล ำสนธิ จว.ลพบุรี 21/12/2554 04/04/2517

70 ร.ต.อ. เด่นพงษ์ พลพิมพ์ รอง สวป.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 21/12/2554 27/04/2517

71 ร.ต.อ. หญิง สมควร ทัดก่ิง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 11/07/2517

72 ร.ต.อ. มำนะ มำลัย รอง สว.สส.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 13/09/2517

73 ร.ต.อ. ภัทรพงษ์ โตสกุล รอง สวป.สภ.บ้ำนเบิก จว.ลพบุรี 21/12/2554 25/09/2517

74 ร.ต.อ. วิทยำ อินพิลำ รอง สวป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 21/12/2554 04/03/2518

75 ร.ต.อ. ไพรัตน์ ไกรบ ำรุง รอง สว.จร.สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 20/06/2518

76 ร.ต.อ. นิพิฐพนธ์ คุ้มศำสตร รอง สวป.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 21/12/2554 29/07/2518

77 ร.ต.อ. มีชัย ดีสม รอง สว.จร.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 21/12/2554 28/09/2518

78 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ พวงทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 29/10/2518

79 ร.ต.อ. ไพโรจน์ คงมีเงิน รอง สว.จร.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 21/12/2554 14/12/2518

80 ร.ต.อ. วีรวงศ์ คงข ำ รอง สว.สส.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 21/12/2554 05/06/2519



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

81 ร.ต.อ. ชยรพ นิติผณินทร รอง สวป.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 21/12/2554 01/07/2519

82 ร.ต.อ. วิเชษฐ์ สำรชัย รอง สวป.สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ 21/12/2554 23/08/2519

83 ร.ต.อ. มำนิตย์ หย่ังถึง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 21/12/2554 25/07/2520

84 ร.ต.อ. เอกชัย ใจดี รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 27/09/2520

85 ร.ต.อ. พินิจ แก้วบุญเรือง รอง สวป.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 28/09/2520

86 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ ใจเย็น รอง สวป.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 01/01/2521

87 ร.ต.อ. วิริทธ์พล เนติวิจิตร รอง สว.สส.สภ.ปลำยบำง จว.นนทบุรี 21/12/2554 20/05/2521

88 ร.ต.อ. สุรเทพ พิกุลศรี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 21/12/2554 04/07/2521

89 ร.ต.อ. เกริกไกร จันทร์จิตร์ รอง สวป.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 27/08/2523

90 ร.ต.อ. ปรีชำ ทัพฤทธ์ิ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 21/12/2554 08/09/2523

91 ร.ต.อ. ลือชำ ขจรรำช รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 21/12/2554 24/10/2524

92 ร.ต.อ. เด่นพงษ์ พันธ์ุยุลำ รอง สวป.สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 21/12/2554 10/11/2525

93 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ จันทจิต รอง สวป.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 21/12/2554 19/02/2526

94 ร.ต.อ. อัศวิน สุภิษะ รอง สว.จร.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 31/03/2555 16/05/2515

95 ร.ต.อ. วัฒนพัฒน์ กุลวิบูลย์ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ลพบุรี 31/03/2555 09/05/2521

96 ร.ต.อ. พัฒนพร พันธ์ุฟัก รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี 16/05/2555 05/01/2506

97 ร.ต.อ. ธวัชชัย เดชเดชะ รอง สว.จร.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 22/03/2506

98 ร.ต.อ. สมชำย ม่ิงชัยเลิศ รอง สว.สส.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 13/06/2506

99 ร.ต.อ. หญิง อรสำ อุ่นจิตต์ รอง สว.ธร.สภ.สำขลำ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 28/07/2506

100 ร.ต.อ. อิทธิเดช เทศกุลวิเศษ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภำชี จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 04/12/2506



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

101 ร.ต.อ. มำนะ พันธ์ุสวัสด์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 31/03/2507

102 ร.ต.อ. หญิง กำญจนำนุช ศรีค ำ รอง สว.ธร.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 16/05/2555 22/04/2507

103 ร.ต.อ. อนันต์ ทองเหลือ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 31/05/2507

104 ร.ต.อ. ภชรธำดำ พงษ์สุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 16/05/2555 01/07/2507

105 ร.ต.อ. ก ำพล เขียวสวัสด์ิ รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 12/07/2507

106 ร.ต.อ. ไพศำล วีระกิจพำนิช รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 09/08/2507

107 ร.ต.อ. ชัยยะ นำคกล่ินกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 06/12/2507

108 ร.ต.อ. สำคร ตักโพธ์ิ รอง สว.จร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 16/05/2555 11/02/2508

109 ร.ต.อ. ศักดำ ผลละออ รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 16/05/2555 12/03/2508

110 ร.ต.อ. มำโนชญ์ ช้ำงพงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนกุ่ม จว.ลพบุรี 16/05/2555 13/05/2508

111 ร.ต.อ. พัลลภ นำคทรัพย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 16/05/2508

112 ร.ต.อ. เพ่ิมเกียรติ ท้วมดี รอง สว.สส.สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 16/05/2555 04/06/2508

113 ร.ต.อ. สรวิศ ค ำเปล่ง รอง สว.จร.สภ.สำขลำ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 05/06/2508

114 ร.ต.อ. หญิง กองกำญจน์ เพ็ชโรภำส รอง สว.ธร.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 16/05/2555 09/06/2508

115 ร.ต.อ. สำยหยุด ค ำม่ิง รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 05/07/2508

116 ร.ต.อ. อัสนี ปำนเล็ก รอง สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 16/05/2555 15/08/2508

117 ร.ต.อ. ชุมพล มิลินทจินดำ รอง สว.ธร.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 23/08/2508

118 ร.ต.อ. หญิง อภิรักษ์ สอนเวช รอง สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 07/10/2508

119 ร.ต.อ. สุริโย ทองแตง รอง สวป.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 16/10/2508

120 ร.ต.อ. รัฐสรรค์ สุขศิริ รอง สว.ธร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/05/2555 11/11/2508



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

121 ร.ต.อ. หญิง สุมำลี วันเพ็ง รอง สว.ธร.สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 15/12/2508

122 ร.ต.อ. รัตนโชติ กลัดล้อม รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 22/12/2508

123 ร.ต.อ. พิชัย สนเอ่ียม รอง สว.สส.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 04/01/2509

124 ร.ต.อ. ปุญชรัสม์ิ ชูทอง รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 05/01/2509

125 ร.ต.อ. สำยันณ์ อินลวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 12/01/2509

126 ร.ต.อ. สมัย ศรีสุรำช รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 16/05/2555 07/02/2509

127 ร.ต.อ. คเณศ งำมประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 25/03/2509

128 ร.ต.อ. ธงชัย เป่ียมสำคร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี 16/05/2555 28/04/2509

129 ร.ต.อ. ขวัญชัย พันละบำล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 16/05/2555 02/05/2509

130 ร.ต.อ. ทองสุข พงษ์ข ำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำโขลง จว.ลพบุรี 16/05/2555 13/05/2509

131 ร.ต.อ. บรรเจิด จองพิทักษ์พงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 06/06/2509

132 ร.ต.อ. วงศพันธ์ ประเสริฐศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.โรงช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 10/06/2509

133 ร.ต.อ. มนูญรัตน์ ศรีปัจฉิม รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 14/07/2509

134 ร.ต.อ. สมโภช สืบวงศกร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 11/08/2509

135 ร.ต.อ. ธวัชชัย ศุขภะวัน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 21/08/2509

136 ร.ต.อ. อัคเดช คูเมืองเจริญ รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 25/08/2509

137 ร.ต.อ. ด ำรงศักด์ิ แสงเงิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว .พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 08/09/2509

138 ร.ต.อ. สัณหวัช แก้วดวงศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 06/10/2509

139 ร.ต.อ. สำมำรถ สัตยำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 14/10/2509

140 ร.ต.อ. สุเทพ ช่ำงกล รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 24/10/2509



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

141 ร.ต.อ. ชัยมงคล เหมือนสนธ์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 03/11/2509

142 ร.ต.อ. สกล โตจีน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงซ้ำย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 30/11/2509

143 ร.ต.อ. พงศ์ศักด์ิ จูมแพง รอง สวป.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 16/05/2555 05/12/2509

144 ร.ต.อ. อภิชัช รัตนะศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/05/2555 30/12/2509

145 ร.ต.อ. วีรพันธ์ ช่ืนชม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 16/05/2555 18/01/2510

146 ร.ต.อ. วินัย เวชกิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 16/05/2555 26/01/2510

147 ร.ต.อ. ณรงค์ แก้งค ำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สีบัวทอง จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 30/01/2510

148 ร.ต.อ. พีระพรรณ์ ทองพิทักษ์ รอง สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 16/05/2555 09/02/2510

149 ร.ต.อ. สัมพันธ์ หม่ืนพินิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 16/05/2555 11/02/2510

150 ร.ต.อ. ธนพล แก้วบริวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี 16/05/2555 13/02/2510

151 ร.ต.อ. วสันต์ ป้ันงำ รอง สวป.สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 16/05/2555 20/03/2510

152 ร.ต.อ. ฐิติวุฒิ แววน ำ รอง สว.จร.สภ.คลองด่ำน จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 06/04/2510

153 ร.ต.อ. หรรษำ คุ้มคง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 29/04/2510

154 ร.ต.อ. จักรพันธ์ พยัฆวิเชียร รอง สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 16/05/2555 30/04/2510

155 ร.ต.อ. พงษ์นพนนท์ รุ่งโรจน์ รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 15/05/2510

156 ร.ต.อ. จรัส โมรำ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 21/05/2510

157 ร.ต.อ. เสนีย์ พำชอบ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว .พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 29/05/2510

157 ร.ต.อ. สำยยนต์ ทองทำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 16/05/2555 29/05/2510

159 ร.ต.อ. ธรรมรงค์ ประสิทธ์ินอก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 24/06/2510

160 ร.ต.อ. ยงยุทธ สังข์สิริยะกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/05/2555 06/07/2510



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

161 ร.ต.อ. ชำญชัย แสงพยับ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 10/07/2510

162 ร.ต.อ. สมบูรณ์ พงคะชำติ รอง สว.สส.สภ.ท่ำโขลง จว.ลพบุรี 16/05/2555 20/07/2510

163 ร.ต.อ. กิตติภณ พลเดช รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 22/07/2510

164 ร.ต.อ. สุเมธ วิสุทธิประภำนนท์ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นนทบุรี 16/05/2555 01/09/2510

165 ร.ต.อ. สิงหำ สีหำชำรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 15/09/2510

166 ร.ต.อ. เปล่ง พำนแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว .พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 05/10/2510

167 ร.ต.อ. คมเดช สุขรัตนวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 06/10/2510

168 ร.ต.อ. วิรัตน์ อภิวงศ์งำม รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหำ จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 12/10/2510

169 ร.ต.อ. พนม สุวรรณประทีป รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 19/10/2510

170 ร.ต.อ. ธนำวุฒิ ดวงจินดำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 15/11/2510

171 ร.ต.อ. บดีพล กมลเลิศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 16/05/2555 06/12/2510

172 ร.ต.อ. ธนเสฏฐ์ เชำว์เลิศธนกิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 14/12/2510

173 ร.ต.อ. พงศ์ปณต มีโต รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 01/01/2511

174 ร.ต.อ. อภิชำติ ศรีทอง รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 16/05/2555 05/02/2511

175 ร.ต.อ. วิทูรย์ เพ็งบุบผำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 13/02/2511

176 ร.ต.อ. บุญทัน ศรีสุภำนนท์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนำท 16/05/2555 25/02/2511

177 ร.ต.อ. ณัฐนันท์ จิตฤทธ์ิ รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 16/05/2555 26/02/2511

178 ร.ต.อ. วรรณชัย กำรสมเพียร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 07/03/2511

179 ร.ต.อ. นิรันดร์ สวัสด์ิศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 09/03/2511

180 ร.ต.อ. วุฒิชัย ธรรมศิล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 16/05/2555 13/03/2511



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

181 ร.ต.อ. ดนัย แก้วน่ำน รอง สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 20/03/2511

182 ร.ต.อ. วุฒิภัทร ช่วยคิด รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว .พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 30/04/2511

183 ร.ต.อ. สมบูรณ์ นิลกระโทก รอง สว.สส.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 16/05/2555 01/05/2511

184 ร.ต.อ. สงุ่น เกตุรัตน์ รอง สวป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 04/05/2511

185 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ พำนนท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 10/05/2511

186 ร.ต.อ. บุญสม ศรีแก้วพันธ์ รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 26/05/2511

187 ร.ต.อ. ประเดิม อุทยำนิน รอง สว.สส.สภ.ช้ำงใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 09/08/2511

188 ร.ต.อ. สัมพันธ์ พันธุเขตต์กำรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 16/05/2555 15/08/2511

189 ร.ต.อ. อมรศิลป์ มณีศิริ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี 16/05/2555 03/09/2511

190 ร.ต.อ. ประสงฆ์ พยัคฆำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/05/2555 25/09/2511

191 ร.ต.อ. ไกรเมท มีหนองใหญ่ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 03/10/2511

192 ร.ต.อ. อ ำนวย พูลผล รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/05/2555 15/10/2511

193 ร.ต.อ. สง่ำ มูลจัด รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 25/10/2511

194 ร.ต.อ. สมชำย ผำสุข รอง สว.ธร.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 20/11/2511

195 ร.ต.อ. สมบัติ สมบูรณ์ดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 03/01/2512

196 ร.ต.อ. สุธำดำ ศรีสุวงศ์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 11/01/2512

197 ร.ต.อ. สมนึก วงษ์แดง รอง สวป.สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี 16/05/2555 13/01/2512

198 ร.ต.อ. ธงชัย ท้วมกมล รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.นนทบุรี 16/05/2555 15/01/2512

198 ร.ต.อ. แล ชวดหลี รอง สวป.สภ.ท่ำหลวง จว.ลพบุรี 16/05/2555 15/01/2512

200 ร.ต.อ. สมพงษ์ บุบผำวรรณำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ห้วยงู จว.ชัยนำท 16/05/2555 16/01/2512



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

201 ร.ต.อ. จักรวุฒิ ตำปรำบ รอง สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 19/01/2512

202 ร.ต.อ. สุรัตน์ เสียงสน่ัน รอง สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 22/01/2512

203 ร.ต.อ. บรรจง กุดนำน้อย รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 24/01/2512

204 ร.ต.อ. อุทัย จอมพุทรำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/05/2555 07/02/2512

205 ร.ต.อ. สมหวัง ศรีนำคล้วน รอง สว.ธร.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 20/03/2512

206 ร.ต.อ. สุจริต ปัญญำนุมำภรณ์ รอง สว.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 21/03/2512

207 ร.ต.อ. บุญเลิศ อู่ผลเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 27/04/2512

208 ร.ต.อ. ประเสริฐ โชติมนต์ รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 29/04/2512

209 ร.ต.อ. จำรุวัฒน์ ทุมดี รอง สวป.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 09/05/2512

210 ร.ต.อ. ธรำธร เท่ียงธรรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 11/05/2512

211 ร.ต.อ. เตชำศักด์ิ แจ่มจ ำรุณ รอง สว.สส.สภ.ภำชี จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 16/05/2512

212 ร.ต.อ. นครินทร์ จ ำปำนิล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 21/05/2512

213 ร.ต.อ. สุรัตน์ คันธจันทร์ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 บก.อก.ภ.1 16/05/2555 06/06/2512

214 ร.ต.อ. ฌำนรักษ์ กุลทิพย์ รอง สว.ธร.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 07/06/2512

215 ร.ต.อ. สมควร เล่ำชู รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนข่อย จว.ลพบุรี 16/05/2555 18/06/2512

216 ร.ต.อ. ทวีศักด์ิ โพลงเงิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนหม่ี จว.ลพบุรี 16/05/2555 21/06/2512

217 ร.ต.อ. สมโภชน์ เสมอจิตร รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ลพบุรี 16/05/2555 08/07/2512

217 ร.ต.อ. ทองดี วงศ์แสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนแพรก จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 08/07/2512

219 ร.ต.อ. สุรสิทธ์ิ ใจเท่ียง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 07/08/2512

220 ร.ต.อ. สุขสันต์ ดวงอัคฆะ รอง สวป.สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 16/05/2555 08/08/2512



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

221 ร.ต.อ. อุดมศักด์ิ น้ ำเพ็ชร รอง สว.ธร.สภ.หันคำ จว.ชัยนำท 16/05/2555 15/08/2512

222 ร.ต.อ. บัญชำ ผุยหนองโพธ์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.มำรวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 23/08/2512

223 ร.ต.อ. หญิง กันยำ คงดีพันธ์ุ รอง สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.1 16/05/2555 03/09/2512

224 ร.ต.อ. ศุภวิชญ์ สุภำพ รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 09/09/2512

225 ร.ต.อ. สุรินทร์ วงศ์ครุฑธ์ รอง สวป.สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 12/09/2512

226 ร.ต.อ. พีรำยุทธ รอดพุ่ม รอง สว.สส.สภ.บ้ำนเบิก จว.ลพบุรี 16/05/2555 20/11/2512

227 ร.ต.อ. อมร พรประเสริฐนัก รอง สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 25/11/2512

228 ร.ต.อ. วรำกร บุญหล้ำ รอง สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 16/05/2555 28/12/2512

229 ร.ต.อ. บุญเชิด เชิดบำรมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปำกท่ำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 23/01/2513

230 ร.ต.อ. ไพโรจน์ แสงดวงเดือน รอง สว.สส.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 31/01/2513

231 ร.ต.อ. ศิวพล จ ำนงสังฆ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ ำขำว จว.ชัยนำท 16/05/2555 04/02/2513

232 ร.ต.อ. ชำย พลศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 05/02/2513

233 ร.ต.อ. พิชัย อินทร์สุวรรณ รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/05/2555 08/02/2513

234 ร.ต.อ. มณเฑียร ค ำแผน รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 12/02/2513

234 ร.ต.อ. วิกรม คงทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 12/02/2513

236 ร.ต.อ. วัฒนกิต ยอดอำจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 15/02/2513

237 ร.ต.อ. ชลทำน งำมข ำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 16/05/2555 16/02/2513

238 ร.ต.อ. ยุตติ เสริมสุขต่อ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 17/02/2513

239 ร.ต.อ. ธเนส อินทำกูล รอง สวป.สภ.หันคำ จว.ชัยนำท 16/05/2555 24/02/2513

240 ร.ต.อ. บุญญรัตน์ ภูก่ิงเงิน รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 25/02/2513



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

241 ร.ต.อ. ประภำษ เพลครบุรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 16/05/2555 26/02/2513

242 ร.ต.อ. ธีระ จันทรมนตรี รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 11/03/2513

243 ร.ต.อ. ณัฐพล ดวงสุริยำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 16/05/2555 24/03/2513

244 ร.ต.อ. ธนัญชน สังข์นวล รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 07/04/2513

245 ร.ต.อ. คงศักด์ิ มุกดำม่วง รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี 16/05/2555 08/04/2513

246 ร.ต.อ. ศักด์ิถำวร หนูแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 16/05/2555 09/04/2513

247 ร.ต.อ. ธงชัย ศรีส ำโรง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เปร็ง จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 18/04/2513

248 ร.ต.อ. วิโชคชัย อ่อนละมัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนำท 16/05/2555 25/04/2513

249 ร.ต.อ. พงษ์นรินทร์ นนตำนอก รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 03/05/2513

250 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ ฤทธ์ิบ ำรุง รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 16/05/2555 07/05/2513

251 ร.ต.อ. สมร เพชรแสน รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 27/05/2513

252 ร.ต.อ. ขันชัย เมตตำ รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 01/06/2513

253 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ พันธ์กล้วยไม้ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 16/05/2555 14/06/2513

254 ร.ต.อ. ธีระชัย กล่ินโกสุม รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำหลวง จว.ลพบุรี 16/05/2555 25/06/2513

255 ร.ต.อ. สุเมธ วันซวง รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 12/07/2513

256 ร.ต.อ. วชิรพันธ์ ปำนพรหม รอง สวป.สภ.ภำชี จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 02/08/2513

257 ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ ป่ินทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 16/05/2555 12/08/2513

258 ร.ต.อ. ไพรัตน์ นวนตะคุ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/05/2555 14/08/2513

258 ร.ต.อ. สมชำย อินสุวรรณ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/05/2555 14/08/2513

260 ร.ต.อ. พรชัย กุระจินดำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 16/05/2555 01/09/2513



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

261 ร.ต.อ. ชัยสง่ำ ไชยจันทร์ รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 11/09/2513

262 ร.ต.อ. สุขุม ลือวัฒนะ รอง สวป.สภ.โรงช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 18/09/2513

263 ร.ต.อ. สุเมต ทองทับ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/05/2555 21/09/2513

264 ร.ต.อ. เจริญชัย โพสำรำช รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 25/09/2513

265 ร.ต.อ. โอภำส ศิริพันธ์ รอง สวป.สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 26/09/2513

266 ร.ต.อ. วิภพ แช่มเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกษไชโย จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 10/10/2513

267 ร.ต.อ. รุ่ง เล่ียมโคกสูง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 16/05/2555 15/10/2513

267 ร.ต.อ. วรภัค ศุภสวัสด์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 15/10/2513

269 ร.ต.อ. ภูดิศ มำวิน รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 28/10/2513

270 ร.ต.อ. นิพล บุตรสง่ำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 06/11/2513

271 ร.ต.อ. กิติศักด์ิ สุวรรณศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 16/05/2555 04/12/2513

272 ร.ต.อ. ไชยวัฒน์ ทำสะโก รอง สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 20/12/2513

273 ร.ต.อ. สมพงษ์ โคตรวงษ์ทอง รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 03/01/2514

274 ร.ต.อ. สันติ ศรีสงครำม รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 06/01/2514

275 ร.ต.อ. ชัยยันต์ แก้วประสิทธ์ิ รอง สว.สส.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 16/05/2555 23/01/2514

275 ร.ต.อ. ชำติ อเนกศรี รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 23/01/2514

277 ร.ต.อ. ประชิต สมำฤกษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 01/02/2514

278 ร.ต.อ. อนุชชำ เอกทัศน์ รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 02/02/2514

279 ร.ต.อ. ปฐมพล สังข์ภิรมย์ รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 16/05/2555 08/02/2514

280 ร.ต.อ. ฉลองเดช นำรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 14/02/2514



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

281 ร.ต.อ. สุชำติ จ ำนงบุญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 08/03/2514

282 ร.ต.อ. นัธธวัฒน์ องอำจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 09/03/2514

283 ร.ต.อ. สุทิน สืบสุนทร รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 19/03/2514

284 ร.ต.อ. สมคิด เข็มเล็ก รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 16/05/2555 31/03/2514

285 ร.ต.อ. จรัญ ประยูร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 16/05/2555 15/04/2514

286 ร.ต.อ. ขจร ภู่ระหงษ์ รอง สว.สส.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 04/05/2514

287 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ กำญจนศร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 09/05/2514

288 ร.ต.อ. ศักรินทร์ จ ำนงค์ รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 13/05/2514

289 ร.ต.อ. จรูญ แก้วอินตำ รอง สวป.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 20/05/2514

290 ร.ต.อ. ตูชัย สุระเสียง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธำนี 16/05/2555 09/06/2514

291 ร.ต.อ. มำนพ ม่ันปี รอง สวป.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 15/06/2514

292 ร.ต.อ. หญิง สุพรรณี พงษ์ภมร รอง สวป.สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 17/07/2514

293 ร.ต.อ. ชำตรี ขันโท รอง สว.สส.สภ.โรงช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 31/07/2514

294 ร.ต.อ. ฤทธิกร เผือกผ่อง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 16/05/2555 18/08/2514

295 ร.ต.อ. ศักรินทร์ ค ำสถิตย์ รอง สวป.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 16/05/2555 27/08/2514

296 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ ประทุม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงจัก จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 01/09/2514

297 ร.ต.อ. วีระ ค ำสีลำ รอง สวป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 19/09/2514

298 ร.ต.อ. ชัยณเรศ สุพร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 24/09/2514

299 ร.ต.อ. นธี ศิริทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สำมโก้ จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 02/10/2514

300 ร.ต.อ. ไวพจน์ บ ำบัติภัย รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 16/05/2555 07/10/2514



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

301 ร.ต.อ. ชยพล ตรีโอษฐ์ รอง สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 16/05/2555 23/11/2514

302 ร.ต.อ. สุนทร หงษ์โยธี รอง สว.สส.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 16/05/2555 30/11/2514

303 ร.ต.อ. หญิง ชิรตำ แก่นประสำธน์ รอง สวป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/05/2555 01/12/2514

304 ร.ต.อ. กิจวิวรรธน์ อินประสงค์ รอง สว.จร.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 16/05/2555 18/12/2514

305 ร.ต.อ. เฉลิมชัย เริญไธสง รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 02/01/2515

306 ร.ต.อ. วิทยำ แสนโสดำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหำ จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 10/01/2515

307 ร.ต.อ. ชำญวุฒิ เรืองจำบ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 16/05/2555 19/01/2515

308 ร.ต.อ. ไทยสถิต โทแกะ รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 20/01/2515

309 ร.ต.อ. เสวต ศรีแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ช้ำงใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 21/01/2515

310 ร.ต.อ. ธนเดช สมสุข รอง สว.จร.สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 16/05/2555 23/01/2515

311 ร.ต.อ. สมภพ สูตรพงษ์ ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 16/05/2555 24/01/2515

312 ร.ต.อ. พิเชฐ อินทสูตร์ รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 04/02/2515

313 ร.ต.อ. ธนยศ โมรำศรี รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 04/03/2515

314 ร.ต.อ. จรูญ อุดค ำมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/05/2555 12/03/2515

315 ร.ต.อ. หญิง เปมิกำ โชติจิตธนำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 02/04/2515

316 ร.ต.อ. หญิง เพชรรัตน์ ดวงอินตำ รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 05/04/2515

317 ร.ต.อ. รพีพงศ์ บุญพัวพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 11/05/2515

318 ร.ต.อ. อดิศร ภู่เรือน รอง สวป.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 16/05/2555 31/05/2515

319 ร.ต.อ. นิรันดร์ ศรีวิเชียร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 13/06/2515

320 ร.ต.อ. สมชัย ภูสิลิตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 23/06/2515



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

321 ร.ต.อ. สำมำรถ เนตรวงค์ รอง สวป.สภ.ท่ำวุ้ง จว.ลพบุรี 16/05/2555 05/07/2515

322 ร.ต.อ. สุรเดช ถ่ินโสภำ รอง สว.สส.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 16/05/2555 10/07/2515

323 ร.ต.อ. พิสิษฐ์ แวงวรรณ รอง สว.สส.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 16/05/2555 20/07/2515

324 ร.ต.อ. ประพันธ์ เรืองสุวรรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 21/07/2515

325 ร.ต.อ. ปรีดำ นัคเรศ รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 02/08/2515

326 ร.ต.อ. อำคม กรเกษแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 16/05/2555 13/08/2515

327 ร.ต.อ. วิชัย แสนบุตร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำหิน จว.ลพบุรี 16/05/2555 14/08/2515

328 ร.ต.อ. ศรีชลธ์ จุลศรี รอง สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 16/05/2555 09/09/2515

329 ร.ต.อ. เปรมประชำ อำระหัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้ ำขำว จว.ชัยนำท 16/05/2555 11/09/2515

330 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ นำนวนค ำ รอง สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 16/05/2555 29/09/2515

331 ร.ต.อ. ภคณินเดช ประกอบวรกำร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 06/10/2515

332 ร.ต.อ. เทอดศักด์ิ สร้อยเพชร รอง สวป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 16/05/2555 15/10/2515

333 ร.ต.อ. รุ่ง พร้อมสุข รอง สวป.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 16/05/2555 23/10/2515

334 ร.ต.อ. ณฐกันต์ สุนำโท รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 16/05/2555 30/10/2515

335 ร.ต.อ. ภัทร เพ็ชรทอง รอง สวป.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท 16/05/2555 01/11/2515

336 ร.ต.อ. ศรีพงษ์ น้อยสุวรรณ์ รอง สว.จร.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 07/11/2515

337 ร.ต.อ. พิเชษฐ์ พันธ์จูม รอง สวป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 16/05/2555 20/11/2515

338 ร.ต.อ. ยงยุธ อำจกมล รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 13/12/2515

339 ร.ต.อ. หญิง เพ็ญประภำ รัตนเนนย์ รอง สว.ธร.สภ.บำงปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 18/12/2515

340 ร.ต.อ. คัชรัฐ โสมนัส รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 16/05/2555 25/12/2515



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

341 ร.ต.อ. สมจิต สุขจิต รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/05/2555 04/01/2516

342 ร.ต.อ. บัญชำ ชอบธรรม รอง สว.(สอบสวน) สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 16/05/2555 05/01/2516

343 ร.ต.อ. พิทักษ์ อ ำไพ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 16/05/2555 19/01/2516

344 ร.ต.อ. หญิง ปิยะพร ม่ิงแนน รอง สว.ธร.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 05/02/2516

345 ร.ต.อ. พุฒิเมธ บุญโต รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 6 บก.อก.ภ.1 16/05/2555 14/02/2516

346 ร.ต.อ. สรรพิชัย พลศิริ รอง สวป.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 09/03/2516

347 ร.ต.อ. ประชำ ฮุงหวล รอง สวป.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 30/03/2516

347 ร.ต.อ. ภูมิพัฒน์ ศรีกุฎ รอง สว.จร.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 16/05/2555 30/03/2516

349 ร.ต.อ. ย่ิงยศ อุปถัมภ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 16/05/2555 03/04/2516

350 ร.ต.อ. หญิง เบญจมำภรณ์ วงศำโรจน์ รอง สวป.สภ.ท่ำวุ้ง จว.ลพบุรี 16/05/2555 26/04/2516

351 ร.ต.อ. เมืองมล พิมพ์โนนทอง รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 16/05/2555 12/05/2516

352 ร.ต.อ. ชัยยงค์ โกฎหอม รอง สวป.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 16/05/2555 20/06/2516

353 ร.ต.อ. สยำมรัฐฐ์ บุญพิมพ์ รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 16/05/2555 26/06/2516

354 ร.ต.อ. ณรงค์ รัตน์ภัทรโชติ รอง สวป.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 02/09/2516

355 ร.ต.อ. จักรภัทร พิภักดี รอง สวป.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 16/09/2516

356 ร.ต.อ. ภรำดร เพ็งคต รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 21/10/2516

357 ร.ต.อ. วีรชำติ เพชรหำญ รอง สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 16/05/2555 27/10/2516

358 ร.ต.อ. อภิเดช น้อยจ ำนงค์ รอง สว.สส.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 05/11/2516

359 ร.ต.อ. หญิง อุษณีย์ ไชยนันทน์ รอง สวป.สภ.หำงน้ ำสำคร จว.ชัยนำท 16/05/2555 30/11/2516

360 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ฤทธิบุญ รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 18/12/2516



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

361 ร.ต.อ. พลชัย กมขุนทด รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 01/01/2517

362 ร.ต.อ. บุญสูง สุขสะอำด รอง สวป.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 07/01/2517

363 ร.ต.อ. ไวพจน์ กลัดทอง รอง สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 12/02/2517

364 ร.ต.อ. หญิง พูลศรี ดำวลอย รอง สวป.สภ.บ้ำนกุ่ม จว.ลพบุรี 16/05/2555 21/02/2517

365 ร.ต.อ. หญิง ปัทมพร ใจแสน รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ชัยนำท 16/05/2555 08/04/2517

366 ร.ต.อ. นรำธิป ทำบุญ รอง สวป.สภ.คลองห้ำ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 09/04/2517

367 ร.ต.อ. เจษฎำกร เปกำลี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 16/05/2555 12/04/2517

368 ร.ต.อ. หญิง ศิรินุช สุวรรณรัตน์ รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 05/05/2517

369 ร.ต.อ. หญิง แสงสุรีย์ จูจันทร์ รอง สว.ธร.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 23/05/2517

370 ร.ต.อ. หญิง สุพิชฌำย์ นรสิงห์ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.นนทบุรี 16/05/2555 06/06/2517

370 ร.ต.อ. อิศรำวุฒิ นำคยำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 16/05/2555 06/06/2517

372 ร.ต.อ. จิรวุธ วิโรจนะ รอง สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/05/2555 16/06/2517

373 ร.ต.อ. ไพรัตน์ แป่มจ ำนัก รอง สวป.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 27/06/2517

374 ร.ต.อ. สมชำย สีดี รอง สวป.สภ.ท่ำหิน จว.ลพบุรี 16/05/2555 07/07/2517

375 ร.ต.อ. พงศ์พันธ์ จันทร์ทอง รอง สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 16/05/2555 22/07/2517

376 ร.ต.อ. ธีระวัฒน์ จริยำนุวัฒน์ รอง สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 16/05/2555 10/08/2517

377 ร.ต.อ. ชัยนริศ จันเกิด รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 16/05/2555 17/08/2517

378 ร.ต.อ. กิตติชัย วรชิน รอง สว.ธร.สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 04/09/2517

379 ร.ต.อ. ศุภชัย กอกัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 16/05/2555 03/10/2517

380 ร.ต.อ. นพดล ทำทองค ำ รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ชัยนำท 16/05/2555 04/10/2517



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

381 ร.ต.อ. หญิง ทัศพร นิรำมัย รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 09/10/2517

382 ร.ต.อ. ธรรม์นริศ มำมำตร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 16/10/2517

383 ร.ต.อ. บุญโชติ เขียวเล็ก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 16/05/2555 24/10/2517

384 ร.ต.อ. ปิติ กล่ินเกษร รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 27/10/2517

385 ร.ต.อ. หญิง ธวัลรัชต์ ม่ันคง รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 16/05/2555 03/11/2517

386 ร.ต.อ. หญิง ธนกร บุณยำทร รอง สว.สส.สภ.สรรพยำ จว.ชัยนำท 16/05/2555 18/11/2517

386 ร.ต.อ. ก ำพลศักด์ิ ภักดีพิบูลย์ รอง สว.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 18/11/2517

388 ร.ต.อ. วสันต์ คงใย รอง สวป.สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 27/11/2517

389 ร.ต.อ. นิพนธ์ พลสวัสด์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 16/05/2555 30/11/2517

390 ร.ต.อ. สุวิทย์ หลวงไชย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 16/05/2555 04/12/2517

391 ร.ต.อ. ธวัชชัย สำยบุญเลิศ รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 06/12/2517

392 ร.ต.อ. ปัญญำ ตำลจินดำ รอง สว.สส.สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 17/12/2517

393 ร.ต.อ. มำโนช หำญสนำม รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระขำว จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 26/12/2517

394 ร.ต.อ. ณรงค์ เอมอมร รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/05/2555 03/01/2518

395 ร.ต.อ. บงกำร อนันตภักด์ิ รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 06/02/2518

396 ร.ต.อ. ชูพงษ์ กำบบัว รอง สว.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 16/05/2555 19/02/2518

397 ร.ต.อ. สวิท ดวงพรม รอง สว.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 02/03/2518

398 ร.ต.อ. อุดมเกียรติ มำแจ้ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 18/04/2518

399 ร.ต.อ. หญิง สุมำลี ศรีสุวรรณ์ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ลพบุรี 16/05/2555 22/04/2518

400 ร.ต.อ. หญิง วรภร มงคลภัสสร รอง สว.ธร.สภ.หำงน้ ำสำคร จว.ชัยนำท 16/05/2555 19/05/2518



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

401 ร.ต.อ. นพพร แสงสว่ำง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 24/05/2518

402 ร.ต.อ. หญิง เปรมยุดำ แสนสนิท รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขำแก้ว จว.ชัยนำท 16/05/2555 01/06/2518

403 ร.ต.อ. สำโรจน์ รัตนวิโรจน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/05/2555 04/07/2518

404 ร.ต.อ. สุวัชชัย ใจทน รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 05/07/2518

405 ร.ต.อ. ดนตรี ณรงค์ศักด์ิ รอง สวป.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 03/08/2518

406 ร.ต.อ. หญิง ชิดชนก จ ำดิษฐ์ รอง สว.สส.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 16/05/2555 26/09/2518

407 ร.ต.อ. ทวิช สร้ำงเสริมวุฒิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/05/2555 28/09/2518

408 ร.ต.อ. หญิง บูชิดำ วิบูลย์ศิลป์ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 บก.อก.ภ.1 16/05/2555 04/11/2518

409 ร.ต.อ. ชัชวำล ท้ำวพำ รอง สวป.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/05/2555 07/11/2518

410 ร.ต.อ. วัชระ ทับสุริ รอง สว.ธร.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 11/12/2518

411 ร.ต.อ. วิเชียร เสนำพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนำท 16/05/2555 18/12/2518

412 ร.ต.อ. อภิชำติ โสภณ รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 04/01/2519

413 ร.ต.อ. บุญย่ิง สืบสำร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงซ้ำย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 27/01/2519

414 ร.ต.อ. เชำวลิต ขุนเณร รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 18/02/2519

415 ร.ต.อ. สมภพ พันแสน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนเบิก จว.ลพบุรี 16/05/2555 27/02/2519

416 ร.ต.อ. สุเมธ ตลุ่มเครือ รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/05/2555 12/03/2519

417 ร.ต.อ. จักรพงศ์ ดีถ้วน รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 03/04/2519

418 ร.ต.อ. ศักดำ ทรงธรรม รอง สว.ธร.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 16/05/2555 07/05/2519

419 ร.ต.อ. อภิสิทธ์ิ ช ำนิถ่ินเถ่ือน รอง สว.สส.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 16/05/2519

420 ร.ต.อ. ฐิติปกรณ์ คุ้มปำนอินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 16/05/2555 27/06/2519



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

421 ร.ต.อ. ไพรินทร์ ปะนำตำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 06/09/2519

422 ร.ต.อ. ธนกฤต เยำวยอด รอง สว.สส.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/05/2555 28/01/2520

423 ร.ต.อ. อภิชำติ โหมกจันทึก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 16/05/2555 29/01/2520

424 ร.ต.อ. สุระชำติ เขตเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 16/05/2555 25/02/2520

425 ร.ต.อ. ชวลิต ศรีทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.โรงช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 14/05/2520

426 ร.ต.อ. วิโรจน์ เสชัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 13/07/2520

427 ร.ต.อ. สรำวุธ นรสิงห์ รอง สวป.สภ.บำงศรีเมือง จว.นนทบุรี 16/05/2555 22/07/2520

428 ร.ต.อ. บรรจบ จ้อยศรีเกตุ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิเศษชัยชำญ จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 24/07/2520

429 ร.ต.อ. สมบัติ โพนสิงห์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 16/05/2555 10/08/2520

430 ร.ต.อ. หญิง กัญญำ ค ำสิงห์นอก รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 25/09/2520

431 ร.ต.อ. วิษณุวัฒน์ วงษ์ฮง รอง สวป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 11/10/2520

432 ร.ต.อ. กันตพัฒน์ ปัสสำ รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 14/10/2520

433 ร.ต.อ. ชัยฤทธ์ิ เชยชุ่ม รอง สวป.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 16/05/2555 07/12/2520

434 ร.ต.อ. นพดล ภูส ำรอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 14/12/2520

435 ร.ต.อ. ก ำธร นำทสูงเนิน รอง สว.ธร.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 16/05/2555 01/01/2521

436 ร.ต.อ. มนตรี คงอำจ รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 17/01/2521

437 ร.ต.อ. ศุภฤกษ์ อัศวภูมิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/05/2555 13/04/2521

438 ร.ต.อ. โพธิมิน วำมะขันธ์ รอง สวป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 20/04/2521

439 ร.ต.อ. เทียนชัย ใหม่เอ่ียม รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 25/04/2521

440 ร.ต.อ. ไชยโย กล่ันกล้ำ รอง สวป.สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 01/08/2521



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

441 ร.ต.อ. วสันต์ ล ำดวน รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 16/05/2555 29/08/2521

442 ร.ต.อ. วิรุฬห์กิจ ตันตระกูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว .พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 09/09/2521

443 ร.ต.อ. ประมำณ สุพะนำม รอง สว.สส.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 16/05/2555 14/09/2521

444 ร.ต.อ. ชีวำนนท์ รัตนะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำหิน จว.ลพบุรี 16/05/2555 24/02/2522

445 ร.ต.อ. วิโรจน์ โอภำสวัฒนำ รอง สว.สส.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 17/04/2522

446 ร.ต.อ. วิเชษฐ ศิริงำม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 16/05/2555 24/07/2522

447 ร.ต.อ. กัมปนำท สร้อยศักด์ิ รอง สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 16/05/2555 30/07/2522

448 ร.ต.อ. สหรัฐ เทียมไชย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 08/08/2522

449 ร.ต.อ. นำวิน บุญคุ้มครอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หำงน้ ำสำคร จว.ชัยนำท 16/05/2555 24/08/2522

450 ร.ต.อ. เชิดชูศักด์ิ ยุทธนำ รอง สวป.สภ.พระขำว จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 05/10/2522

451 ร.ต.อ. ชำญชัย เนินสุด รอง สวป.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 08/10/2522

452 ร.ต.อ. อุทิศ อำสำนอก รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 16/05/2555 13/12/2522

453 ร.ต.อ. นิธิศ ไกรรำช รอง สว.สส.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 01/09/2523

454 ร.ต.อ. จิรเดช ดวงรัศมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 05/10/2523

455 ร.ต.อ. ปฐมพงษ์ ศรีชัยชิต รอง สว.สส.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 21/10/2523

456 ร.ต.อ. เดชพงษ์ สิงห์มณี รอง สว.สส.สภ.ค่ำยบำงระจัน จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 16/12/2523

457 ร.ต.อ. สมัชชำ ดิษสงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/05/2555 14/03/2524

458 ร.ต.อ. สุพัฒน์ จันทะวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 08/10/2524

459 ร.ต.อ. อ ำนำจ สอนโห รอง สว.ธร.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 09/01/2525

460 ร.ต.อ. ศรำยุทธ สำลีพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 16/05/2555 16/01/2525



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

461 ร.ต.อ. อภิชัย สุโพธ์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 24/01/2525

462 ร.ต.อ. ศรัณยพัชร์ บุญรังศรี รอง สว.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 16/05/2555 09/02/2525

463 ร.ต.อ. สมโภช จ ำนวนนำ รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 05/05/2525

464 ร.ต.อ. พิรยุทธ แข็งแรง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 21/05/2525

465 ร.ต.อ. เอกพล จงสูงเนิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 02/06/2525

466 ร.ต.อ. พงษ์ศักด์ิ เพชรสังหำร รอง สวป.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 22/08/2525

466 ร.ต.อ. องค์กำร ทำยะพิทักษ์ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 บก.อก.ภ.1 16/05/2555 22/08/2525

468 ร.ต.อ. นัฐภูมิ บุญใหญ่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 25/09/2525

469 ร.ต.อ. ปิยพงษ์ แปงค ำเรือง รอง สว.สส.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 29/09/2525

470 ร.ต.อ. ภูรินท์ บุญชัยวงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/05/2555 02/11/2525

471 ร.ต.อ. สริพงษ์ อภิวัน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 30/11/2525

472 ร.ต.อ. วีระพล ดอนหัวร่อ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 15/12/2525

473 ร.ต.อ. วรุตม์ พรมลำย รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/05/2555 10/01/2526

474 ร.ต.อ. แวนร์ จิตรจำรุวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 16/05/2555 14/01/2526

475 ร.ต.อ. วิโรจน์ มูลมำนัส รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 21/02/2526

476 ร.ต.อ. สิริชัย สีนิล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 25/02/2526

477 ร.ต.อ. นิพนธ์ คงพูล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 01/03/2526

478 ร.ต.อ. ธนำวุฒิ มีมำ รอง สว.ธร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/05/2555 04/10/2526

478 ร.ต.อ. ทินกร ปำติโต รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 04/10/2526

480 ร.ต.อ. จรยุทธ บุญทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 16/05/2555 08/10/2526



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

481 ร.ต.อ. พิชญ์พัชระ พิชญนันทร์ นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.1 16/05/2555 15/12/2526

482 ร.ต.อ. ครวัฒน์ จันทะมำตย์ รอง สวป.สภ.ท่ำช้ำง จว.สิงห์บุรี 16/05/2555 09/07/2527

483 ร.ต.อ. หญิง ลภัสกฤตำ ธำระเลิศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว .พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 02/01/2528

484 ร.ต.อ. พิภำค ม่วงช้ำง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี 16/05/2555 03/01/2528

485 ร.ต.อ. ปัญญำพล บุญศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/05/2555 28/02/2528

486 ร.ต.อ. มำนพ บัวอ่อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/05/2555 31/05/2528

487 ร.ต.อ. มำนิตย์ นำคไพบูลย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 16/05/2555 10/01/2529

488 ร.ต.อ. นุติวรรธ ค ำภำนุช รอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 25/06/2555 01/03/2512

489 ร.ต.อ. หญิง นวลผกำ นันทะศรี รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ปทุมธำนี 16/07/2555 18/01/2521

490 ร.ต.อ. ประวิทย์ วิลัย รอง สวป.สภ.ท่ำหิน จว.ลพบุรี 16/08/2555 23/12/2505

491 ร.ต.อ. ชำยศักด์ิ พลรักษำ รอง สวป.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 16/08/2555 10/03/2506

492 ร.ต.อ. กิตติ รัตนวิจิตร รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 18/03/2506

493 ร.ต.อ. ประสงค์ ทองดีโลก รอง สวป.สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี 16/08/2555 11/07/2506

494 ร.ต.อ. หญิง วริยำ ไกรฤกษ์ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 4 บก.อก.ภ.1 16/08/2555 13/11/2506

495 ร.ต.อ. สุวิทย์ ภูดอนนำง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 14/11/2506

496 ร.ต.อ. อดิศักด์ิ พุทธลำ รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 03/12/2506

497 ร.ต.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ โพธ์ิศรี รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 01/01/2507

498 ร.ต.อ. หญิง สุพรรษำ ใจน้อม รอง สว.ธร.สภ.ปลำยบำง จว.นนทบุรี 16/08/2555 20/03/2507

499 ร.ต.อ. สมพำน เด่นดวง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สำมโก้ จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 24/05/2507

500 ร.ต.อ. ธนภัทร์ ทับทิมศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 16/08/2555 09/06/2507



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

501 ร.ต.อ. สุชำติ ยอดด ำเนิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำช้ำง จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 01/07/2507

502 ร.ต.อ. จ ำรัส ยินดียม รอง สวป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 16/08/2555 03/07/2507

503 ร.ต.อ. พิทยำ ศรีเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว .พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 25/07/2507

504 ร.ต.อ. มนต์ เมฆต้ัง รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 18/09/2507

505 ร.ต.อ. จักรกฤษณ์ พิลึก รอง สวป.สภ.ล ำสนธิ จว.ลพบุรี 16/08/2555 08/11/2507

506 ร.ต.อ. สมศักด์ิ บังกะยอ รอง สวป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 06/12/2507

507 ร.ต.อ. นัชชำ เจริญวรวนิช รอง สวป.สภ.ภำชี จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 12/01/2508

508 ร.ต.อ. ธัญเทพ ใจหนักแน่น รอง สว.สส.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 16/08/2555 29/01/2508

509 ร.ต.อ. สุนันท์ เรืองแสง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สระบุรี 16/08/2555 18/04/2508

510 ร.ต.อ. ตรีพิทักษ์ เชำระก ำ รอง สวป.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 10/05/2508

511 ร.ต.อ. เฉลียว รุ่งระวี รอง สวป.สภ.ปำกท่ำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 30/05/2508

512 ร.ต.อ. มำนะชัย กิด่วน รอง สวป.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 16/08/2555 01/06/2508

513 ร.ต.อ. หญิง พรทิพย์ เจริญสวัสด์ิ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 22/08/2508

514 ร.ต.อ. เฉลิมชัย ไขประภำย รอง สว.(สอบสวน) สภ.นำงลือ จว.ชัยนำท 16/08/2555 15/09/2508

515 ร.ต.อ. ธนวรรธน์ ข่ำทิพย์พำที รอง สวป.สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 20/09/2508

516 ร.ต.อ. วนัสพงษ์ มัดหำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 17/10/2508

517 ร.ต.อ. นิติพงศ์ มีค ำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 08/12/2508

518 ร.ต.อ. ฉลองชัย บุญมำวงศ์ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ชัยนำท 16/08/2555 09/12/2508

519 ร.ต.อ. พรศักด์ิ เหล่ำช ำนำญกิจ รอง สวป.สภ.สำขลำ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 11/12/2508

520 ร.ต.อ. วสันต์ นำถพินิจ รอง สว.ธร.สภ.โรงช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 31/12/2508



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

521 ร.ต.อ. ธนกฤษณ์ ศำลำงำม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 16/08/2555 03/01/2509

522 ร.ต.อ. หญิง ประภัสรำ กุลโสพล รอง สว.ธร.สภ.วิเศษชัยชำญ จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 28/01/2509

523 ร.ต.อ. ภูริวัฒน์ พิลึก รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 01/02/2509

524 ร.ต.อ. พรหมศรัณย์ แป้นจันทร์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 16/08/2555 16/03/2509

525 ร.ต.อ. คมสันต์ิ ทรัพย์สุวรรณ รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 29/03/2509

526 ร.ต.อ. สุพิศ สัตบุตร รอง สว.ธร.สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 15/05/2509

527 ร.ต.อ. สมทบ บุญแสน รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 16/08/2555 05/06/2509

528 ร.ต.อ. สมบัติ สมรูป รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 24/06/2509

529 ร.ต.อ. สุเทพ บริบูรณ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 04/08/2509

530 ร.ต.อ. สุเชวง ขำมชู รอง สว.ธร.สภ.บำงพลีน้อย จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 19/08/2509

531 ร.ต.อ. สุรชัย ทำทอง รอง สวป.สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 16/08/2555 30/08/2509

532 ร.ต.อ. ภูริภัทร ภูเมฆ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองห้ำ จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 02/10/2509

533 ร.ต.อ. เดชชำติ สำรุณำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 03/10/2509

534 ร.ต.อ. ธเนศเมธำ ฉัตรอินตำ รอง สวป.สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 04/11/2509

535 ร.ต.อ. คมกฤชต์ ทองอุไร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 10/11/2509

536 ร.ต.อ. มนบ อยู่ป้อม รอง สวป.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 16/08/2555 05/12/2509

537 ร.ต.อ. โสภณ สุดใจ รอง สว.จร.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 25/01/2510

538 ร.ต.อ. สมยศ ไกรกิจธนโรจน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 27/01/2510

539 ร.ต.อ. ชุมพล กองแก้ว รอง สวป.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 16/08/2555 22/02/2510

540 ร.ต.อ. หญิง กัณหำ สุขชัย รอง สว.ธร.สภ.พระขำว จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 24/02/2510



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

541 ร.ต.อ. ปรีชำ เต็กสี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 26/02/2510

542 ร.ต.อ. สมยศ คลังเงิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/08/2555 02/03/2510

543 ร.ต.อ. สำมำรถ เมณฑ์กูล รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 16/08/2555 04/03/2510

544 ร.ต.อ. รุ่ง ปัญญำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 05/03/2510

545 ร.ต.อ. จักร์ทอง ค ำมำพล รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 27/03/2510

546 ร.ต.อ. อังคำร ศรีโยธะ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 16/08/2555 29/03/2510

547 ร.ต.อ. ธเนศ ค ำแก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 08/04/2510

548 ร.ต.อ. ศตวรรษ บุญสุระ รอง สวป.สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 10/04/2510

549 ร.ต.อ. นุกูล ใจวันดี รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 24/04/2510

550 ร.ต.อ. เกษม หอมเนียม รอง สวป.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 01/05/2510

551 ร.ต.อ. หญิง พัชรภรณ์ ทองน่วม รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ชัยนำท 16/08/2555 15/05/2510

552 ร.ต.อ. ศิริ เพ็ชร่ี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 21/05/2510

552 ร.ต.อ. สวำท แสงทอง รอง สว.จร.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 21/05/2510

554 ร.ต.อ. หญิง มัทนำ สังข์ทอง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 05/06/2510

555 ร.ต.อ. ประทีป ภักดีศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 28/08/2510

556 ร.ต.อ. วรกฤต พำเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 13/09/2510

557 ร.ต.อ. ชูชีพ ไทยแย้ม รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 4 บก.อก.ภ.1 16/08/2555 01/10/2510

558 ร.ต.อ. ภัทรพล โขมะนำม รอง สว.ธร.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 16/08/2555 21/10/2510

559 ร.ต.อ. ศุภโชค สุริยะลังกำ รอง สวป.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 16/08/2555 26/10/2510

560 ร.ต.อ. สุพัฒน์ สระประโคน รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงศรีเมือง จว.นนทบุรี 16/08/2555 12/01/2511



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

561 ร.ต.อ. ธัณภิวัฒน์ กังวำฬศัพย์ รอง สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 16/08/2555 13/02/2511

562 ร.ต.อ. หญิง สุณี พูลพินิจ รอง สว.ธร.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 16/08/2555 29/02/2511

563 ร.ต.อ. นพ จ๋ิวแหยม รอง สว.(สอบสวน) สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 16/08/2555 14/03/2511

564 ร.ต.อ. สุขสันต์ พลทำมูล ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 16/08/2555 09/04/2511

565 ร.ต.อ. อ ำนำจ มีทองค ำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 14/04/2511

566 ร.ต.อ. มนตรี พรรณวรรณ์ รอง สวป.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 16/08/2555 11/05/2511

567 ร.ต.อ. พรชัย กลำงประพันธ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 08/06/2511

568 ร.ต.อ. สุวัฒน์ เสน่หำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/08/2555 10/06/2511

569 ร.ต.อ. หญิง ประไพ ศรีสวัสด์ิ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 บก.อก.ภ.1 16/08/2555 29/06/2511

570 ร.ต.อ. อดิเรก อินสว่ำง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เนินขำม จว.ชัยนำท 16/08/2555 25/07/2511

571 ร.ต.อ. รัศม์ิธศิลป์ เสวยทรง รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 13/08/2511

572 ร.ต.อ. หญิง ปำณิศรำ ไชยสลี รอง สว.ธร.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 20/08/2511

573 ร.ต.อ. ธณกฤช มหำปัญญำเลิศ รอง สวป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนำท 16/08/2555 05/09/2511

574 ร.ต.อ. อ ำนำจ โสภำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 11/09/2511

575 ร.ต.อ. ประยุทธ แสนพงษ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/08/2555 20/09/2511

576 ร.ต.อ. รังสิวุฒิ แนมบัว รอง สวป.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 24/11/2511

577 ร.ต.อ. ดิเรก วงษ์ประดิษฐ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 01/12/2511

578 ร.ต.อ. นิพล ภูธรฤทธ์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/08/2555 10/12/2511

579 ร.ต.อ. พนม ไสยสิทธ์ิ รอง สวป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 01/01/2512

579 ร.ต.อ. ประมุข กระลำม รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 01/01/2512



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

581 ร.ต.อ. สมัย จ ำปำทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนหม่ี จว.ลพบุรี 16/08/2555 16/01/2512

582 ร.ต.อ. เอนก พงษ์ประเสริฐ รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 17/01/2512

583 ร.ต.อ. ไพศำล แสงแก้ว รอง สว.จร.สภ.บำงศรีเมือง จว.นนทบุรี 16/08/2555 08/02/2512

584 ร.ต.อ. ประภำส เข็มทอง รอง สว.ธร.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 19/02/2512

585 ร.ต.อ. ศุภชัย ทิพยเวสำร์ท รอง สว.จร.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 11/03/2512

586 ร.ต.อ. ธริช อำวรณ์เมธ รอง สวป.สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 23/03/2512

587 ร.ต.อ. สุรัตศักด์ิ เสียบไธสง รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 01/04/2512

588 ร.ต.อ. สมพร สุกใส รอง สวป.สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 25/04/2512

588 ร.ต.อ. นิเวศ อยู่แย้ม รอง สว.สส.สภ.ค่ำยบำงระจัน จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 25/04/2512

590 ร.ต.อ. สุชำติ ธรรมริยำ รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 22/05/2512

591 ร.ต.อ. ไพบูลย์ กุมกี รอง สวป.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 07/06/2512

592 ร.ต.อ. สุระพล วงศ์วันดี รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 17/06/2512

593 ร.ต.อ. ทองค ำ โพธ์ิใหญ่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี 16/08/2555 21/06/2512

594 ร.ต.อ. สุนทร ป้ันงำม รอง สวป.สภ.ร ำมะสัก จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 22/06/2512

595 ร.ต.อ. กฤษฎำ คงคำมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.โพทะเล จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 01/07/2512

595 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ มีคุณ รอง สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 01/07/2512

597 ร.ต.อ. คณิต นิลจันทร์ รอง สว.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 03/07/2512

598 ร.ต.อ. เฉลิมศักด์ิ น้อยช่ืน รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 11/07/2512

599 ร.ต.อ. ดิเรก รวมผล รอง สวป.สภ.หำงน้ ำสำคร จว.ชัยนำท 16/08/2555 18/07/2512

600 ร.ต.อ. นนทวัฒน์ วงษ์ฮง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 22/07/2512



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

601 ร.ต.อ. วุฒิกิจ บัวนวล รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 16/08/2555 27/07/2512

602 ร.ต.อ. รัชพล เจริญมำก รอง สว.สส.สภ.มะนำวหวำน จว.ลพบุรี 16/08/2555 09/08/2512

602 ร.ต.อ. วีรชัย แสงแก้วสุด รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 09/08/2512

604 ร.ต.อ. ประเสริฐศักด์ิ กัลณำ รอง สว.สส.สภ.เขำแก้ว จว.ชัยนำท 16/08/2555 15/08/2512

605 ร.ต.อ. อุดม พรมเวียง รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 28/09/2512

606 ร.ต.อ. พยัพ จันทรังษี รอง สวป.สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 09/10/2512

607 ร.ต.อ. ณพัทธ์พล ศรีพลอย รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 09/11/2512

608 ร.ต.อ. เพ็ญรัตน์ บุญตัน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 01/12/2512

609 ร.ต.อ. เตชพัฒน์ ประหยัดศรี รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 09/12/2512

610 ร.ต.อ. วรกิต ชนะมี รอง สว.จร.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 24/12/2512

611 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ ทองดำ รอง สวป.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 16/08/2555 28/12/2512

612 ร.ต.อ. อ ำนำจ แหวนทองค ำ รอง สว.สส.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 01/01/2513

612 ร.ต.อ. โสภำ โททวง รอง สวป.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 01/01/2513

614 ร.ต.อ. อ ำพัน สำริวัน รอง สวป.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 22/01/2513

615 ร.ต.อ. พิเชษฐ ปฤกษำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 24/01/2513

616 ร.ต.อ. สุเทพ สัตบุรุษย์ รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/08/2555 06/02/2513

617 ร.ต.อ. ส ำเริง พุ่มพวง รอง สว.สส.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 11/02/2513

618 ร.ต.อ. สถำพร รักษำดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 12/02/2513

619 ร.ต.อ. พรเพชร อ้วนแก้ว รอง สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 16/08/2555 27/02/2513

620 ร.ต.อ. สถิตพงษ์ ศรีอ่อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 16/08/2555 21/03/2513



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

621 ร.ต.อ. เสถียร ชูศรีวำสน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 04/04/2513

622 ร.ต.อ. นิกร วงศ์สุวรรณ รอง สว.สส.สภ.ท่ำหิน จว.ลพบุรี 16/08/2555 22/04/2513

623 ร.ต.อ. หญิง เพชรอินทนิล พูดหวำน รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 24/04/2513

624 ร.ต.อ. สุภำพ ล้วนงำม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 16/08/2555 27/04/2513

625 ร.ต.อ. สันทัด ผำยช ำนำญ รอง สวป.สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 01/05/2513

626 ร.ต.อ. ชัชชัย ละมุล รอง สวป.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 10/05/2513

627 ร.ต.อ. อุทัย พิมพ์มัชฉำ รอง สว.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 12/05/2513

628 ร.ต.อ. ไพบูลย์ ศรีเคลือบ รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 15/05/2513

629 ร.ต.อ. สมนึก สมสวย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 20/05/2513

630 ร.ต.อ. ประทุม ฟักน่ิม รอง สวป.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 16/08/2555 31/05/2513

631 ร.ต.อ. มิตรสัน โพธ์ิขำว รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 21/06/2513

632 ร.ต.อ. รัฎฐพงศ์ ศรีนอก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 24/06/2513

633 ร.ต.อ. สำมำรถ รักษำศักด์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว .พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 20/08/2513

634 ร.ต.อ. ณัฏฐพล อุดน้อย รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 01/09/2513

635 ร.ต.อ. ธรรมนูญ จิตร์สงวน รอง สวป.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/08/2555 19/09/2513

636 ร.ต.อ. มำรุต จัตุรภัทรนันท์ รอง สว.สส.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 30/09/2513

637 ร.ต.อ. สมเกียรติ เจริญอินทร์ รอง สว.สส.สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 22/10/2513

638 ร.ต.อ. สมศักด์ิ ทองกร รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 16/08/2555 01/11/2513

639 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ ไกรษร รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 08/11/2513

640 ร.ต.อ. ประสพศิลป์ พิมพ์มีลำย รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 16/08/2555 15/11/2513



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

641 ร.ต.อ. หญิง มณีรัตน์ คุณำวัตร์ รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 17/11/2513

642 ร.ต.อ. มนศักด์ิ พันธุ รอง สว.สส.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 26/12/2513

643 ร.ต.อ. สุรพัฒณ์ คงศรี รอง สว.ธร.สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 31/12/2513

644 ร.ต.อ. บัญชำ พวงร้อย รอง สวป.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/08/2555 11/02/2514

645 ร.ต.อ. ถำวร เพชรแท้ รอง สวป.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/08/2555 16/02/2514

646 ร.ต.อ. เฉลิมพร ยืนยง รอง สวป.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 16/08/2555 18/02/2514

647 ร.ต.อ. สมโภช ชำวะไลย์ รอง สว.สส.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 10/04/2514

648 ร.ต.อ. ธีรพงษ์ พอกพูนดี รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 17/04/2514

649 ร.ต.อ. อตินำท รู้ทวีผล รอง สวป.สภ.บ้ำนขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 22/04/2514

650 ร.ต.อ. สุชำติ ดำวลอย รอง สว.สส.สภ.บ้ำนกุ่ม จว.ลพบุรี 16/08/2555 30/04/2514

651 ร.ต.อ. นิวัฒน์ ไขระวิ รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 08/05/2514

652 ร.ต.อ. ไพศำล พิลำ รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 20/05/2514

653 ร.ต.อ. มนุญ จ ำรูญพิตร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 21/05/2514

654 ร.ต.อ. สุนทร สุขหน้ำไม้ รอง สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 16/08/2555 29/05/2514

655 ร.ต.อ. พจน์ ศุกรวัชรินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ล ำสนธิ จว.ลพบุรี 16/08/2555 30/05/2514

656 ร.ต.อ. ภัยมณี กุมผัน รอง สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 16/08/2555 07/06/2514

657 ร.ต.อ. สว่ำง คุณนำเมือง รอง สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/08/2555 12/06/2514

658 ร.ต.อ. นวพล ชวนสุข รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 23/07/2514

659 ร.ต.อ. นิธิศ ก่อคุณ รอง สว.สส.สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 25/07/2514

660 ร.ต.อ. วิจิตร สวนฉิมพลี รอง สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 02/08/2514



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

661 ร.ต.อ. หญิง ญำณิน แสงสุวรรณ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 16/08/2555 27/08/2514

662 ร.ต.อ. สุวิจักขณ์ บุญมีมำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 09/09/2514

663 ร.ต.อ. โสธร สุขแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนำท 16/08/2555 03/10/2514

664 ร.ต.อ. หญิง เรณู ศุกรวัชรินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ล ำสนธิ จว.ลพบุรี 16/08/2555 24/10/2514

665 ร.ต.อ. ปัญญำ อ่ ำกร่ำง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สระบุรี 16/08/2555 28/10/2514

666 ร.ต.อ. สุทัศน์ สุขเจริญ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 16/08/2555 29/10/2514

667 ร.ต.อ. นิวำส ผิวค ำสิงห์ รอง สว.ธร.สภ.มะนำวหวำน จว.ลพบุรี 16/08/2555 18/12/2514

668 ร.ต.อ. นุชำ พรมกล้ิง รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 27/12/2514

669 ร.ต.อ. ชูเกียรติ ทองแพง รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 16/08/2555 10/01/2515

670 ร.ต.อ. พันธ์ศักด์ิ ชูวงษ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 13/01/2515

671 ร.ต.อ. รินทร์ศักด์ิ ตระกูลธร รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำโขลง จว.ลพบุรี 16/08/2555 21/01/2515

672 ร.ต.อ. ประเทือง สุวรรณหงษ์ รอง สวป.สภ.ปำกท่ำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 03/02/2515

673 ร.ต.อ. ชูศักด์ิ ชนะแสวง รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/08/2555 21/03/2515

674 ร.ต.อ. จุติ เหล่ำแช่ม รอง สวป.สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 16/08/2555 09/04/2515

675 ร.ต.อ. บุญเสริฐ ก่ิงเกษ รอง สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 16/08/2555 19/04/2515

676 ร.ต.อ. สังวำลย์ สกุลฤทธิสิงห์ รอง สว.จร.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 25/05/2515

676 ร.ต.อ. สัมพันธ์ สุภำวรรณ์ รอง สว.สส.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 16/08/2555 25/05/2515

678 ร.ต.อ. เดชำ กุสุมำลย์ รอง สวป.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 26/05/2515

679 ร.ต.อ. ทรัพย์สิน จิตรจักร รอง สวป.สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 03/06/2515

680 ร.ต.อ. อำนนท์ ธัญญำนนท์ รอง สวป.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 16/08/2555 13/06/2515



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

681 ร.ต.อ. หญิง สำยนที ศรีเดช รอง สว.ธร.สภ.ท่ำช้ำง จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 25/06/2515

682 ร.ต.อ. สุชำติ ภิญโญย่ิง รอง สวป.สภ.บำงศรีเมือง จว.นนทบุรี 16/08/2555 03/07/2515

683 ร.ต.อ. วิรัตน์ ชำวปลำยนำ รอง สวป.สภ.สำมโก้ จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 04/07/2515

684 ร.ต.อ. ปกรณ์ สัตบุตร รอง สว.สส.สภ.พระขำว จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 27/07/2515

685 ร.ต.อ. ประนม กำรค้ำเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/08/2555 04/08/2515

686 ร.ต.อ. อนุสรณ์ คณะวำปี รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 22/08/2515

687 ร.ต.อ. หญิง ณฐมน บุญประจวบ รอง สว.ธร.สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 22/09/2515

688 ร.ต.อ. หญิง ทิตยำ รอดนวล รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร บก.สส.ภ.1 16/08/2555 14/10/2515

689 ร.ต.อ. สันติ ช่ืนชม รอง สว.จร.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 02/11/2515

689 ร.ต.อ. ไพรินทร์ สังข์วิเศษ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 16/08/2555 02/11/2515

691 ร.ต.อ. จ ำเริญ ทิสมบูรณ์ รอง สว.สส.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 02/12/2515

692 ร.ต.อ. ทนงค์ นนทรักษ์ รอง สวป.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 16/08/2555 09/12/2515

693 ร.ต.อ. ยำซีน ขันธวิธิ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 24/12/2515

694 ร.ต.อ. อนุวรรตน์ โหรำศำสตร์ รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 20/01/2516

695 ร.ต.อ. อ ำนำจ ตะเคียนรำช รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 17/02/2516

696 ร.ต.อ. วิญญู อ่ิมฤทัย รอง สว.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 15/03/2516

697 ร.ต.อ. ธีระพงศ์ ธำระนำรถ รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 14/04/2516

698 ร.ต.อ. ถำวร แสงใสย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภำชี จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 15/04/2516

699 ร.ต.อ. เอกโกวิด ศรีนิลทำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/08/2555 21/05/2516

700 ร.ต.อ. โชติ แสงอุ่น รอง สว.จร.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 28/05/2516



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

701 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ แสงพล รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 05/06/2516

702 ร.ต.อ. เจริญฤทธ์ิ โทนสิงห์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองน้อย จว.ชัยนำท 16/08/2555 26/06/2516

703 ร.ต.อ. กษิดิศ มอญขำม รอง สว.จร.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/08/2555 29/06/2516

704 ร.ต.อ. หญิง กนกพรรณ สีส่วน รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 บก.อก.ภ.1 16/08/2555 09/07/2516

705 ร.ต.อ. ธวัชชัย ค ำวงศ์ รอง สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/08/2555 06/09/2516

706 ร.ต.อ. พรหมพิทักษ์ สุวรรณวงศ์ รอง สวป.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 16/08/2555 19/09/2516

707 ร.ต.อ. วสันต์ ศรีคงสุข รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 2 บก.อก.ภ.1 16/08/2555 04/10/2516

708 ร.ต.อ. หญิง สุวภัทร อ่อนด ำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนำท 16/08/2555 06/10/2516

709 ร.ต.อ. หญิง ริญญำรัตน์ นิธิอัครโรจน์ รอง สว.ธร.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 16/08/2555 29/10/2516

710 ร.ต.อ. หญิง ชัญรัตน์ สมบุญดี รอง สว.สส.สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 05/11/2516

711 ร.ต.อ. สมชำย พุกขุ้ย รอง สว.สส.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 16/08/2555 19/11/2516

712 ร.ต.อ. พงศ์อริญชย์ หงษำวงศ์ รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 29/11/2516

713 ร.ต.อ. สุรเขต วิเศษนคร รอง สว.สส.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/08/2555 30/11/2516

714 ร.ต.อ. หญิง ณิภัคสรำ ธนะสำร รอง สว.ธร.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท 16/08/2555 05/01/2517

715 ร.ต.อ. อดุลย์ บุญเรือน รอง สวป.สภ.บำงไทร จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 12/01/2517

716 ร.ต.อ. สมร บุญเรือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองน้อย จว.ชัยนำท 16/08/2555 22/01/2517

717 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ จันทะเพชร์ รอง สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 23/02/2517

718 ร.ต.อ. มนตรี พุทธลำ รอง สวป.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 07/03/2517

719 ร.ต.อ. สุวิทย์ ใจเมือง รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 25/03/2517

720 ร.ต.อ. ปริญญำ ชนแดง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนเบิก จว.ลพบุรี 16/08/2555 07/05/2517



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

721 ร.ต.อ. หญิง วิจิตรำ สำหร่ำยทอง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 05/06/2517

722 ร.ต.อ. สินสวัสด์ิ โพนเฉลียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 10/07/2517

723 ร.ต.อ. จ ำนง จันทร์เปรม รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 27/07/2517

724 ร.ต.อ. สุวัส พรมหันต์ รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 06/08/2517

725 ร.ต.อ. ชัยยง อ้วนมะโฮง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/08/2555 18/08/2517

726 ร.ต.อ. ทรงกฤช อินทร์ชัยศรี รอง สว.สส.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 31/08/2517

727 ร.ต.อ. รัตนตรัย ผ่องทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 16/08/2555 24/09/2517

728 ร.ต.อ. บุญเลิศ เหล็กมำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 09/10/2517

729 ร.ต.อ. ชัยโย ไชยโกฎิ รอง สวป.สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 30/10/2517

730 ร.ต.อ. หญิง ปภำวรินทร์ สูญโย รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สระบุรี 16/08/2555 24/12/2517

731 ร.ต.อ. บรรณ์ลัง เคนทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงจัก จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 03/02/2518

732 ร.ต.อ. หญิง อโณทัย ดอกบัว รอง สวป.สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 03/03/2518

733 ร.ต.อ. นิพล แก้วขำว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 14/03/2518

734 ร.ต.อ. ธนชัย ศรีขำวรส รอง สว.(สอบสวน) สภ.หันคำ จว.ชัยนำท 16/08/2555 02/04/2518

735 ร.ต.อ. สำมำรถ เยำวยอด รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/08/2555 14/05/2518

736 ร.ต.อ. สุวิทย์ ชะเอมโอษฐ รอง สวป.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 16/08/2555 27/05/2518

737 ร.ต.อ. หญิง พรพิศ อักษรดี รอง สว.ธร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/08/2555 12/06/2518

738 ร.ต.อ. ยงยุทธ อำจอ ำนวย รอง สวป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 18/06/2518

739 ร.ต.อ. หญิง สุรีรัตน์ เสน่หำ รอง สว.สส.สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 16/08/2555 22/07/2518

740 ร.ต.อ. หญิง สุรีรัตน์ รักษำถ้อย รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ลพบุรี 16/08/2555 16/08/2518



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

741 ร.ต.อ. ทินกร หวัดวำปี รอง สว.สส.สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี 16/08/2555 16/09/2518

742 ร.ต.อ. พงศ์เกษม จตุรงค์ศักด์ิ รอง สว.สส.สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 29/09/2518

743 ร.ต.อ. นเรศ ลัมยศ รอง สว.จร.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 16/08/2555 19/10/2518

744 ร.ต.อ. วิชัย นุตจรัส รอง สวป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/08/2555 29/10/2518

745 ร.ต.อ. สมคิด สีเขียว รอง สวป.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 30/10/2518

746 ร.ต.อ. พิชัย วุฒิสำร รอง สวป.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 26/12/2518

747 ร.ต.อ. จิรำพัชร์ โชติวัชรพิศุทธ์ รอง สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 16/08/2555 04/01/2519

748 ร.ต.อ. อัครินทร์ หร่ังแร่ รอง สวป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/08/2555 13/01/2519

749 ร.ต.อ. นเรศ ล้ีเจริญ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 27/01/2519

750 ร.ต.อ. จักกฤษ ลุนทำ รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 29/01/2519

751 ร.ต.อ. ศุภชัย แก่นสำร รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 16/08/2555 14/02/2519

752 ร.ต.อ. อุเทน อ้นมี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนำท 16/08/2555 18/02/2519

753 ร.ต.อ. ภูวสิษฐ์ กิตต์นิธิรัชฏ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 19/02/2519

754 ร.ต.อ. ชูชีพ งดงำม รอง สวป.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 21/02/2519

755 ร.ต.อ. ดุสิต วัฒนสุข รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 25/02/2519

756 ร.ต.อ. มำนะ นิลก ำแหง รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/08/2555 09/03/2519

757 ร.ต.อ. จงรัก เบ้ำค ำ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 16/08/2555 05/04/2519

758 ร.ต.อ. ชัชวำล ชัยยะ รอง สว.จร.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/08/2555 16/04/2519

759 ร.ต.อ. สุนทร ค ำหินกอง รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 17/04/2519

760 ร.ต.อ. ณัฐฐพนธ์ โพธ์ิศรี รอง สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 16/08/2555 04/06/2519



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

760 ร.ต.อ. กันตพัฒน์ ชำวดอน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 04/06/2519

762 ร.ต.อ. ชัชวำล โฉสูงเนิน รอง สว.สส.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 15/06/2519

763 ร.ต.อ. ประสงค์ ลำจ ำนงค์ รอง สว.สส.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 23/08/2519

764 ร.ต.อ. หญิง อัญชลี เธียรถำวร รอง สว.ธร.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนำท 16/08/2555 11/10/2519

764 ร.ต.อ. หญิง มำลัย ใจหำญ รอง สวป.สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 16/08/2555 11/10/2519

766 ร.ต.อ. ฌำณมณฑล แก้วพรหม รอง สวป.สภ.คลองด่ำน จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 02/01/2520

767 ร.ต.อ. สุวิทย์ แสนสุทธิ รอง สวป.สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 01/05/2520

768 ร.ต.อ. หญิง ฐำนิชชำ พฤกสลุง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ลพบุรี 16/08/2555 29/06/2520

769 ร.ต.อ. ภูวัน สินเจริญเดชสกุล รอง สวป.สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 17/09/2520

770 ร.ต.อ. บริสุทธ์ิ จักดำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 12/11/2520

771 ร.ต.อ. บรรดิษฐ์ ศรีวะรมย์ รอง สวป.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 16/08/2555 08/06/2521

772 ร.ต.อ. บัณฑิต บุญประดิษฐ์ รอง สวป.สภ.บำงศรีเมือง จว.นนทบุรี 16/08/2555 25/06/2521

773 ร.ต.อ. วิมล โทจ ำปำ รอง สวป.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 03/08/2521

774 ร.ต.อ. สหัสพล พุ่มอ่ิม รอง สว.สส.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 10/08/2521

775 ร.ต.อ. อุเทน เลิศเมือง รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 16/08/2555 24/09/2521

776 ร.ต.อ. เอกนรินทร์ รุ่งโรจน์ รอง สวป.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 19/11/2521

777 ร.ต.อ. บุญทัย ศรีชมภู รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/08/2555 03/02/2522

778 ร.ต.อ. อุเทน ศิริ รอง สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 09/02/2522

779 ร.ต.อ. จ ำรัส ไชยวุฒิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปลำยบำง จว.นนทบุรี 16/08/2555 01/03/2522

780 ร.ต.อ. อัศวเทพ จันทนำรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/08/2555 19/03/2522



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

781 ร.ต.อ. ทวีศักด์ิ อนันต์สลุง ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 16/08/2555 05/04/2522

782 ร.ต.อ. สรศักด์ิ นันทวรรณ์ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 16/08/2555 09/05/2522

783 ร.ต.อ. สุพล ง้ิวลำย รอง สวป.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 25/05/2522

784 ร.ต.อ. ภำสกร อ่อนสะระ รอง สวป.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 16/08/2555 11/10/2522

785 ร.ต.อ. คณิตศร ไชยพันธ์ุ รอง สวป.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 16/08/2555 26/11/2522

786 ร.ต.อ. กำนต์ ขวัญเจริญ รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 09/01/2523

787 ร.ต.อ. อิสระ แสงสว่ำง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 26/01/2523

788 ร.ต.อ. ชำตรี ศรีไชยเดช รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 16/08/2555 11/05/2523

789 ร.ต.อ. บัญชำ จินดำสวัสด์ิ รอง สว.ธร.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 01/06/2523

790 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ อ่ึงช่ืน รอง สว.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 16/08/2555 04/06/2523

791 ร.ต.อ. พิจักษณ์ สูรยเสนีย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขำแก้ว จว.ชัยนำท 16/08/2555 01/08/2523

792 ร.ต.อ. โกวิทย์ พล่ัวพันธ์ รอง สวป.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 16/08/2555 06/08/2523

793 ร.ต.อ. หญิง ศรีจันทร์ แขนโพธ์ิ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 บก.อก.ภ.1 16/08/2555 22/09/2523

794 ร.ต.อ. กฤษณะ ค ำกังวำฬ รอง สว.สส.สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 01/10/2523

795 ร.ต.อ. ฉัตรฐมงคล กล้ำรอด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 19/10/2523

796 ร.ต.อ. สุทธิรักษ์ สุดโต รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 3 บก.อก.ภ.1 16/08/2555 21/11/2523

797 ร.ต.อ. ฉัตรชัย กุณำใจ รอง สวป.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 16/08/2555 05/05/2524

798 ร.ต.อ. ชำกริช หม่ืนโยชน์ รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/08/2555 24/05/2524

799 ร.ต.อ. อ ำนวย รัตนพลแสน รอง สวป.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 12/07/2524

800 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ บุญญำนุรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำวุ้ง จว.ลพบุรี 16/08/2555 17/08/2524



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

801 ร.ต.อ. ศรำวุธ เสริมกล่ิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.สำขลำ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 12/11/2524

802 ร.ต.อ. ยุทธชัย เขตรวิจำรย์ ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 16/08/2555 14/12/2524

803 ร.ต.อ. ธีรศักด์ิ ไชยมณีย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 24/12/2524

804 ร.ต.อ. มนตรี รัตนพันธ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 09/01/2525

805 ร.ต.อ. วัชรวัจ บัวอ่ิน รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/08/2555 28/03/2525

806 ร.ต.อ. ประเสริฐศักด์ิ วงศ์ภูผำนนท์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 16/08/2555 10/04/2525

807 ร.ต.อ. วิศรุต ชูโฉม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 17/04/2525

808 ร.ต.อ. ชัยพร กอสนำน รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 10/06/2525

809 ร.ต.อ. อ ำนวย คงกล่ิน รอง สวป.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 12/08/2525

810 ร.ต.อ. วิหำร ดอมไธสง รอง สว.ธร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 09/09/2525

811 ร.ต.อ. ศุภกร ฉ่ ำมณี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลำดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 16/09/2525

812 ร.ต.อ. ศุภลักษณ์ พรมวงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/08/2555 14/10/2525

813 ร.ต.อ. สุวัจชัย วงศ์แก้วประจักษ์ รอง สวป.สภ.ท่ำช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 21/10/2525

814 ร.ต.อ. อิศเรศ พูลสวัสด์ิ รอง สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/08/2555 14/12/2525

815 ร.ต.อ. กัมปนำท ศรีพระลำน รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/08/2555 03/01/2526

816 ร.ต.อ. สิทธิไชย คุ้มพันธ์ุ รอง สวป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/08/2555 08/01/2526

817 ร.ต.อ. สิทธิเดช สิงห์ชินสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 16/08/2555 14/03/2526

818 ร.ต.อ. ภำณุวัฒน์ ศรีสรรพำงค์ รอง สวป.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 16/03/2526

819 ร.ต.อ. ธีรศักด์ิ แสนโท รอง สว.(สอบสวน) สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 23/04/2526

820 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ วงค์วัง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำหิน จว.ลพบุรี 16/08/2555 07/05/2526



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

821 ร.ต.อ. สุทิน ศรีอ่อน รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 16/08/2555 22/05/2526

822 ร.ต.อ. ปริญญำ ปัญญำเหมือง รอง สวป.สภ.สรรพยำ จว.ชัยนำท 16/08/2555 23/06/2526

823 ร.ต.อ. ปัญญำ อำมำตย์เสนำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว .พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 13/07/2526

824 ร.ต.อ. วิวัฒน์ จันทร์นำค รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 04/08/2526

825 ร.ต.อ. เอกลักษณ์ บัวโภชน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.มะนำวหวำน จว.ลพบุรี 16/08/2555 18/08/2526

826 ร.ต.อ. บัญชำ สร้อยอยู่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 16/08/2555 17/09/2526

827 ร.ต.อ. อดิศักด์ิ คชศักด์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 22/10/2526

828 ร.ต.อ. อภิวัฒน์ ไหมดี รอง สว.สส.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 07/11/2526

829 ร.ต.อ. ณัฐดนัย พิมกัน รอง สวป.สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 14/11/2526

830 ร.ต.อ. ธีระชัย กอแก้ว รอง สว.จร.สภ.คลองห้ำ จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 26/11/2526

831 ร.ต.อ. เฉลิมศักด์ิ สุขสอน รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 06/12/2526

832 ร.ต.อ. กิติศักด์ิ อุดมรักษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว .พระนครศรีอยุธยำ 16/08/2555 08/04/2527

833 ร.ต.อ. สุริยำ ผลชู รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 05/05/2527

834 ร.ต.อ. ปริญญำ แสงวรรำช รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 27/07/2527

835 ร.ต.อ. วิทยำ นำมทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 25/08/2527

836 ร.ต.อ. เอกชัย ไชยโย รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 16/08/2555 10/09/2527

837 ร.ต.อ. นิติพัฒน์ วิบูลเพ็ญขจร รอง สว.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 06/11/2527

838 ร.ต.อ. วิษณุ กฤตเลิศชำย รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร บก.สส.ภ.1 16/08/2555 06/12/2527

839 ร.ต.อ. ไตรรงค์ ประสพมงคล รอง สว.สส.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 16/08/2555 17/01/2528

840 ร.ต.อ. ทวีศักด์ิ บังศรี รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.นนทบุรี 16/08/2555 09/02/2528



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

841 ร.ต.อ. จตุพร บุญประสงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 16/04/2528

842 ร.ต.อ. พุฒิกำนต์ จันพิทักษ์วรกุล รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 16/08/2555 21/06/2528

843 ร.ต.อ. วีรพล สุดสำยแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/08/2555 27/09/2528

844 ร.ต.อ. สุภชำ ค ำช่ืน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 16/08/2555 24/10/2528

845 ร.ต.อ. สุทัศน์ สุขเลิศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/08/2555 07/12/2528

846 ร.ต.อ. หญิง กัญชลำ มำทัพ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 16/08/2555 29/05/2529

847 ร.ต.อ. อิทธิพล บุษบำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 16/08/2555 10/10/2529

848 ร.ต.อ. ธีรวัฒน์ เรืองเดช รอง สว.สส.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 16/08/2555 16/01/2530

849 ร.ต.อ. ศุภชัย ศรีสุระ รอง สว.สส.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/08/2555 18/04/2530

850 ร.ต.อ. วีระพงษ์ อะภัยวงค์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 01/02/2556 13/03/2528

851 ร.ต.อ. กษิติทัต ฉ่ ำช่ืน รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 01/02/2556 09/06/2532

852 ร.ต.อ. สัณหพจน์ ทองศรี รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สระบุรี 01/02/2556 11/07/2532

853 ร.ต.อ. สันติ ค ำพันธ์ุ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 31/03/2556 28/03/2523

854 ร.ต.อ. หญิง เพียงพร จันมัน รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สิงห์บุรี 05/07/2556 06/10/2519

855 ร.ต.อ. มเหสักข์ วงศ์ถำวร รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 01/08/2556 22/06/2526

856 ร.ต.อ. หญิง เขมจิรำ สุขเกตุ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สิงห์บุรี 02/09/2556 15/01/2524

857 ร.ต.อ. ฐำปณพงษ์ ถ่ินสอน รอง สวป.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 10/10/2505

858 ร.ต.อ. ถำวร จำวรรณกำศ รอง สวป.สภ.ท่ำหลวง จว.ลพบุรี 16/09/2556 30/10/2505

859 ร.ต.อ. สมบัติ นครวงษ์ รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 26/11/2505

860 ร.ต.อ. ประภำส ศรีสุขโข รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 6 บก.อก.ภ.1 16/09/2556 27/11/2505



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

861 ร.ต.อ. ชีพ พรหมอยู่ รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 29/11/2505

862 ร.ต.อ. คมกฤช หงษำชำติ รอง สว.จร.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 08/02/2506

863 ร.ต.อ. นิเทศน์ ร่วมใจทิพย์ รอง สว.จร.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 20/03/2506

864 ร.ต.อ. ศุภกฤต สุขจิตร รอง สวป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 14/06/2506

865 ร.ต.อ. จอมพงษ์ วงษ์เทศ รอง สวป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 16/09/2556 28/09/2506

866 ร.ต.อ. รำเชนทร์ หล ำนุ้ย รอง สวป.สภ.ไชโย จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 21/11/2506

867 ร.ต.อ. สุชำติ แก้วมณี รอง สว.สส.สภ.บำงแม่นำง จว.นนทบุรี 16/09/2556 17/12/2506

868 ร.ต.อ. ธีรภัทร์ คล้ำยยำ รอง สวป.สภ.หินซ้อน จว.สระบุรี 16/09/2556 20/02/2507

869 ร.ต.อ. สมเกียรติ หมำยม่ัน รอง สว.สส.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 23/03/2507

870 ร.ต.อ. สมนึก สุวรรณสันติสุข รอง สว.สส.สภ.คลองด่ำน จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 12/04/2507

871 ร.ต.อ. โสธร บุญเต็ม รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 15/04/2507

872 ร.ต.อ. สุพจน์ ศักดี รอง สวป.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 16/09/2556 27/04/2507

873 ร.ต.อ. เกษียร พรมแก้ว รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 16/09/2556 04/05/2507

874 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ อรรถำเวช รอง สวป.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 05/05/2507

875 ร.ต.อ. ทวี ปำลวัฒน์ รอง สว.สส.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 08/05/2507

876 ร.ต.อ. สำยัณห์ นิลพิบูลย์ รอง สว.สส.สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 25/09/2507

877 ร.ต.อ. โกสินทร์ กิตติเวทยำนุสรณ์ รอง สวป.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 25/10/2507

878 ร.ต.อ. อนันต์ อ่อนละมูล รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 4 บก.อก.ภ.1 16/09/2556 30/10/2507

879 ร.ต.อ. นฤพนธ์ พงษ์สำยลักษณ์ รอง สว.สส.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 23/11/2507

880 ร.ต.อ. สมนึก โพธ์ิรำม รอง สว.สส.สภ.แสวงหำ จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 24/12/2507



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

881 ร.ต.อ. ถนอมศักด์ิ สุวรรณไวยำนันท์ รอง สว.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 23/01/2508

882 ร.ต.อ. สรไกร บุรีเพีย รอง สวป.สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 28/05/2508

883 ร.ต.อ. วสันต์ กล่อมฤทธ์ิ รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 24/07/2508

884 ร.ต.อ. สถำปัตย์ วรสิทธ์ิ รอง สว.สส.สภ.บำงซ้ำย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 12/08/2508

885 ร.ต.อ. ธัชพล ศรีสุวรรณ รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 16/09/2556 31/08/2508

886 ร.ต.อ. ไพศำล เพ็งบุญชู รอง สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 16/09/2556 18/09/2508

887 ร.ต.อ. ไชยสิทธ์ิ ทวีโคตร รอง สวป.สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 14/11/2508

888 ร.ต.อ. ประเสริฐ ปิยะสอน รอง สว.สส.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 15/11/2508

889 ร.ต.อ. ภำณุเทพ ชัยชนะกุล รอง สว.สส.สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี 16/09/2556 28/11/2508

890 ร.ต.อ. ศุภชัย ภำวงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 09/12/2508

891 ร.ต.อ. รัชชำนนท์ ย่ิงสมบัติ รอง สวป.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 19/12/2508

892 ร.ต.อ. อ ำนวย ม่วงบัว รอง สว.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 16/09/2556 13/01/2509

893 ร.ต.อ. เฉลิม เหล่ำเขตกิจ รอง สว.สส.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 16/09/2556 30/01/2509

894 ร.ต.อ. วีระวุฒิ โชติ รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 08/03/2509

895 ร.ต.อ. ศุภณัฎฐ์ สมวรรณ รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 07/04/2509

896 ร.ต.อ. ธวัช ย่ังยืน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/09/2556 11/04/2509

897 ร.ต.อ. รัชพล อยู่สุข รอง สวป.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 16/09/2556 17/04/2509

898 ร.ต.อ. ยงยุทธ คนซ่ือ รอง สวป.สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี 16/09/2556 16/05/2509

899 ร.ต.อ. วัทธิกร จันทร์สม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 26/05/2509

900 ร.ต.อ. กล้ำ รังกลำง รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 16/09/2556 27/05/2509



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

901 ร.ต.อ. อ ำนำจ ยอดนิล รอง สวป.สภ.ท่ำเรือ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 03/06/2509

902 ร.ต.อ. ทวีสันต์ คิดควร รอง สว.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 20/07/2509

903 ร.ต.อ. กภิชำญ หล ำนุ้ย รอง สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 16/09/2556 29/07/2509

904 ร.ต.อ. วิสิทธ์ิ ใบบ้ง รอง สว.สส.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 09/09/2509

905 ร.ต.อ. ชูเชิด กุลแก้ว รอง สวป.สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 05/10/2509

906 ร.ต.อ. ศุภมิตร สุดชะดำ รอง สว.สส.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 16/09/2556 07/10/2509

907 ร.ต.อ. สุภำพ ซำหว้ำ รอง สวป.สภ.ท่ำช้ำง จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 10/10/2509

908 ร.ต.อ. แสนศักด์ิ แสนแก้ว รอง สวป.สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี 16/09/2556 20/10/2509

909 ร.ต.อ. ดิเรกศักด์ิ แก้วสิริทรัพย์ รอง สว.กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 29/10/2509

910 ร.ต.อ. ล้วน ม่ันศักด์ิ รอง สว.สส.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 06/11/2509

911 ร.ต.อ. พลวัฒน์ เตวิน รอง สวป.สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 16/09/2556 09/11/2509

912 ร.ต.อ. ปิยะ หัทยำ รอง สว.สส.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 12/11/2509

913 ร.ต.อ. ไกรวิชญ์ เพ็ชรเจริญ รอง สว.จร.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 16/09/2556 13/11/2509

914 ร.ต.อ. พิชิต อ่ิมโอชำ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.นนทบุรี 16/09/2556 18/11/2509

915 ร.ต.อ. อรรถกร คร้ำมสมอ รอง สวป.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 16/09/2556 05/12/2509

916 ร.ต.อ. สุระชัย พันธ์วิริยำกุล รอง สวป.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 25/12/2509

917 ร.ต.อ. บุญเติม มหำเสนำ รอง สว.สส.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 16/09/2556 03/01/2510

918 ร.ต.อ. ลิขิต ภูพำนทอง รอง สวป.สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี 16/09/2556 05/01/2510

919 ร.ต.อ. ไพโรจน์ ปำนทอง รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 14/01/2510

920 ร.ต.อ. ทวี ติมุลำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 21/02/2510



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

921 ร.ต.อ. สุเทพ แสงแก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 25/02/2510

922 ร.ต.อ. ชำตรี สุขย่ิง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 23/03/2510

923 ร.ต.อ. ชำญชัย ตันยำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนำท 16/09/2556 04/04/2510

924 ร.ต.อ. วีระพล ตรงทิ รอง สว.สส.สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 16/09/2556 17/04/2510

925 ร.ต.อ. มนัส กะมุทำ รอง สว.จร.สภ.บ้ำนหม่ี จว.ลพบุรี 16/09/2556 14/05/2510

926 ร.ต.อ. สนิท ทองอินต๊ะ รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 16/09/2556 25/06/2510

927 ร.ต.อ. เพชร บัวงำม รอง สว.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 16/09/2556 05/07/2510

928 ร.ต.อ. บัญชำ สมัครไทย รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 16/09/2556 13/07/2510

928 ร.ต.อ. พีรพงษ์ อินนำ รอง สว.สส.สภ.โคกสลุง จว.ลพบุรี 16/09/2556 13/07/2510

930 ร.ต.อ. จิระวัฒน์ จ ำปำแดง รอง สวป.สภ.ท่ำช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 06/08/2510

931 ร.ต.อ. สุวรรณ พรมมีเดช รอง สว.สส.สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 16/09/2556 13/08/2510

932 ร.ต.อ. สุชิน ถ้ ำกระแสร์ รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/09/2556 18/08/2510

933 ร.ต.อ. วณิกสิทธ์ิ สำยโน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 16/09/2556 20/09/2510

934 ร.ต.อ. อุทัย บุญกลำง รอง สวป.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 25/09/2510

935 ร.ต.อ. เอกสิทธ์ิ ค ำหวำน รอง สว.สส.สภ.ท่ำหลวง จว.ลพบุรี 16/09/2556 12/10/2510

936 ร.ต.อ. ยศัสวิน ธนะโชติวรณัฐภัค รอง สวป.สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 14/10/2510

937 ร.ต.อ. บรรยำย พรำยแก้ว รอง สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 16/09/2556 24/12/2510

938 ร.ต.อ. ณิพัธพงศ์ พระสุรัตน์ รอง สว.กก.ปฏิบัติกำรพิเศษ บก.สส.ภ.1 16/09/2556 28/12/2510

939 ร.ต.อ. วรดร เหลือบรรจง รอง สวป.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 16/09/2556 01/01/2511

939 ร.ต.อ. ค ำรณ อรรถำโภชน์ รอง สวป.สภ.บำงซ้ำย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 01/01/2511



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

941 ร.ต.อ. กฤตนันท์ สุนทร รอง สว.สส.สภ.สำมโก้ จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 22/01/2511

942 ร.ต.อ. โกศล พุ่มพวง รอง สว.สส.สภ.ท่ำหลวง จว.ลพบุรี 16/09/2556 26/01/2511

943 ร.ต.อ. บัญญัติ ศิริทรัพย์ รอง สวป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/09/2556 27/01/2511

944 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ ก๋ำเขียว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 16/09/2556 11/02/2511

945 ร.ต.อ. วรภัทร รัตนรินทร์ รอง สว.สส.สภ.ภำชี จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 14/02/2511

946 ร.ต.อ. อุส่ำห์ เหมม่ัน รอง สว.สส.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/09/2556 18/02/2511

947 ร.ต.อ. วันชัย เอ้ือถำวรพิพัฒน์ รอง สวป.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 16/09/2556 09/03/2511

948 ร.ต.อ. บัญชำ วงศ์สิงห์ รอง สวป.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 16/09/2556 16/03/2511

949 ร.ต.อ. ยงยุทธ พยุงญำติ รอง สว.จร.สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 18/03/2511

950 ร.ต.อ. เสน่ห์ อินเรือน รอง สว.สส.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 16/09/2556 03/04/2511

951 ร.ต.อ. สุชำติ แสงเดือน รอง สวป.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 16/09/2556 12/04/2511

952 ร.ต.อ. วิทยำ คนจะ รอง สว.สส.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 15/04/2511

953 ร.ต.อ. วิชำญ เฉลยจรรยำ รอง สวป.สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 23/04/2511

954 ร.ต.อ. เรวัต เพ็งย้ิม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 16/09/2556 02/05/2511

955 ร.ต.อ. สมภูมิ ต้อยจัตุรัส รอง สวป.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 16/09/2556 20/05/2511

956 ร.ต.อ. ประทำน ใจมำ รอง สวป.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 22/05/2511

957 ร.ต.อ. ปริญญำ เป่ียมทรัพย์ รอง สวป.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 28/05/2511

958 ร.ต.อ. จักรกฤษณ์ กันทะเนตร รอง สว.จร.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 12/06/2511

959 ร.ต.อ. นิยม ก้อนพิมำย รอง สวป.สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 16/06/2511

960 ร.ต.อ. จักรี วังสินธ์ุ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 16/09/2556 08/07/2511



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

961 ร.ต.อ. ทองพูล ค ำทอง รอง สว.จร.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 09/07/2511

962 ร.ต.อ. โกลิยะ ศรแก้ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 15/07/2511

963 ร.ต.อ. สุวิทย์ สำยเช้ือ รอง สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 16/09/2556 08/08/2511

964 ร.ต.อ. พงศ์พันธ์ ประพิณ รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/09/2556 12/08/2511

965 ร.ต.อ. นุวรรณ อรทัด รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 16/09/2511

966 ร.ต.อ. ม่ันคง วงศ์งำม รอง สว.สส.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 02/11/2511

967 ร.ต.อ. ธนะรัชต์ ก ำเนิดดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 16/09/2556 05/11/2511

968 ร.ต.อ. นิคม บุ้งทอง รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 07/11/2511

969 ร.ต.อ. สงค์กำรณ์ สมจิตร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 08/11/2511

970 ร.ต.อ. สำยัณห์ มำปะโท รอง สวป.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 09/11/2511

971 ร.ต.อ. สนิ แดงสว่ำง รอง สว.สส.สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 17/11/2511

972 ร.ต.อ. ประดิษฐ์ จำกผำ รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 16/09/2556 12/12/2511

973 ร.ต.อ. เชำวลิต สีด ำ รอง สวป.สภ.ร ำมะสัก จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 04/03/2512

974 ร.ต.อ. เดชำ จันทชำติ รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 05/03/2512

975 ร.ต.อ. มำนพ เอ่ียมส ำอำงค์ รอง สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 16/03/2512

976 ร.ต.อ. ธวัชชัย โชติช่วง รอง สว.กก.ปฏิบัติกำรพิเศษ บก.สส.ภ.1 16/09/2556 22/03/2512

977 ร.ต.อ. รำมรำเมฆ มีอุสำห์ รอง สว.สส.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 16/09/2556 04/04/2512

978 ร.ต.อ. กฤษฎ์ ค ำธำนี รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 17/04/2512

979 ร.ต.อ. สุธีร์ สลับลึก รอง สวป.สภ.สำขลำ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 09/05/2512

980 ร.ต.อ. ไมตรี ปำนศรี รอง สวป.สภ.เสำไห้ จว.สระบุรี 16/09/2556 12/05/2512



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

981 ร.ต.อ. พลวัฒน์ ก ำทองดี รอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 19/05/2512

982 ร.ต.อ. ชนินทร์ จันทร์ครุธ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1 16/09/2556 02/06/2512

983 ร.ต.อ. สุนิวัตน์ ดอนเม็งไพร รอง สว.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 12/07/2512

984 ร.ต.อ. ชูศักด์ิ สุปัน รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 16/09/2556 18/07/2512

985 ร.ต.อ. สุเทพ วงศ์แก้ว รอง สวป.สภ.ห้วยงู จว.ชัยนำท 16/09/2556 30/07/2512

986 ร.ต.อ. อุดม จันทรังษี รอง สว.สส.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 04/08/2512

987 ร.ต.อ. ภำณพัช ใคร่นุ่นสิงห์ รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/09/2556 10/08/2512

988 ร.ต.อ. พงษ์เทพ เช้ือแขก รอง สว.สส.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 16/09/2556 13/08/2512

989 ร.ต.อ. ประสงค์ จันทรนิภำ รอง สวป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 16/09/2556 14/08/2512

990 ร.ต.อ. คมคำย แดงแก้ว รอง สวป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/09/2556 18/08/2512

991 ร.ต.อ. ฐิติพงษ์ ศศะภูริ รอง สว.สส.สภ.เกษไชโย จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 06/09/2512

992 ร.ต.อ. ชัยธัช เหลืองพุทธรัตน์ รอง สว.สส.สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 16/10/2512

992 ร.ต.อ. ศุภกร หงษ์สำ รอง สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 16/09/2556 16/10/2512

994 ร.ต.อ. ทัศนัย ค่อนสะอำด รอง สวป.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 24/10/2512

995 ร.ต.อ. ธีรพัทธ ป้องเรือ รอง สว.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 16/09/2556 01/11/2512

996 ร.ต.อ. ศิวกร มำพรม รอง สว.สส.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 16/09/2556 06/11/2512

997 ร.ต.อ. สุนทร หินค ำ รอง สว.สส.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 09/12/2512

998 ร.ต.อ. ประพันธ์ ทะเสนฮด รอง สวป.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 16/09/2556 16/01/2513

999 ร.ต.อ. สุนทร ปิยภำณีกุล รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 16/09/2556 31/01/2513

999 ร.ต.อ. จเร หร่ำยสกุล รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/09/2556 31/01/2513



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1001 ร.ต.อ. วสันต์ ม่ิงขวัญ รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 01/02/2513

1002 ร.ต.อ. พิติต์พรรธน์ ชำติมนตรี รอง สว.สส.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 08/02/2513

1003 ร.ต.อ. ชน เปียสัมปทวน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 06/03/2513

1004 ร.ต.อ. พิษณุ นิลละออ รอง สว.ธร.สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 16/09/2556 15/03/2513

1005 ร.ต.อ. ชินธิป ดอกชะเอม รอง สว.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 17/03/2513

1006 ร.ต.อ. สถำพร หม่ืนที รอง สว.สส.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/09/2556 23/03/2513

1007 ร.ต.อ. ด ำรงค์ เกตุสมพงษ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/09/2556 15/04/2513

1008 ร.ต.อ. ไพรัตน์ จันทร์ชำรี รอง สวป.สภ.ท่ำโขลง จว.ลพบุรี 16/09/2556 20/04/2513

1009 ร.ต.อ. สวัสด์ิ จิตรักษำ รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/09/2556 24/04/2513

1010 ร.ต.อ. อนุษิต ช่ืนจู รอง สว.สส.สภ.ชัยบำดำล จว.ลพบุรี 16/09/2556 02/05/2513

1011 ร.ต.อ. จรุญ สอนประดิษฐ รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 15/05/2513

1012 ร.ต.อ. สยำม ยศปรำณี รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 17/05/2513

1013 ร.ต.อ. สมบัติ พุฒตำล รอง สว.สส.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 16/09/2556 28/05/2513

1014 ร.ต.อ. สิรภพ ช ำนิ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 30/05/2513

1015 ร.ต.อ. อ ำภรศักด์ิ แก้วเก้ือ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 16/09/2556 06/06/2513

1016 ร.ต.อ. วรวัฒน์ ชลอปัญจศิลป์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เพนียด จว.ลพบุรี 16/09/2556 13/06/2513

1017 ร.ต.อ. นิพนธ์ หวิงปัด รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 16/07/2513

1018 ร.ต.อ. พีรศักด์ิ พำนทอง รอง สว.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 23/07/2513

1019 ร.ต.อ. วิโรจน์ แหลมจัด รอง สว.สส.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 19/08/2513

1020 ร.ต.อ. ธนดล พันสอน รอง สวป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 16/09/2556 12/09/2513



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1021 ร.ต.อ. กฤษฏ์ ชินอักษร รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 24/09/2513

1022 ร.ต.อ. เดชฤทธ์ิ แสงจันทร์ศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 16/09/2556 26/09/2513

1023 ร.ต.อ. ธีระวิทย์ สีมำพล รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/09/2556 26/10/2513

1024 ร.ต.อ. ธนินธรภัทร เช้ือคุณะ รอง สว.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 16/09/2556 01/11/2513

1025 ร.ต.อ. ประวิตร กรองศิริ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนขล้อ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 27/01/2514

1026 ร.ต.อ. ขจรพล ทูลกสิกร รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 04/02/2514

1027 ร.ต.อ. หญิง อุไร ยินดี รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 25/02/2514

1028 ร.ต.อ. สถำนพ ชูทวีป รอง สวป.สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 05/03/2514

1029 ร.ต.อ. ฐิติ ทรัพย์ล้อม รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 09/03/2514

1030 ร.ต.อ. นิยม มะระโซ รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 16/09/2556 15/03/2514

1031 ร.ต.อ. รำเชน ขันเช้ือ รอง สว.สส.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/09/2556 16/03/2514

1032 ร.ต.อ. อำนันท์จักร์ พนมเขตเจริญ รอง สว.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 16/09/2556 13/04/2514

1033 ร.ต.อ. สำมำรถ บุพศิริ รอง สว.จร.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 22/04/2514

1034 ร.ต.อ. จ ำนงค์ แหวนวงษ์ รอง สว.สส.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 10/05/2514

1035 ร.ต.อ. เจนวิทย์ ชัยจ ำ รอง สวป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 16/09/2556 06/06/2514

1036 ร.ต.อ. ประจักษ์ มำตรโสภำ รอง สว.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 07/06/2514

1037 ร.ต.อ. สัมฤทธ์ิ ล้ีเกษร รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/09/2556 20/06/2514

1038 ร.ต.อ. สุรชัย ประดำ รอง สว.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 16/09/2556 21/06/2514

1039 ร.ต.อ. ลือชัย นฤพล รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 16/09/2556 28/06/2514

1040 ร.ต.อ. ปฏิญำณ หอมเนตร รอง สวป.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 05/07/2514



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1041 ร.ต.อ. ณัฏฐ์วรณ นำมวิจิตร รอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 19/07/2514

1042 ร.ต.อ. กิฏิคุณ ศิลำนิล รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.นนทบุรี 16/09/2556 21/07/2514

1043 ร.ต.อ. สัมฤทธ์ิ นุชนำรถ รอง สวป.สภ.คลองห้ำ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 09/08/2514

1044 ร.ต.อ. ณิกทัศย์ หำเคน รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 16/09/2556 13/08/2514

1045 ร.ต.อ. พนม ระวังพรมรำช รอง สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 19/08/2514

1046 ร.ต.อ. สมเพชร มะปะโม รอง สวป.สภ.พระขำว จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 06/09/2514

1047 ร.ต.อ. พิทักษ์ แก้วกันยำ รอง สวป.สภ.ค่ำยบำงระจัน จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 17/09/2514

1048 ร.ต.อ. สมหมำย แก้วงำม รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 20/09/2514

1049 ร.ต.อ. กันตพงษ์ ภู่ผ่ำน รอง สวป.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 16/09/2556 04/10/2514

1050 ร.ต.อ. สยำม มำกุล รอง สว.สส.สภ.หำงน้ ำสำคร จว.ชัยนำท 16/09/2556 15/10/2514

1051 ร.ต.อ. วิชิต บุญเศษ รอง สว.สส.สภ.พัฒนำนิคม จว.ลพบุรี 16/09/2556 26/12/2514

1052 ร.ต.อ. วันชัย สิกำร รอง สว.สส.สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 05/01/2515

1053 ร.ต.อ. ธีรวัฒน์ สำระดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ช้ำงใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 26/01/2515

1054 ร.ต.อ. ค ำฝน อุทัยมำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 16/09/2556 06/02/2515

1055 ร.ต.อ. อัศวพัฒน์ สระสันเทียะ รอง สว.กก.ปฏิบัติกำรพิเศษ บก.สส.ภ.1 16/09/2556 08/02/2515

1056 ร.ต.อ. เสฎฐวัฒน์ สัมพันธ์ รอง สว.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 13/02/2515

1057 ร.ต.อ. ประกอบ เฉลิมธนเดช ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 16/09/2556 14/02/2515

1058 ร.ต.อ. ศุภกิตต์ิ ขันตีเรือง รอง สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 16/09/2556 17/02/2515

1059 ร.ต.อ. วิชัย หมอสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.เนินขำม จว.ชัยนำท 16/09/2556 22/02/2515

1060 ร.ต.อ. วัชรพงษ์ ลำดหนองขุ่น รอง สว.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 23/02/2515



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1061 ร.ต.อ. รำตรี ภู่โต รอง สวป.สภ.หำงน้ ำสำคร จว.ชัยนำท 16/09/2556 02/04/2515

1062 ร.ต.อ. อ ำนำท ค ำแทน รอง สวป.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 14/04/2515

1063 ร.ต.อ. เกียรติศักด์ิ ค ำกุล รอง สว.สส.สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 30/04/2515

1064 ร.ต.อ. วรำวุฒิ ชุมพล รอง สวป.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 03/05/2515

1065 ร.ต.อ. พิพัฒน์พล สุวรรณไตรย์ รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 16/09/2556 10/05/2515

1066 ร.ต.อ. นิกร สถิตวัฒน์ รอง สวป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/09/2556 17/05/2515

1067 ร.ต.อ. กิติพัฒน์ ปักกำโล รอง สว.สส.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 26/05/2515

1068 ร.ต.อ. ไพฑูรย์ พรมมันทำ รอง สว.ธร.สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี 16/09/2556 27/05/2515

1069 ร.ต.อ. มนตรี สิงห์โตทอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 28/05/2515

1070 ร.ต.อ. ชยันต์ ชีกลำง รอง สว.สส.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 16/09/2556 16/06/2515

1071 ร.ต.อ. มงคล จิรพรเจริญสุข รอง สวป.สภ.หนองเสือ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 28/06/2515

1072 ร.ต.อ. เนำวมำศ นวลแป้น รอง สว.สส.สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 12/07/2515

1073 ร.ต.อ. แสงจันทร์ ศรีบัวบุญ รอง สว.สส.สภ.หันคำ จว.ชัยนำท 16/09/2556 17/07/2515

1074 ร.ต.อ. โสภณ แพงท้ำว รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 16/09/2556 15/08/2515

1075 ร.ต.อ. ภำนุวัฒน์ แสงทอง รอง สวป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 16/09/2515

1076 ร.ต.อ. วุฒิชัย จ ำปำศรี รอง สว.สส.สภ.บำงศรีเมือง จว.นนทบุรี 16/09/2556 30/09/2515

1077 ร.ต.อ. สุนัน วันนู รอง สว.สส.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 18/10/2515

1078 ร.ต.อ. สสิน ค ำแก้ว รอง สวป.สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 20/10/2515

1079 ร.ต.อ. นรงค์ ภู่ระหงษ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 28/10/2515

1080 ร.ต.อ. ประดิษฐ พรมมำ รอง สวป.สภ.เขำแก้ว จว.ชัยนำท 16/09/2556 29/10/2515



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1081 ร.ต.อ. ภีมเดชณ์ เอ่ียมเอกสกุลณี รอง สวป.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 08/11/2515

1082 ร.ต.อ. รังสรรค์ มณีวงศ์ รอง สว.จร.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 20/11/2515

1083 ร.ต.อ. ชัชนันท์ ทัศประไพร รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 26/11/2515

1084 ร.ต.อ. ณรงค์ สุดำเดช รอง สวป.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 13/01/2516

1085 ร.ต.อ. สุขสันต์ ฉะอ้อน รอง สวป.สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 10/02/2516

1086 ร.ต.อ. ธนัชเชษฐ์ อุสกุล รอง สวป.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 23/02/2516

1087 ร.ต.อ. สมบัติ อุทยำพนำลี รอง สวป.สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 26/02/2516

1088 ร.ต.อ. วิสำยันต์ หิรัญรัตน์ รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/09/2556 15/03/2516

1089 ร.ต.อ. ศักด์ิดำ ศักด์ิเจริญเกียรติ รอง สวป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 16/09/2556 10/04/2516

1090 ร.ต.อ. เกรียงไกร ลีลำด รอง สว.สส.สภ.เปร็ง จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 22/04/2516

1091 ร.ต.อ. พนม ปัญจำคะ รอง สว.สส.สภ.บำงบำล จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 24/04/2516

1092 ร.ต.อ. พัฒนำ เรืองแสง รอง สวป.สภ.บำงจัก จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 10/05/2516

1093 ร.ต.อ. สุรกิจ เทียนทอง รอง สว.สส.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 23/05/2516

1094 ร.ต.อ. ทวี ศรีมนตรี รอง สว.สส.สภ.ท่ำวุ้ง จว.ลพบุรี 16/09/2556 20/06/2516

1095 ร.ต.อ. ปรำโมทย์ ขันตี รอง สวป.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 16/09/2556 28/06/2516

1096 ร.ต.อ. สิทธิชัย ขำวใบไม้ รอง สว.กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ลพบุรี 16/09/2556 06/07/2516

1097 ร.ต.อ. ชัยชำติ โสภำนุรักษ์ รอง สว.สส.สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี 16/09/2556 09/08/2516

1098 ร.ต.อ. อรรถพันธ์ นิยม รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 16/09/2556 18/08/2516

1099 ร.ต.อ. ยุทธศิลป์ วรรณศิลป์ รอง สว.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนำท 16/09/2556 06/09/2516

1100 ร.ต.อ. ทวีทรัพย์ ไชยสิทธ์ิ รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 18/09/2516



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1101 ร.ต.อ. อุทัย ไชยดี รอง สว.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 20/09/2516

1102 ร.ต.อ. ธีรศักด์ิ จันทร์หอม รอง สวป.สภ.โรงช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 16/10/2516

1103 ร.ต.อ. วินัย บังเกิด รอง สวป.สภ.คลองห้ำ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 24/10/2516

1104 ร.ต.อ. สมบัติ หอมดอก รอง สว.สส.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 02/11/2516

1105 ร.ต.อ. จักรี พันเอ็ด รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิเศษชัยชำญ จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 09/12/2516

1106 ร.ต.อ. จักรำวุธ ไขขุนทด รอง สว.สส.สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 20/01/2517

1107 ร.ต.อ. เอนก ไชยช่วย รอง สว.สส.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 16/09/2556 31/01/2517

1108 ร.ต.อ. พชร อินทน้ ำเงิน รอง สว.จร.สภ.เมืองปทุมธำนี จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 18/02/2517

1109 ร.ต.อ. ไกรศร โยชนะ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 04/03/2517

1110 ร.ต.อ. สมบูรณ์ กระจัดกลำง รอง สว.สส.สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 08/03/2517

1111 ร.ต.อ. สัตยำ วงศ์หำจักร รอง สวป.สภ.บำงเสำธง จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 22/03/2517

1112 ร.ต.อ. วรโชติ เกตุวร รอง สว.สส.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 30/03/2517

1113 ร.ต.อ. เอกเดชำ แก้วพิลำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี 16/09/2556 05/04/2517

1114 ร.ต.อ. สุรินทร์ แคนชัย รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/09/2556 20/04/2517

1115 ร.ต.อ. อภิเดช สมบัติ รอง สว.สส.สภ.คลองห้ำ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 21/04/2517

1116 ร.ต.อ. ปรีชำ เสนดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 16/09/2556 09/05/2517

1117 ร.ต.อ. สุระเชษฐ ช้ำงสำร รอง สว.จร.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 16/09/2556 20/06/2517

1118 ร.ต.อ. ไกรวุฒิ แก้วภิรมย์ รอง สวป.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 16/09/2556 01/07/2517

1119 ร.ต.อ. วีระ แสนเกียง รอง สว.จร.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 16/09/2556 09/07/2517

1120 ร.ต.อ. วรพงษ์ วงษ์สุวรรณ รอง สว.จร.สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 27/07/2517



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1121 ร.ต.อ. วีระพันธ์ วงค์อิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำช้ำง จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 30/07/2517

1122 ร.ต.อ. สุพรรณ เจริญอินทร์ รอง สว.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 20/08/2517

1123 ร.ต.อ. นคร จันทร์เขียว รอง สว.สส.สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 16/09/2556 12/09/2517

1124 ร.ต.อ. ก ำเนิด เกิดผ้ึง รอง สวป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 16/09/2556 16/09/2517

1125 ร.ต.อ. กฤศ เขม้นเขตรกำร รอง สวป.สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 26/10/2517

1126 ร.ต.อ. รังสรรค์ พรหมขันธ์ รอง สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 16/09/2556 01/11/2517

1127 ร.ต.อ. ชำญชัย มนต์แก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงจัก จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 01/01/2518

1128 ร.ต.อ. เฉลิม อุทรักษ์ รอง สวป.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 03/01/2518

1129 ร.ต.อ. หญิง สุดรักษ์ พูนวงษ์ รอง สว.ธร.สภ.บำงศรีเมือง จว.นนทบุรี 16/09/2556 03/03/2518

1130 ร.ต.อ. ณัชพล สุขสอำด รอง สว.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 07/04/2518

1131 ร.ต.อ. วัชรพงษ์ รสหอม รอง สวป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 16/09/2556 26/04/2518

1132 ร.ต.อ. พิเชษฐ เอ่ียมสอำด รอง สวป.สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 03/05/2518

1133 ร.ต.อ. ปรีดำ จันทร์มณี รอง สวป.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 15/05/2518

1134 ร.ต.อ. เทวฤทธ์ิ ก้อนเงิน รอง สวป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 16/09/2556 16/05/2518

1135 ร.ต.อ. ณัฐพล น้อมจันทึก รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 16/09/2556 02/06/2518

1136 ร.ต.อ. อ ำนำจ บัวหอม รอง สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 30/07/2518

1137 ร.ต.อ. อมรเทพ เสตะปุตตะ รอง สว.จร.สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 15/08/2518

1138 ร.ต.อ. พีชำวัฒน์ สืบศรี รอง สวป.สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 26/08/2518

1139 ร.ต.อ. ดิลก ลำดศิลำ รอง สวป.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 16/09/2556 02/09/2518

1140 ร.ต.อ. หญิง สุนทรี ศิริบรรจง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนำท 16/09/2556 15/10/2518



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1141 ร.ต.อ. เด่น ฆะปัญญำ รอง สวป.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 16/09/2556 18/10/2518

1142 ร.ต.อ. นพวัฒน์ วงษ์ฮง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 26/10/2518

1143 ร.ต.อ. ธนชำต ภูสีน้ ำ รอง สว.จร.สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี 16/09/2556 04/11/2518

1143 ร.ต.อ. สมพร ปำเส รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 04/11/2518

1145 ร.ต.อ. บุญหลำย จันทิตย์ รอง สว.สส.สภ.มหำรำช จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 11/11/2518

1146 ร.ต.อ. มำนพ เสถียรโชค รอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 04/02/2519

1147 ร.ต.อ. วีระยุทธ ครรพชูติ รอง สว.สส.สภ.บำงศรีเมือง จว.นนทบุรี 16/09/2556 08/02/2519

1148 ร.ต.อ. อดุลย์ รุ่งเรือง รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 15/02/2519

1149 ร.ต.อ. ชัยธวัฒน์ ทำนุมำ รอง สว.สส.สภ.สำขลำ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 07/03/2519

1150 ร.ต.อ. สุทธิ เถ่ือนใหญ่ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 22/04/2519

1151 ร.ต.อ. นครินทร์ แสนสุภำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 18/05/2519

1152 ร.ต.อ. ชยพล หม่ืนจง รอง สว.สส.สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 27/05/2519

1153 ร.ต.อ. สมทบ บุตรศรีรักษ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 14/06/2519

1154 ร.ต.อ. วรุตม์ ภูมิภักด์ิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 19/06/2519

1155 ร.ต.อ. วีระพันธ์ บุญหนัก รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 04/07/2519

1156 ร.ต.อ. โชค มีสันเทียะ รอง สว.สส.สภ.ท่ำช้ำง จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 09/07/2519

1157 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์ ทักษิณ รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 12/07/2519

1158 ร.ต.อ. สันติภำพ ศิริมำตย์ รอง สวป.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 14/07/2519

1159 ร.ต.อ. บัญชำ รัตนพลแสน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 13/08/2519

1160 ร.ต.อ. ประจักร์ ศักดำรักษ์ รอง สว.ธร.สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 20/01/2520



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1161 ร.ต.อ. สุรชำติ ใจแสน รอง สว.สส.สภ.ท่ำหิน จว.ลพบุรี 16/09/2556 12/04/2520

1162 ร.ต.อ. ชยุตพงศ์ ก้องเวหำ รอง สวป.สภ.พระพุทธบำท จว.สระบุรี 16/09/2556 23/04/2520

1163 ร.ต.อ. พูนศักด์ิ สีสด รอง สวป.สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 26/04/2520

1164 ร.ต.อ. อำทิตย์ ค ำแกม รอง สวป.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/09/2556 01/05/2520

1165 ร.ต.อ. คเนศ แก้วศรีโท รอง สว.จร.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 16/09/2556 05/05/2520

1166 ร.ต.อ. สรำวุธ เกษแจ่ม รอง สวป.สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี 16/09/2556 01/07/2520

1167 ร.ต.อ. ชำญเกียรติ ค ำปล้อง รอง สว.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 16/09/2556 18/09/2520

1168 ร.ต.อ. พรพิทักษ์ บุตตะนันท์ รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 11/01/2521

1169 ร.ต.อ. บุชิต ทิมำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 16/09/2556 21/01/2521

1170 ร.ต.อ. โสภณ โสถิระสินธร รอง สว.สส.สภ.ล ำลูกกำ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 01/03/2521

1171 ร.ต.อ. วิเชียร บุญช่ืน รอง สวป.สภ.หำงน้ ำสำคร จว.ชัยนำท 16/09/2556 16/03/2521

1172 ร.ต.อ. จักรวรรดิ บรรเทำ รอง สว.สส.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/09/2556 08/05/2521

1173 ร.ต.อ. จักรพรรด์ิ ดีย่ิง รอง สวป.สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 04/07/2521

1174 ร.ต.อ. อำกรณ์ ปลอดแคล้ว รอง สวป.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 17/07/2521

1175 ร.ต.อ. ธีรพงษ์ เงินอยู่ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 28/08/2521

1176 ร.ต.อ. ธรรมรักษ์ เกิดศรี รอง สว.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนำท 16/09/2556 05/11/2521

1177 ร.ต.อ. กุลวัชร เนียมค ำ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 16/09/2556 24/12/2521

1178 ร.ต.อ. หญิง สุดำรัตน์ แหยมนุช ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 16/09/2556 06/02/2522

1179 ร.ต.อ. เศรษฐำ สำระนันท์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนหม่ี จว.ลพบุรี 16/09/2556 18/02/2522

1180 ร.ต.อ. สิทธิพงษ์ มงคลทอง รอง สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/09/2556 07/03/2522



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1181 ร.ต.อ. นคร นุตภูมิ รอง สว.กลุ่มงำนสอบสวน ภ.จว.ชัยนำท 16/09/2556 16/03/2522

1182 ร.ต.อ. วรฉัตร ค ำบุดดี รอง สว.จร.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 07/05/2522

1183 ร.ต.อ. วัฒณะชัย นำมแสง รอง สว.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 12/08/2522

1184 ร.ต.อ. ภัทรพล โนนตำเถร รอง สว.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 25/08/2522

1185 ร.ต.อ. ณรงค์ บัวทอง รอง สว.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท 16/09/2556 08/10/2522

1186 ร.ต.อ. หญิง สุมำลี ศรีปรำชญ์ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศฝร.ภ.1 16/09/2556 10/10/2522

1187 ร.ต.อ. สง่ำ ทำเสนำะ รอง สวป.สภ.รัตนำธิเบศร์ จว.นนทบุรี 16/09/2556 08/11/2522

1188 ร.ต.อ. สมัยสิทธ์ิ บุญมำขอม รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 15/12/2522

1189 ร.ต.อ. คมสัน เค็งชัยภูมิ รอง สวป.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 16/12/2522

1190 ร.ต.อ. กรเทพ จันทรำนภำภรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 23/12/2522

1191 ร.ต.อ. จตุรงค์ คุ่ยจำด รอง สว.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท 16/09/2556 31/12/2522

1192 ร.ต.อ. วรวิจฉ์ ดุพงษ์ รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 23/01/2523

1193 ร.ต.อ. หญิง อัมพร บุญโสมพันธ์ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ลพบุรี 16/09/2556 28/02/2523

1194 ร.ต.อ. ธงชัย สังผอม รอง สว.สส.สภ.บำงกรวย จว.นนทบุรี 16/09/2556 22/03/2523

1195 ร.ต.อ. พันธ์ุธัช ตรีก้อน รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 23/05/2523

1196 ร.ต.อ. คทำยุทธ์ อยู่ชัง รอง สว.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนำท 16/09/2556 25/07/2523

1197 ร.ต.อ. กริช มูลเสถียร รอง สวป.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 19/08/2523

1198 ร.ต.อ. รัตนพงค์ หวังปำน รอง สวป.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 16/09/2556 26/08/2523

1199 ร.ต.อ. นพดล ใจกล้ำ รอง สว.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 03/09/2523

1200 ร.ต.อ. สรรพสิทธ์ิ หิมะคุณ รอง สว.สส.สภ.คูบำงหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 02/10/2523



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1201 ร.ต.อ. ด ำรงค์ กระเช่ือมรัมย์ รอง สว.กก.วิเครำะห์ข่ำวและเคร่ืองมือพิเศษ บก.สส.ภ.1 16/09/2556 30/11/2523

1202 ร.ต.อ. หญิง นิภำภรณ์ จุพิมำย รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สระบุรี 16/09/2556 11/01/2524

1203 ร.ต.อ. วีรวัฒน์ บุญแพง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 15/02/2524

1204 ร.ต.อ. วิจิตร สุพร รอง สวป.สภ.คลองห้ำ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 21/03/2524

1205 ร.ต.อ. จตุพร สอนวิทย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สำมโคก จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 13/04/2524

1206 ร.ต.อ. มงคล เสือเพ็ชร์ รอง สว.จร.สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 11/05/2524

1207 ร.ต.อ. ธัชชัย ไชยถำ รอง สวป.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 30/06/2524

1208 ร.ต.อ. วิทูรณ์ นินทะผล รอง สว.สส.สภ.วิเศษชัยชำญ จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 09/08/2524

1209 ร.ต.อ. หญิง กำรวีย์ ชนะจันทร์ไชย รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร บก.สส.ภ.1 16/09/2556 20/08/2524

1210 ร.ต.อ. ขจรศักด์ิ ภิรมย์รักษ์ รอง สว.สส.สภ.บ้ำนหมอ จว.สระบุรี 16/09/2556 04/09/2524

1211 ร.ต.อ. วัชระ เสือโต รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 16/09/2556 11/12/2524

1212 ร.ต.อ. เดชำ ประเสริฐภำกร รอง สว.สส.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 16/09/2556 28/01/2525

1213 ร.ต.อ. อภิวัช จอนรอด รอง สวป.สภ.สรรพยำ จว.ชัยนำท 16/09/2556 01/03/2525

1214 ร.ต.อ. ปกรธรรม เจริญเร็ว รอง สว.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/09/2556 31/03/2525

1215 ร.ต.อ. กิตติกำนต์ กองเศรษฐ์ รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 12/04/2525

1216 ร.ต.อ. สิทธิพร แหยมพลับ รอง สวป.สภ.บ้ำนแพรก จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 17/04/2525

1217 ร.ต.อ. หญิง โบนัส อำจหินกอง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ชัยนำท 16/09/2556 19/04/2525

1218 ร.ต.อ. สมโภช สังข์น้อย รอง สวป.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 25/04/2525

1219 ร.ต.อ. วรพล นวลสะอำด รอง สวป.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 04/05/2525

1220 ร.ต.อ. เอนก สงวนพรรค รอง สว.ธร.สภ.ประตูน้ ำจุฬำลงกรณ์ จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 24/09/2525



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1221 ร.ต.อ. ณรงค์ ศิริชัย รอง สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 27/09/2525

1222 ร.ต.อ. หญิง อรวรำนันท์ ทำทอง รอง สว.ธร.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 16/09/2556 01/11/2525

1223 ร.ต.อ. ประสิทธ์ิ บัวเลิง รอง สว.สส.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 02/11/2525

1224 ร.ต.อ. เรืองเดช ศำลำงำม รอง สว.สส.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 12/11/2525

1225 ร.ต.อ. อภิชำติ มำตกลำง รอง สวป.สภ.ลำดหลุมแก้ว จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 16/11/2525

1226 ร.ต.อ. อภิรมย์ ไชยตำ รอง สวป.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 25/11/2525

1227 ร.ต.อ. ธีรภัทร หนูเพ็ชร์ รอง สวป.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 15/01/2526

1228 ร.ต.อ. ภำคภูมิ สุวรรณคีรี รอง สวป.สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี 16/09/2556 20/01/2526

1229 ร.ต.อ. สุรยุทธ พ่ึงค ำ รอง สวป.สภ.ส ำโรงเหนือ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 22/01/2526

1230 ร.ต.อ. ณัตพล วงค์เครือสอน รอง สว.สส.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 03/02/2526

1231 ร.ต.อ. สิริธนำ อินมณี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชัยนำท 16/09/2556 05/02/2526

1232 ร.ต.อ. อนุรักษ์ มหมนต์เจริญ รอง สว.สส.สภ.ป่ำโมก จว.อ่ำงทอง 16/09/2556 13/03/2526

1233 ร.ต.อ. หญิง สำยสุณีย์ จันทร รอง สว.ธร.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 16/09/2556 15/04/2526

1234 ร.ต.อ. วีระศักด์ิ ชัยอินทร์ รอง สวป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 12/05/2526

1235 ร.ต.อ. พิษณุ พิมพ์โกทำ รอง สว.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 16/09/2556 21/05/2526

1236 ร.ต.อ. หญิง พชรกรกัญญ์ มะกล่ ำแดง รอง สว.ธร.สภ.ช้ำงใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 27/06/2526

1237 ร.ต.อ. หญิง จันจิรำ ป่ินเงิน รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 01/08/2526

1238 ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ ก่ิงป้อง รอง สวป.สภ.ปำกเกร็ด จว.นนทบุรี 16/09/2556 10/08/2526

1239 ร.ต.อ. วิธวัฒน์ ภำรวงษ์ รอง สวป.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 16/09/2556 22/08/2526

1240 ร.ต.อ. วิมล สมบูรณ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 19/09/2526



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1241 ร.ต.อ. ศักดินันท์ กองปัญญำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หน้ำพระลำน จว.สระบุรี 16/09/2556 22/09/2526

1242 ร.ต.อ. ธนพนธ์ เลียงกำทิพย์ รอง สวป.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 20/10/2526

1243 ร.ต.อ. หญิง พัทธนันท์ โชติปัณณวิชญ์ รอง สวป.สภ.เนินขำม จว.ชัยนำท 16/09/2556 25/10/2526

1244 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ เน่ืองจ ำนงค์ รอง สวป.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 16/09/2556 08/11/2526

1245 ร.ต.อ. ไพรัช ขันธวิธิ รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 20/11/2526

1246 ร.ต.อ. ชินวัฒน์ แก้วน้ ำเช้ือ รอง สวป.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 13/01/2527

1247 ร.ต.อ. เทพพิทักษ์ พุกะนัดด์ รอง สว.สส.สภ.สำขลำ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 06/02/2527

1248 ร.ต.อ. หญิง เทพฤดี เดชมะเริง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สระบุรี 16/09/2556 10/02/2527

1249 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ หนูสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.บำงปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 10/03/2527

1250 ร.ต.อ. นำทพงษ์ ศิริกำญจนพงศ์ รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 11/04/2527

1251 ร.ต.อ. ชำตรี หนูมำ รอง สว.สส.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 03/09/2527

1252 ร.ต.อ. ธวัชชัย เหมือนสังดี รอง สวป.สภ.วิหำรแดง จว.สระบุรี 16/09/2556 17/10/2527

1253 ร.ต.อ. เวชยันต์ หนูค ำสิงห์ รอง สว.สส.สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 30/10/2527

1254 ร.ต.อ. เรวัตร แท่นทอง รอง สว.จร.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 16/12/2527

1255 ร.ต.อ. สมโภช รมยสมิต อำจำรย์ (สบ 1) กลุ่มงำนอำจำรย์ ศฝร.ภ.1 16/09/2556 28/12/2527

1256 ร.ต.อ. ณรงค์ จิตรรำช รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 16/09/2556 31/12/2527

1257 ร.ต.อ. อิทธิพงศ์ อุตรชน รอง สวป.สภ.พระอินทร์รำชำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 22/01/2528

1258 ร.ต.อ. เฉลิมลำภ ดิษฐ์เทศชัย รอง สวป.สภ.ปำกคลองรังสิต จว.ปทุมธำนี 16/09/2556 16/02/2528

1259 ร.ต.อ. ชัยพงษ์ ชมภูสำร รอง สว.จร.สภ.ไทรน้อย จว.นนทบุรี 16/09/2556 08/04/2528

1260 ร.ต.อ. สิทธิชัย ภักดี รอง สว.สส.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 11/05/2528



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1261 ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ คชรัตน์ รอง สวป.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท 16/09/2556 11/08/2528

1262 ร.ต.อ. วุฒิชัย ชูแก้ว รอง สวป.สภ.ลำดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 19/08/2528

1263 ร.ต.อ. หญิง สุปรำณี นำค ำ รอง สวป.สภ.บำงปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 17/09/2528

1264 ร.ต.อ. วีระชัย พุ่มแก้ว รอง สว.สส.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 26/09/2528

1265 ร.ต.อ. กิตติพงษ์ โชติมงคล รอง สว.ธร.สภ.บ้ำนหม่ี จว.ลพบุรี 16/09/2556 04/10/2528

1266 ร.ต.อ. หญิง อัจฉรำ อินยำ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 24/10/2528

1267 ร.ต.อ. เอกวิทย์ ทองทุ่ม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้ำนข่อย จว.ลพบุรี 16/09/2556 27/02/2529

1268 ร.ต.อ. พิสิฐ บุญมี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 16/09/2556 11/04/2529

1269 ร.ต.อ. จิระพงษ์ วุฒิพักตร์ รอง สวป.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 25/05/2529

1270 ร.ต.อ. รุ่งตะวัน กุนันท์ รอง สว.สส.สภ.คลองด่ำน จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 07/07/2529

1271 ร.ต.อ. นิรุต วิเลปนะ รอง สวป.สภ.บำงระจัน จว.สิงห์บุรี 16/09/2556 25/10/2529

1272 ร.ต.อ. อภิเชษฐ์ สงช่วย รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1 16/09/2556 18/12/2529

1273 ร.ต.อ. สิริรังสรรค์ วิชัย รอง สวป.สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 16/09/2556 25/12/2529

1274 ร.ต.อ. ปริญธร สร้อยค ำ รอง สวป.สภ.เสนำ จว.พระนครศรีอยุธยำ 16/09/2556 16/04/2530

1275 ร.ต.อ. ยงยุทธ เหล่ำรัดเดชำ รอง สวป.สภ.บำงบัวทอง จว.นนทบุรี 16/09/2556 18/04/2530

1276 ร.ต.อ. หญิง นัทรินทร์ แช่มช้อย ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 16/09/2556 24/09/2530

1277 ร.ต.อ. หญิง จิรำพร บุตรยุทธ รอง สว.ธร.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธำนี 10/10/2556 25/06/2509

1278 ร.ต.อ. พัทธรงค์ บุญลือ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.อ่ำงทอง 08/11/2556 19/01/2533

1279 ร.ต.อ. ชินพัฒน์ สมบูรณ์ศักด์ิศิริ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 6 บก.อก.ภ.1 15/11/2556 04/11/2531

1280 ร.ต.อ. รักชำติ ประสพผล รอง สว.สส.สภ.ท่ำหิน จว.ลพบุรี 01/02/2557 10/01/2533



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1281 ร.ต.อ. ธีรเทพ นวลยง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 01/02/2557 28/11/2533

1282 ร.ต.อ. กัมปนำท สมมำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงบ่อ จว.สมุทรปรำกำร 01/02/2557 07/05/2534

1283 ร.ต.อ. ประจักษ์ ชุ่มเย็น รอง สวป.สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 12/05/2557 28/07/2526

1284 ร.ต.อ. เอกลักษณ์ เดชวิลัยพร รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปรำกำร จว.สมุทรปรำกำร 19/12/2557 27/08/2528

1285 ร.ต.อ. หญิง นัฐธิยำ สิงห์แก้ว รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศฝร.ภ.1 19/12/2557 29/12/2530

1286 ร.ต.อ. หญิง กัญญณัช วังกะ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สระบุรี 28/01/2558 29/05/2519

1287 ร.ต.อ. หญิง ปรัศนี ดีรูป รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศฝร.ภ.1 28/01/2558 26/09/2524

1288 ร.ต.อ. บุญเพ็ง จงใจงำม รอง สวป.สภ.โพธ์ิทอง จว.อ่ำงทอง 01/02/2558 05/06/2508

1289 ร.ต.อ. วิบูลย์ชัย แก้ววิเชียร รอง สวป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนำท 01/02/2558 20/11/2509

1290 ร.ต.อ. นิวัต สุขสมนำค รอง สวป.สภ.ลำดชะโด จว.พระนครศรีอยุธยำ 01/02/2558 29/06/2512

1291 ร.ต.อ. กะศำสน์ เพ็งพินิจ รอง สวป.สภ.มำรวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 01/02/2558 19/09/2514

1292 ร.ต.อ. ณภัทร จงอยู่สุข รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 01/02/2558 22/03/2515

1293 ร.ต.อ. สุพัฒน์ ชมภูพ้ืน รอง สวป.สภ.ท่ำช้ำง จว.พระนครศรีอยุธยำ 01/02/2558 05/10/2515

1294 ร.ต.อ. วิโรจน์ แก้วประพันธ์ ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 01/02/2558 09/07/2516

1295 ร.ต.อ. ณัฐพัชร์ จอมสูงเนิน รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 01/02/2558 16/12/2519

1296 ร.ต.อ. นริศ แสนศรี รอง สวป.สภ.ท่ำหิน จว.ลพบุรี 01/02/2558 16/08/2520

1297 ร.ต.อ. ณัฐศักด์ิ จันปุ่ม รอง สว.จร.สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 01/02/2558 04/02/2521

1298 ร.ต.อ. สุรเชษฐ์ เรืองรุ่ง รอง สวป.สภ.เมืองชัยนำท จว.ชัยนำท 01/02/2558 29/06/2521

1299 ร.ต.อ. วิชำติ จันทร์ลิลำ รอง สวป.สภ.ลำดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยำ 01/02/2558 30/06/2522

1300 ร.ต.อ. สมคิด โพธ์ิเบ้ียว รอง สวป.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนำท 01/02/2558 24/07/2522



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1301 ร.ต.อ. หญิง ณัฏฐวี ทองโอ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 2 บก.อก.ภ.1 01/02/2558 04/06/2523

1302 ร.ต.อ. ศักดำ ชุนทอง รอง สวป.สภ.ไชโย จว.อ่ำงทอง 01/02/2558 28/06/2523

1303 ร.ต.อ. วำยุ รำษำ รอง สวป.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธำนี 01/02/2558 09/12/2523

1304 ร.ต.อ. วีรพันธ์ ไชยนอก รอง สวป.สภ.บำงพลี จว.สมุทรปรำกำร 01/02/2558 27/06/2524

1305 ร.ต.อ. องอำจ ม่วงเพชร รอง สวป.สภ.ช้ำงใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยำ 01/02/2558 31/07/2524

1306 ร.ต.อ. หญิง ณภัทร์วรัญญ์ โชติกิจไพบูลย์ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 1 บก.อก.ภ.1 01/02/2558 31/08/2524

1307 ร.ต.อ. ธัญพิสิษฐ บุตรพรม รอง สวป.สภ.เขำแก้ว จว.ชัยนำท 01/02/2558 20/10/2524

1308 ร.ต.อ. ศุภชัย สีธงชัยรุ่งโรจน์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 01/02/2558 21/05/2525

1309 ร.ต.อ. หญิง ภัคธดำ เอมโอษฐ์ ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.1 01/02/2558 27/06/2526

1310 ร.ต.อ. อนุชำ ดอกพิกุล รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ปทุมธำนี 01/02/2558 28/08/2526

1311 ร.ต.อ. ไพศำล มูลกุล รอง สวป.สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 01/02/2558 16/11/2526

1312 ร.ต.อ. สิทธิศักด์ิ ฉิมฉลอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 01/02/2558 11/07/2527

1313 ร.ต.อ. อิทธิพล พุทธรักษำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 01/02/2558 11/08/2527

1314 ร.ต.อ. ธวัชชัย ค ำพิทูล รอง สวป.สภ.โคกส ำโรง จว.ลพบุรี 01/02/2558 20/03/2528

1315 ร.ต.อ. คมชำญ เหล่ำเคน รอง สว.(สอบสวน) สภ.ร ำมะสัก จว.อ่ำงทอง 01/02/2558 10/01/2529

1316 ร.ต.อ. จิรชัย ศรีรักษำ รอง สวป.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 01/02/2558 12/08/2529

1317 ร.ต.อ. พรชำติ ชูเทศะ รอง สวป.สภ.ส ำโรงใต้ จว.สมุทรปรำกำร 01/02/2558 23/03/2530

1318 ร.ต.อ. หญิง ญำตินันท์ พูลสวัสด์ิ รอง สวป.สภ.เกษไชโย จว.อ่ำงทอง 01/02/2558 07/08/2530

1319 ร.ต.อ. ชนธัญ พรหมรักษำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปรำกำร 01/02/2558 27/09/2530

1320 ร.ต.อ. ชินพันธ์ุ จันทเขต รอง สว.(สอบสวน) สภ.แสวงหำ จว.อ่ำงทอง 01/02/2558 05/12/2530



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1321 ร.ต.อ. เทิดภูมิ ดวงประทุม รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงปู จว.สมุทรปรำกำร 01/02/2558 23/07/2531

1322 ร.ต.อ. ศิโรฒม์ โกมลปำณิก รอง สว.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ ศฝร.ภ.1 01/02/2558 10/10/2534

1323 ร.ต.อ. หญิง ปิยรัตน์ เอ่ียมปิยะ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.สิงห์บุรี 01/05/2558 23/10/2523

1324 ร.ต.อ. หญิง ภิฐชำวัลย์ จันทร์แก้ว รอง สว.ธร.สภ.บำงแก้ว จว.สมุทรปรำกำร 01/05/2558 29/10/2524

1325 ร.ต.อ. หญิง สุวิชำ อ่ิมมณี รอง สว.ฝกค.บก.กค.ภ.1 01/05/2558 02/06/2526

1326 ร.ต.อ. หญิง สรัญญำพร กฤติอรรถยำ นว.(สบ 1) ผบก.บก.อก.ภ.1 01/05/2558 18/02/2527

1327 ร.ต.อ. หญิง เสำวณีย์ เสำวรัญ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.ลพบุรี 01/05/2558 03/10/2532

1328 ร.ต.อ. หญิง จิรนันท์ อมรชำติ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 01/05/2558 19/12/2532

1329 ร.ต.อ. หญิง หน่ึงฤทัย รุ่งเรือง รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร ภ.จว.นนทบุรี 01/05/2558 31/03/2533

1330 ร.ต.อ. หญิง อัมริกำ ประดิษฐ์ศิลป์ รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 6 บก.อก.ภ.1 01/05/2558 11/09/2534

1331 ร.ต.อ. หญิง พณิตำ ปรำบไพรี รอง สว.ฝ่ำยอ ำนวยกำร 5 บก.อก.ภ.1 25/01/2559 14/04/2536

1332 ร.ต.อ. คุณภัทร ผิวบัวค ำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่ำงทอง จว.อ่ำงทอง 01/02/2559 31/05/2530

1333 ร.ต.อ. หญิง สิริลักษณ์ ฮวบสกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 01/02/2559 30/07/2530

1334 ร.ต.อ. ณัฐ์ธเนศ อัครด ำรงค์สกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 01/02/2559 08/09/2530

1335 ร.ต.อ. วัลลภ อ้ันวงศ์ รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1 01/02/2559 15/10/2532

1336 ร.ต.อ. วรพล ไพศำลสุขะกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 01/02/2559 21/01/2535

1337 ร.ต.อ. ก้องกิดำกร ครำมแสง รอง สว.กก.ปฏิบัติกำรพิเศษ บก.สส.ภ.1 01/02/2559 28/02/2535

1338 ร.ต.อ. ธีรพงศ์ สะอำด รอง สว.(สอบสวน) สภ.บำงใหญ่ จว.นนทบุรี 01/02/2559 15/03/2535

1339 ร.ต.อ. เดชำธร ค ำม่ิง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ 01/02/2559 04/04/2535

1340 ร.ต.อ. ภูมิพัฒน์ สุทธิปรัชญำ ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.1 01/02/2559 08/05/2535



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง สว.

1341 ร.ต.อ. ฐำนันดร แสงค ำ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 01/02/2559 02/09/2535

1342 ร.ต.อ. ณัฐพล เวชกิจ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 01/02/2559 01/10/2535

1343 ร.ต.อ. ภัทรชนน จิตศรัทธำ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 01/02/2559 19/02/2536

1344 ร.ต.อ. ชัยพัชร์ อำรีย์วงษ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่ำหิน จว.ลพบุรี 01/02/2559 20/02/2536

1345 ร.ต.อ. หญิง ปภัสสร ไม่ทุกข์ รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 01/02/2559 29/03/2536

1346 ร.ต.อ. หญิง ภัทชำ รัตนพงศ์ นว.(สบ 1) ผบก.บก.สส.ภ.1 01/02/2559 10/06/2536

1347 ร.ต.อ. ประสิทธิชัย ชอบธรรม รอง สว.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยำ 01/02/2559 09/12/2536

1348 ร.ต.อ. ธนสรณ์ แช่มช้อย รอง สว.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธำนี 01/02/2559 08/02/2537

1349 ร.ต.อ. หญิง ณัฐมน ไชยวงค์ รอง สว.(สอบสวน) กตค.บก.กค.ภ.1 01/02/2559 23/05/2537

หมำยเหตุ
 - ล ำดับท่ี 1 ได้รับกำรรับรองกำรนับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 11 เดือน 16 วัน
 - ล ำดับท่ี 2 ได้รับกำรรับรองกำรนับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 11 เดือน 16 วัน
 - ล ำดับท่ี 3 ได้รับกำรรับรองกำรนับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 11 เดือน 16 วัน
 - ล ำดับท่ี 4 ได้รับกำรรับรองกำรนับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 11 เดือน 16 วัน
 - ล ำดับท่ี 5 ได้รับกำรรับรองกำรนับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 11 เดือน 16 วัน

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง
(นวรัตน์  ข ำสอำด)

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1


