


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

1 พ.ต.ท. สมเกียรต์ิ พูลธนะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 22/06/2550 01/04/2544 16/09/2535 20/10/2506

2 พ.ต.ท. สมชาย อรภักดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางใหญ่ จว.นนทบุรี 22/06/2550 01/04/2544 30/09/2535 03/02/2506

3 พ.ต.ท. อานนท์ รุจิยาปนนท์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 20/11/2550 01/10/2544 30/09/2535 13/04/2506

4 พ.ต.ท. นาวิน ทองสง่า รอง ผกก.สส.สภ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี 20/11/2550 01/10/2544 01/02/2537 16/10/2513

5 พ.ต.ท. ภาคิน นิธิพัฒนะ รอง ผกก.ป.สภ.ล าลูกกา จว.ปทุมธานี 20/11/2550 11/02/2545 16/09/2535 29/07/2509

6 พ.ต.ท. ณรงค์ชัย อุบลศุข รอง ผกก.สส.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 20/11/2550 07/03/2546 01/02/2533 08/12/2511

7 พ.ต.ท. สงกรานต์ บูรณศักด์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 20/11/2550 01/04/2546 01/02/2538 13/04/2516

8 พ.ต.ท. ธงชัย บุณาวรรฒ์ รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.1 16/01/2551 16/11/2543 01/02/2535 07/12/2512

9 พ.ต.ท. ธนทัศน์ ทองจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 05/02/2551 02/07/2544 01/02/2535 24/11/2512

10 พ.ต.ท. นวมินทร์ ลมเมฆ รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 3 บก.อก.ภ.1 05/03/2551 07/03/2546 29/11/2534 13/12/2509

11 พ.ต.ท. หญิง สุพรรณี แสงมณี * รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สมุทรปราการ 05/04/2555 01/09/2550 28/01/2537 25/02/2511

12 พ.ต.ท. กฤติพงศ์ รุ่งโรจน์โชติอุดม รอง ผกก.ป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 20/11/2551 16/08/2542 16/09/2535 08/02/2506

13 พ.ต.ท. ยุทธจักร วรรณคีรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 20/11/2551 01/10/2545 30/09/2537 07/09/2507

14 พ.ต.ท. ศักดินา สุขมาก รอง ผกก.ป.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 16/02/2553 16/03/2543 01/02/2534 20/12/2511

15 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ เผือกวัฒนะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 16/02/2553 01/10/2544 01/02/2537 18/05/2514

16 พ.ต.ท. พันธมิตร จ้างประเสริฐ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 16/02/2553 01/10/2545 01/02/2536 08/10/2514

17 พ.ต.ท. ทัศนะ หอมทวนลม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 16/02/2553 01/10/2545 30/09/2537 02/08/2508

18 พ.ต.ท. สมเกียรติ สุชล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 16/02/2553 01/10/2545 16/01/2538 22/09/2510

19 พ.ต.ท. ชัยรัตน์ ถนอมสุข รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา 16/02/2553 01/10/2545 16/01/2538 12/04/2511

20 พ.ต.ท. ครรชิต จันทเลิศ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 16/02/2553 01/10/2546 25/09/2538 08/01/2510

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.

21 พ.ต.ท. คุณากร หอมจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 16/02/2553 01/10/2546 01/02/2539 12/02/2516

22 พ.ต.ท. รัฐวัตต์ อยู่พิพัฒน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 16/02/2553 14/05/2547 16/01/2538 15/08/2514

23 พ.ต.ท. ม่ิงพันธ์ ฉัตรวชิระวงษ์ รอง ผกก.ฝกค.บก.กค.ภ.1 16/02/2553 01/06/2547 01/04/2529 18/10/2507

24 พ.ต.ท. หญิง อิสรีย์ เพ็ชรน้อย รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 16/02/2553 01/06/2547 10/03/2535 07/03/2511

25 พ.ต.ท. สาธิต พรสุรัตน์ * รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หางน  าสาคร จว.ชัยนาท 05/04/2555 01/10/2548 16/09/2540 02/12/2510

26 พ.ต.ท. สุพร โลหาวุธ * รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยนาท 06/12/2555 01/10/2548 30/09/2537 27/01/2510

27 พ.ต.ท. อนันต์ พ่ึงสกุล รอง ผกก.ป.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี 10/02/2554 16/06/2542 01/03/2531 17/03/2506

28 พ.ต.ท. โสภณ มุ้ยจ่ัน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง 10/02/2554 16/11/2543 01/02/2532 17/12/2508

29 พ.ต.ท. ประกิจธนาวัฒน์ เรืองรัตน์สุนทร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 10/02/2554 01/10/2546 01/02/2537 20/09/2516

30 พ.ต.ท. หญิง ปราณี พงศ์พลินฤทธิ รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ บก.สส.ภ.1 10/02/2554 01/06/2547 01/07/2534 20/04/2508

31 พ.ต.ท. สรวัชญ์ พ่ึงมี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 10/02/2554 01/10/2547 30/09/2537 03/10/2509

32 พ.ต.ท. วัฒนา เกิดศิริ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หันคา จว.ชัยนาท 10/02/2554 01/10/2547 01/02/2540 16/02/2509

33 พ.ต.ท. ยงยุทธ ดวงวงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 10/02/2554 22/11/2547 30/09/2537 24/10/2505

34 พ.ต.ท. ฉัตรชัย จันอ้น รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 2 บก.อก.ภ.1 05/04/2555 01/04/2541 01/02/2533 05/05/2511

35 พ.ต.ท. ฉัตรชัย กอบุตร รอง ผกก.สส.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 05/04/2555 02/07/2542 01/02/2532 19/12/2509

36 พ.ต.ท. วีรวัต เครือสมบัติ รอง ผกก.สส.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 05/04/2555 16/03/2543 25/01/2534 26/01/2507

37 พ.ต.ท. วิศาล จาระนัย รอง ผกก.ป.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง 05/04/2555 16/11/2543 01/02/2534 11/01/2512

38 พ.ต.ท. พัฒนา คุ้มวงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 05/04/2555 07/03/2546 01/02/2535 19/08/2511

39 พ.ต.ท. สมุทร์ เกตุยา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี 05/04/2555 01/10/2546 30/09/2537 17/04/2508

40 พ.ต.ท. หญิง เพ็ญศรี แสงสง่า รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 1 บก.อก.ภ.1 05/04/2555 01/06/2547 01/02/2531 14/11/2506



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.

41 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ ยันทะรักษ์ รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 4 บก.อก.ภ.1 05/04/2555 01/06/2547 16/09/2536 01/01/2507

42 พ.ต.ท. ภาคภูมิ สุริยาชัยวัฒนะ รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.นนทบุรี 05/04/2555 01/06/2547 26/09/2537 20/09/2511

43 พ.ต.ท. วิชาญ บุญลือ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 05/04/2555 01/10/2547 01/02/2540 12/09/2510

44 พ.ต.ท. สน่ัน กงสิทธ์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/04/2548 30/09/2537 04/03/2507

45 พ.ต.ท. สุรศักด์ิ บัวภาค า รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/04/2548 01/02/2539 06/03/2511

46 พ.ต.ท. สมศักด์ิ พลพันขาง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/10/2548 16/09/2536 20/07/2510

47 พ.ต.ท. วสันต์ ทิพยรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/10/2548 30/09/2537 29/01/2511

48 พ.ต.ท. กวีรัตนะ บังคมธรรม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 05/04/2555 01/10/2548 25/09/2538 01/07/2506

49 พ.ต.ท. ภาคิน ฑีฆาวงค์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 05/04/2555 01/10/2548 25/09/2538 11/01/2510

50 พ.ต.ท. ธนวรรธน์ คุ้มกัน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 05/04/2555 01/10/2548 07/08/2539 14/10/2512

51 พ.ต.ท. สืบพงศ์ ยิ มจันทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี 05/04/2555 01/10/2548 16/09/2540 15/11/2505

52 พ.ต.ท. ศักย์ศรณ์ วรรณประเสริฐ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางพลีน้อย จว.สมุทรปราการ 05/04/2555 01/10/2548 16/09/2540 17/09/2506

53 พ.ต.ท. สุชัย แสงส่อง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 05/04/2555 01/10/2548 16/09/2540 03/02/2510

54 พ.ต.ท. ชุมพล จ าสุข รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/10/2548 01/02/2541 10/02/2506

55 พ.ต.ท. มงคล ปันต๊ะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางระจัน จว.สิงห์บุรี 05/04/2555 01/10/2548 01/02/2541 28/03/2511

56 พ.ต.ท. จักรพงศ์ ขุนพรหม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 05/04/2555 01/10/2548 01/02/2541 07/04/2517

57 พ.ต.ท. ณัฐพล สิทธิมงคล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ประตูน  าจุฬาฯ จว.ปทุมธานี 05/04/2555 01/10/2548 01/02/2541 23/02/2518

58 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ สมบุญจิตร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ประตูน  าจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี 05/04/2555 01/10/2548 01/02/2541 13/05/2518

59 พ.ต.ท. อัศวิน สีมาเจริญศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สาขลา จว.สมุทรปราการ 05/04/2555 01/10/2548 01/02/2541 26/10/2518

60 พ.ต.ท. ทรงพล พูลพิพัฒน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/04/2549 30/09/2535 16/11/2507



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.

61 พ.ต.ท. ปริญญา ม่ังค่ัง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี 05/04/2555 01/04/2549 01/02/2537 17/11/2513

62 พ.ต.ท. สมคิด เพ็ชรแสน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เสาไห้ จว.สระบุรี 05/04/2555 01/04/2549 01/08/2539 08/01/2512

63 พ.ต.ท. อิสระ ศรีคุ้ม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแซง จว.สระบุรี 05/04/2555 01/04/2549 01/02/2541 15/05/2511

64 พ.ต.ท. ชนะ ธีรศรัณยานนท์ รอง ผกก.สส.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา 05/04/2555 01/11/2549 16/09/2540 26/09/2512

65 พ.ต.ท. พิสัณห์ ลัคนาวิเชียร รอง ผกก.ป.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 06/12/2555 02/07/2542 01/02/2533 03/10/2511

66 พ.ต.ท. เสฏฐพงศ์ ทรงกลด รอง ผกก.สส.สภ.หันคา จว.ชัยนาท 06/12/2555 02/07/2542 01/02/2535 04/04/2512

67 พ.ต.ท. วีระศักด์ิ กรอบสนิท รอง ผกก.ป.สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 06/12/2555 29/09/2542 01/02/2534 20/09/2512

68 พ.ต.ท. รัตพงศ์ นิตยระวีวาร รอง ผกก.สส.สภ.ม่วงค่อม จว.ลพบุรี 06/12/2555 16/03/2543 01/02/2533 28/05/2511

69 พ.ต.ท. ธีทัต อารยะรัตนกุล รอง ผกก.สส.สภ.พระขาว จว.พระนครศรีอยุธยา 06/12/2555 13/02/2547 30/09/2535 20/09/2509

70 พ.ต.ท. สมเด็จ สาบ้านกล้วย รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 2 บก.อก.ภ.1 06/12/2555 01/06/2547 25/09/2538 22/12/2510

71 พ.ต.ท. ปวรชัย บุรกรณ์ รอง ผกก.ป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 06/12/2555 01/10/2547 01/02/2540 18/01/2514

72 พ.ต.ท. กฤษฏภาส บุญเมฆ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 06/12/2555 01/11/2548 01/02/2541 20/02/2513

73 พ.ต.ท. ณัฐชาติ เกตุชาติ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 06/12/2555 01/04/2549 30/09/2537 31/05/2508

74 พ.ต.ท. พนม ส าราญดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ค่ายบางระจัน จว.สิงห์บุรี 06/12/2555 01/04/2549 01/02/2541 13/09/2510

75 พ.ต.ท. โกศล ภาคาหาญ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสิงห์บุรี จว.สิงห์บุรี 06/12/2555 01/11/2549 16/01/2538 19/01/2510

76 พ.ต.ท. นราธิป สุทนต์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา 06/12/2555 01/11/2549 16/01/2538 22/07/2510

77 พ.ต.ท. อ านาจ ประเทือง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 06/12/2555 01/11/2549 25/09/2538 20/12/2507

78 พ.ต.ท. นิสิต อินทรวิเศษ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี 06/12/2555 01/11/2549 16/09/2540 06/04/2512

79 พ.ต.ท. ขจร ฉัตรแก้วมณี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 06/12/2555 01/11/2549 01/02/2541 26/01/2512

80 พ.ต.ท. พงษ์พิทักษ์ สิงห์ล  าเลิศ รอง ผกก.ป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท 06/12/2555 30/04/2550 01/02/2535 21/01/2513



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.

81 พ.ต.ท. ศักด์ิศิษฎ์ สายปรีชา รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 05/02/2557 16/03/2543 01/02/2532 27/08/2508

82 พ.ต.ท. ภูวดล ศูนย์แสง รอง ผกก.ป.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 05/02/2557 13/02/2547 30/09/2537 22/03/2509

83 พ.ต.ท. หญิง กาญจนา ล้อมสมบูรณ์ รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 6 บก.อก.ภ.1 05/02/2557 01/06/2547 09/03/2535 13/02/2513

84 พ.ต.ท. ไพโรจน์ แม้นบุตร รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.1 05/02/2557 01/10/2547 07/08/2539 05/01/2512

85 พ.ต.ท. สมชาย วิทยาเอนกนันท์ รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 3 บก.อก.ภ.1 05/02/2557 01/09/2550 12/03/2535 26/10/2509

86 พ.ต.ท. หญิง พิทยา หัวใจเพชร รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ปทุมธานี 05/02/2557 15/09/2550 20/08/2540 13/02/2516

87 พ.ต.ท. กิจฤกษ์ ค าพระบุรี รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 01/12/2550 01/02/2540 31/07/2507

88 พ.ต.ท. ณพสรรค์ เพชรสมพานต์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 05/02/2557 01/12/2550 16/08/2542 05/04/2514

89 พ.ต.ท. ปิติกรณ์ ชูพร้อม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 05/02/2557 01/12/2550 01/02/2543 30/08/2520

90 พ.ต.ท. สุทธิชัย ศรีอ่อน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 05/02/2557 01/12/2550 01/02/2543 06/11/2520

91 พ.ต.ท. ชัยรัตน์ หิรัญบูรณะ รอง ผกก.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 05/02/2557 20/11/2551 25/09/2538 29/04/2508

92 พ.ต.ท. มงคล พฤกษชาติ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 05/02/2557 20/11/2551 01/02/2542 10/05/2519

93 พ.ต.ท. หญิง ภารดี เด่นยุกต์ รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 05/02/2557 20/11/2551 27/08/2544 27/09/2517

94 พ.ต.ท. อภิชาติ อุตรมาตย์ รอง ผกก.สส.สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี 15/01/2558 01/04/2541 01/02/2533 11/11/2510

95 พ.ต.ท. สานิต งามข า รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 15/01/2558 11/02/2545 01/02/2534 16/05/2510

96 พ.ต.ท. สัมพันธ์ อุดมชัยนิธิยศ รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.1 15/01/2558 11/02/2545 01/02/2534 20/08/2511

97 พ.ต.ท. กิติศักด์ิ วิชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี 15/01/2558 01/04/2546 30/09/2537 19/01/2511

98 พ.ต.ท. หญิง ณชนก คล้ายโพธ์ิทอง รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สิงห์บุรี 15/01/2558 13/02/2547 09/09/2535 18/10/2508

99 พ.ต.ท. บุญโรจน์ โลจายะ รอง ผกก.ป.สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 15/01/2558 13/02/2547 01/02/2540 30/12/2518

100 พ.ต.ท. หญิง สิริพร ผลมาตย์ รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ลพบุรี 15/01/2558 22/11/2547 11/03/2535 24/07/2511



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.

101 พ.ต.ท. อดิศร ชาวเมือง รอง ผกก.ป.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 15/01/2558 22/11/2547 01/02/2536 13/05/2514

102 พ.ต.ท. อพิสิฐ เกิดสวัสด์ิ รอง ผกก.สส.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 15/01/2558 01/04/2549 01/02/2541 17/05/2517

103 พ.ต.ท. เชิดศักด์ิ นัยนา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา 15/01/2558 01/11/2549 25/09/2538 04/02/2507

104 พ.ต.ท. ชัยรัตน์ แย้มวงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 15/01/2558 01/09/2550 30/09/2537 21/05/2511

105 พ.ต.ท. เปรมวิชช์ พลนันท์หิรัญ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหม่ี จว.ลพบุรี 15/01/2558 01/09/2550 01/02/2539 04/10/2516

106 พ.ต.ท. ชัยนครินทร์ ดีมีวงษ์ รอง ผกก.ป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท 15/01/2558 10/09/2550 30/09/2537 03/10/2509

107 พ.ต.ท. เผด็จ กระแตวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 15/01/2558 10/09/2550 01/02/2539 12/01/2516

108 พ.ต.ท. ทิตวีร์ เอ่ียมสอาด รอง ผกก.สส.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 15/01/2558 10/09/2550 01/02/2539 17/10/2516

109 พ.ต.ท. สุทธิชน ธงชัยภูมิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 15/01/2558 01/12/2550 01/02/2543 16/03/2520

110 พ.ต.ท. เศกสันต์ หาญค าแพง รอง ผกก.ป.สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา 15/01/2558 07/12/2550 01/02/2540 15/08/2512

111 พ.ต.ท. อาทิตย์ อินทวารี รอง ผกก.ป.สภ.แสวงหา จว.อ่างทอง 15/01/2558 07/12/2550 01/02/2541 12/09/2519

112 พ.ต.ท. ราเชนทร์ ถนัดพจนามาตย์ รอง ผกก.ป.สภ.ป่าโมก จว.อ่างทอง 15/01/2558 16/01/2551 01/02/2540 14/09/2511

113 พ.ต.ท. นิกรณ์ ข าภูเขียว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 15/01/2558 20/11/2551 01/02/2540 08/09/2514

114 พ.ต.ท. ธานินทร์ เกิดผล รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี 15/01/2558 20/11/2551 16/08/2542 11/07/2512

115 พ.ต.ท. บุญชัย คงเจริญ รอง ผกก.ป.สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี 15/01/2558 20/11/2551 01/02/2543 25/08/2520

116 พ.ต.ท. ธนพล แจ้งไพร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา 15/01/2558 16/02/2553 01/02/2545 13/11/2516

117 พ.ต.ท. สมศักด์ิ เม็กขุนทด รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านหม่ี จว.ลพบุรี 03/07/2558 01/12/2550 16/09/2535 15/02/2507

118 พ.ต.ท. วีระวุฒิ มีไล้ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว .พระนครศรีอยุธยา 18/02/2559 01/10/2546 01/02/2539 25/05/2516

119 พ.ต.ท. พงศ์พิชิต สุธรรมราช รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 18/02/2559 01/11/2549 01/02/2542 26/03/2519

120 พ.ต.ท. รังสรรค์ ค าสุข รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 18/02/2559 01/12/2550 01/02/2542 01/07/2514



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.

121 พ.ต.ท. สิโรฒม์ คุณอุดม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 16/05/2559 01/10/2544 28/02/2535 09/11/2510

122 พ.ต.ท. หญิง เบญจวรรณ ปานแม้น รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ชัยนาท 16/05/2559 07/03/2546 09/09/2535 29/06/2508

123 พ.ต.ท. ทะยาน ตาตะคุ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จว .พระนครศรีอยุธยา 16/05/2559 01/04/2546 16/01/2538 05/05/2508

124 พ.ต.ท. งาน กันทวี รอง ผกก.สส.สภ.สามโก้ จว.อ่างทอง 16/05/2559 22/11/2547 30/09/2537 07/04/2510

125 พ.ต.ท. อัครเดช ศุกระกาญจน์ รอง ผกก.ป.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 16/05/2559 01/11/2548 01/09/2536 19/08/2507

126 พ.ต.ท. ยุติธรรม มหานิล รอง ผกก.สส.สภ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2559 01/11/2549 07/08/2539 13/08/2507

127 พ.ต.ท. ภูริสิทธ์ิ ทิมทอง รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 16/05/2559 06/03/2550 25/09/2538 21/11/2505

128 พ.ต.ท. ภาสกร มังกรแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 16/05/2559 01/09/2550 16/01/2538 30/12/2511

129 พ.ต.ท. แสงเพ็ชร หอมสมบัตร รอง ผกก.สส.สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี 16/05/2559 10/09/2550 01/02/2540 30/11/2511

130 พ.ต.ท. เรวัติ พันกา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ 16/05/2559 07/12/2550 01/02/2541 26/01/2518

131 พ.ต.ท. อาชาไนย แสนสุข รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 16/05/2559 07/12/2550 01/02/2541 11/04/2519

132 พ.ต.ท. สมพงษ์ รัตนแมนสรวง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 16/05/2559 07/12/2550 01/02/2541 29/12/2519

133 พ.ต.ท. กิตติพันธ์ ภูวเรืองพัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท 16/05/2559 16/01/2551 01/02/2540 08/08/2507

134 พ.ต.ท. วรชัย วังลัยค า รอง ผกก.สส.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 16/05/2559 20/11/2551 01/02/2543 10/11/2520

135 พ.ต.ท. อภิชัย ไลออน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 16/05/2559 16/02/2553 01/02/2544 15/12/2517

136 พ.ต.ท. วุฒิชัย วังทะพันธ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 16/05/2559 16/02/2553 01/02/2545 27/04/2522

137 พ.ต.ท. สมศักด์ิ สาภูงา รอง ผกก.สส.สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 16/05/2559 16/02/2553 15/02/2545 15/06/2516

138 พ.ต.ท. กันตภณ ธนาธิปป่ินสกุล รอง ผกก.สส.สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 16/05/2559 16/02/2553 01/02/2546 18/01/2523

139 พ.ต.ท. กฤติน ตปสีโล รอง ผกก.สส.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 16/05/2559 16/02/2553 01/02/2546 23/04/2523

140 พ.ต.ท. ณรงค์ ซิ มสวัสด์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี 07/06/2560 01/10/2545 16/01/2538 22/11/2506



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.

141 พ.ต.ท. บุญชู สงสุวงค์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา 07/06/2560 01/10/2545 16/01/2538 01/08/2508

142 พ.ต.ท. ศิลป์ชัย อ่ าศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 07/06/2560 01/10/2545 16/01/2538 04/08/2512

143 พ.ต.ท. อรงค์เดช สอาดบัว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี 07/06/2560 01/10/2545 16/01/2538 24/08/2512

144 พ.ต.ท. สุเมธ ธิราพืช รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คูคต จว.ปทุมธานี 07/06/2560 01/10/2547 01/02/2540 02/01/2511

145 พ.ต.ท. รชต พัฒนพงษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี 07/06/2560 10/09/2550 16/01/2538 29/04/2510

146 พ.ต.ท. ธีร์นิติ เสียงลอย รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหม่ี จว.ลพบุรี 07/06/2560 10/09/2550 01/02/2540 30/06/2506

147 พ.ต.ท. กิจจา ไกรเทพ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี 07/06/2560 07/12/2550 01/02/2540 25/03/2511

148 พ.ต.ท. สุทธิเทพ สุวรรณปทุมเลิศ รอง ผกก.สส.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี 07/06/2560 07/12/2550 01/02/2541 16/04/2512

149 พ.ต.ท. จิรโชติ ศรีภัทรภา รอง ผกก.ป.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 07/06/2560 07/12/2550 01/02/2541 21/12/2518

150 พ.ต.ท. อิทธิพัทธ์ ศรีม่ัน รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.นนทบุรี 07/06/2560 15/02/2551 01/02/2538 07/03/2515

151 พ.ต.ท. นาคพันธ์ุ โพธา รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 20/11/2551 01/02/2544 27/08/2520

152 พ.ต.ท. สิทธิโชค สิทธิโสภณ รอง ผกก.ป.สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 16/02/2553 16/08/2542 22/05/2510

153 พ.ต.ท. อัศม์เดช มุ่งลือ รอง ผกก.สส.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 07/06/2560 16/02/2553 01/02/2544 06/04/2522

154 พ.ต.ท. สุรศักด์ิ มีวิริยกุล รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางจัก จว.อ่างทอง 07/06/2560 16/02/2553 01/02/2545 27/08/2516

155 พ.ต.ท. รหาญ รัตนเมืองช้าง รอง ผกก.ป.สภ.แก่งคอย จว.สระบุรี 07/06/2560 16/02/2553 01/02/2545 15/07/2521

156 พ.ต.ท. ชัยณรงค์ ทาสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง 07/06/2560 16/02/2553 15/02/2545 30/01/2512

157 พ.ต.ท. เกียรติวิรุฬห์ จันทร์ดี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 16/02/2553 01/02/2546 14/09/2517

158 พ.ต.ท. ธนกฤษ กีรติชาญธนา รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ 07/06/2560 16/02/2553 01/02/2546 25/09/2520

159 พ.ต.ท. สุเนตย์ สีช านาญ รอง ผกก.ป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 07/06/2560 16/02/2553 01/02/2546 12/04/2522

160 พ.ต.ท. สิทธิเดช เรืองสม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี 07/06/2560 16/02/2553 01/02/2546 29/08/2523



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.

161 พ.ต.ท. จาตุรนต์ พลานุพัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.พระอินทร์ราชา จว.พระนครศรีอยุธยา 07/06/2560 16/02/2553 01/02/2546 08/02/2524

162 พ.ต.ท. อุฬาร ชินอักษร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 07/06/2560 10/02/2554 01/02/2547 26/11/2511

163 พ.ต.ท. ทวี ป่ินแก้ว รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1 07/06/2560 10/02/2554 01/02/2547 23/07/2523

164 พ.ต.ท. นาวิน ดิษฐ์สุข รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี 07/06/2560 10/02/2554 01/02/2547 02/09/2523

165 พ.ต.ท. ธวัชชัย ก าเนิดสูง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี 07/06/2560 10/02/2554 01/02/2547 31/01/2524

166 พ.ต.ท. ณัฐวัฒน์ พูลอ าไภย์ รอง ผกก.สส.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี 15/03/2561 07/03/2546 01/02/2533 16/07/2510

167 พ.ต.ท. อัครภัส จายะวานิช รอง ผกก.ป.สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 15/03/2561 07/03/2546 01/02/2536 21/09/2514

168 พ.ต.ท. ปรากฎ นาคใหญ่ รอง ผกก.ป.สภ.มหาราช จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2561 07/03/2546 30/09/2537 17/07/2512

169 พ.ต.ท. อธิวัฒน์ อุปละ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 15/03/2561 01/10/2547 01/02/2540 24/08/2509

170 พ.ต.ท. อภิวัฒน์ บุญสว่าง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ภาชี จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2561 01/10/2548 01/02/2541 02/02/2510

171 พ.ต.ท. ธีรภาพ เครือละไม้ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 15/03/2561 01/11/2549 16/01/2538 14/02/2514

172 พ.ต.ท. หญิง ปราณี ทรัพย์วงศ์ปัญญา รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ปทุมธานี 15/03/2561 22/06/2550 20/08/2540 12/08/2516

173 พ.ต.ท. อภิมุข เสมสฤษด์ิ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท 15/03/2561 10/09/2550 01/02/2536 13/03/2512

174 พ.ต.ท. วรทัศน์ วัฒนชัยนันท์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี 15/03/2561 01/12/2550 01/02/2539 21/10/2516

175 พ.ต.ท. กฤษฎา ธีรพงษ์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.อ่างทอง 15/03/2561 20/11/2551 01/02/2543 01/11/2519

176 พ.ต.ท. สัมพันธ์ ทิมเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 15/03/2561 20/11/2551 01/02/2544 13/01/2520

177 พ.ต.ท. ประภากร ก่ิงทัพหลวง รอง ผกก.สส.สภ.หนองแค จว.สระบุรี 15/03/2561 20/11/2551 01/02/2544 12/09/2522

178 พ.ต.ท. ไตรศักด์ิ อุดมสรรพ์ศรี รอง ผกก.ป.สภ.โคกเจริญ จว.ลพบุรี 15/03/2561 16/02/2553 16/08/2542 17/01/2511

179 พ.ต.ท. วีระศักด์ิ เมืองสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 15/03/2561 16/02/2553 16/08/2542 19/07/2518

180 พ.ต.ท. สุพจน์ ไชยะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 15/03/2561 16/02/2553 01/02/2543 24/05/2521



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.

181 พ.ต.ท. พัฒนา สัมมาทิตฐิ รอง ผกก.สส.สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 15/03/2561 16/02/2553 16/08/2543 30/09/2515

182 พ.ต.ท. มนตรี เล่ห์อ่ิม รอง ผกก.ป.สภ.โคกส าโรง จว.ลพบุรี 15/03/2561 16/02/2553 01/02/2544 08/06/2520

183 พ.ต.ท. บุญเกื อ ดาราตระกูล รอง ผกก.ป.สภ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ 15/03/2561 16/02/2553 15/02/2545 25/10/2509

184 พ.ต.ท. บรรเทิง กลมแก้ว รอง ผกก.จร.สภ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 15/03/2561 16/02/2553 01/02/2546 14/02/2520

185 พ.ต.ท. เชิดชัย ชั วทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังม่วง จว.สระบุรี 15/03/2561 10/02/2554 01/02/2547 13/11/2513

186 พ.ต.ท. ภาคิน พงษ์กาญจนะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 15/03/2561 10/02/2554 01/02/2547 09/10/2525

187 พ.ต.ท. สมเกียรติ ทรัพย์สมบูรณ์ รอง ผกก.สส.สภ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท 15/03/2561 05/05/2554 01/08/2547 29/02/2513

188 พ.ต.ท. สุพล สงทอง รอง ผกก.ป.สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2561 02/07/2554 01/08/2547 30/10/2511

189 พ.ต.ท. เกษม ขุนชุ่ม รอง ผกก.สส.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี 15/03/2562 13/02/2547 30/09/2537 06/01/2511

190 พ.ต.ท. สมบูรณ์ ชาญสมัย รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.อ่างทอง 15/03/2562 01/06/2547 25/09/2538 08/05/2506

191 พ.ต.ท. อดิศักด์ิ สินสืบผล รอง ผกก.สส.สภ.ผักไห่ จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 01/06/2547 01/02/2540 04/01/2513

192 พ.ต.ท. วิชาญ จันทศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 01/10/2547 01/02/2539 08/09/2517

193 พ.ต.ท. ประภาส พรมคล้าย รอง ผกก.ป.สภ.ท่าช้าง จว.สิงห์บุรี 15/03/2562 22/11/2547 25/01/2534 27/06/2509

194 พ.ต.ท. สมนึก เสง่ียมงาม รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชัยนาท จวงชัยนาท 15/03/2562 22/11/2547 25/09/2538 26/06/2507

195 พ.ต.ท. เชิดศักด์ิ ประกอบสุข รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ 15/03/2562 01/04/2548 30/09/2535 01/03/2510

196 พ.ต.ท. องอาจ เทียนทอง รอง ผกก.สส.สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 01/10/2548 01/02/2540 03/12/2510

197 พ.ต.ท. ปานเทพ ปาณะดิษ รอง ผกก.สส.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 15/03/2562 01/11/2548 01/02/2541 12/07/2518

198 พ.ต.ท. ธนบดี อัดแสง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 15/03/2562 01/01/2549 01/02/2541 17/05/2517

199 พ.ต.ท. ชนันธร ค าเกษ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี 15/03/2562 01/04/2549 01/02/2541 26/04/2513

200 พ.ต.ท. หญิง พงษ์ลดา ทองเอ่ียม รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 4 บก.อก.ภ.1 15/03/2562 01/09/2550 09/09/2535 20/10/2509



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.

201 พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ อินทรลักษณ์ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี 15/03/2562 01/09/2550 16/09/2535 06/08/2508

202 พ.ต.ท. สุเทพ เอ่ียมเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.บางจัก จว.อ่างทอง 15/03/2562 01/09/2550 30/09/2535 24/12/2509

203 พ.ต.ท. ประจักษ์ เจริญสลุง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 15/03/2562 01/09/2550 30/09/2535 31/07/2512

204 พ.ต.ท. เสมา บรรดาศักด์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 01/09/2550 01/02/2539 18/10/2515

205 พ.ต.ท. สมนึก คิดถูก รอง ผกก.ป.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี 15/03/2562 01/09/2550 07/08/2539 07/02/2512

206 พ.ต.ท. มาโนช บุญส่ง รอง ผกก.สส.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 01/09/2550 01/02/2540 17/03/2509

207 พ.ต.ท. นรสิงห์ อินทร์ถา รอง ผกก.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท 15/03/2562 10/09/2550 30/09/2535 21/03/2507

208 พ.ต.ท. พันธ์ศักย์ ขาวงาม รอง ผกก.ป.สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 15/03/2562 10/09/2550 30/09/2537 13/02/2510

209 พ.ต.ท. อาจณรงค์ วงษ์ภาพ รอง ผกก.ป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 16/01/2551 01/02/2540 24/05/2507

210 พ.ต.ท. ทวีวงศ์ ดิษฐแย้ม รอง ผกก.สส.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 15/02/2551 16/01/2538 22/08/2506

211 พ.ต.ท. บุรินทร์ ยมจินดา รอง ผกก.ป.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 15/03/2562 01/03/2551 01/02/2543 24/11/2520

212 พ.ต.ท. อมรพิพัฒน์ วงศ์ไชย รอง ผกก.ป.สภ.สรรคบุรี จว.ชัยนาท 15/03/2562 05/03/2551 01/02/2540 22/02/2513

213 พ.ต.ท. อนันต์ ทองสุข รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.ชัยนาท 15/03/2562 20/11/2551 28/02/2535 30/03/2509

214 พ.ต.ท. พิภพ นาพุทรา รอง ผกก.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 10/02/2552 01/02/2547 12/05/2523

215 พ.ต.ท. สมภพ เชาว์เพชรไพโรจน์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี 15/03/2562 07/09/2552 01/02/2545 26/10/2522

216 พ.ต.ท. ปัญจทัต น้อยจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหมอ จว.สระบุรี 15/03/2562 16/02/2553 01/02/2543 01/01/2516

217 พ.ต.ท. สุรกิจ มรกตสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ 15/03/2562 16/02/2553 01/02/2543 23/05/2519

218 พ.ต.ท. วีระ นุชศิลป์ รอง ผกก.ป.สภ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 16/02/2553 01/02/2544 05/03/2520

219 พ.ต.ท. มงคล คะเชนทร รอง ผกก.สส.สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 15/03/2562 16/02/2553 01/02/2544 23/05/2521

220 พ.ต.ท. วสัน คงนิล รอง ผกก.สส.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 16/02/2553 01/02/2545 18/01/2521



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.

221 พ.ต.ท. ดุสิต ผาสุข รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าหิน จว.ลพบุรี 15/03/2562 16/02/2553 01/02/2545 26/08/2521

222 พ.ต.ท. บุญส่ง รัศมี รอง ผกก.ป.สภ.ไชโย จว.อ่างทอง 15/03/2562 16/02/2553 15/02/2545 05/04/2510

223 พ.ต.ท. ภูริทัต งามประเสริฐ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 16/02/2553 15/02/2545 02/12/2513

224 พ.ต.ท. สุเมธ ขันทอง รอง ผกก.สส.สภ.วิเศษชัยชาญ จว.อ่างทอง 15/03/2562 16/02/2553 01/02/2546 22/09/2522

225 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา * รอง ผกก.ป.สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 15/03/2562 05/02/2555 01/12/2548 30/11/2512

226 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ สลักค า รอง ผกก.ป.สภ.ส าโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ 15/03/2562 01/10/2553 01/02/2546 14/10/2523

227 พ.ต.ท. ศรีทอง จรรอด รอง ผกก.ป.สภ.ลาดบัวหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 10/02/2554 16/08/2542 18/07/2512

228 พ.ต.ท. วุฒิไกร อุปพงษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 10/02/2554 01/02/2545 09/10/2521

229 พ.ต.ท. ภาสกร ไชยทวีวงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ จว.นนทบุรี 15/03/2562 10/02/2554 01/02/2547 16/05/2523

230 พ.ต.ท. รัฐวัสถ์ พงษ์ศรานนท์ รอง ผกก.สส.สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 15/03/2562 10/02/2554 01/02/2547 24/06/2524

231 พ.ต.ท. บ าเพ็ญ ไวยรจนา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 15/03/2562 10/04/2554 01/02/2547 13/11/2513

232 พ.ต.ท. กวินเวทย์ วิริยะสิริภักดี รอง ผกก.ป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี 15/03/2562 05/04/2555 25/12/2546 13/07/2523

233 พ.ต.ท. ชิตพล สุวรรณวงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.หนองโดน จว.สระบุรี 15/03/2562 05/04/2555 01/02/2547 11/11/2518

234 พ.ต.ท. นพดล ธรรมเนียม รอง ผกก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี 15/03/2562 05/04/2555 01/02/2547 18/01/2519

235 พ.ต.ท. จาตุรนต์ ซ้ายงาม รอง ผกก.สส.สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 15/03/2562 05/04/2555 01/02/2547 29/04/2523

236 พ.ต.ท. อาทิตย์ เทียนศิริ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 15/03/2562 05/04/2555 01/08/2547 16/07/2510

237 พ.ต.ท. นิติธร ยศโชตวณิช รอง ผกก.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 06/10/2555 01/02/2548 19/03/2521

238 พ.ต.ท. ช านาญ ตรีเนตร รอง ผกก.ป.สภ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ 15/03/2562 06/12/2555 01/02/2547 30/05/2524

239 พ.ต.ท. วัชระ ศรีเป่ียม รอง ผกก.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 06/12/2555 01/08/2547 06/08/2514

240 พ.ต.ท. สรายุทธ แสงทอง รอง ผกก.ป.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา 15/03/2562 06/12/2555 01/02/2548 23/08/2520



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

ล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก.

241 พ.ต.ท. พรชัย เทแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 15/03/2562 06/12/2555 01/02/2548 08/10/2524

242 พ.ต.ท. ชาญชัย ฤทธิฦาชัย รอง ผกก.ป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 15/03/2562 06/12/2555 01/02/2548 23/12/2524

243 พ.ต.ท. วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ จว.นนทบุรี 15/03/2562 06/12/2555 01/02/2548 19/06/2525

244 พ.ต.ท. ธนกฤต รวยอารี รอง ผกก.สส.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 15/03/2562 06/12/2555 15/03/2558 22/10/2522

245 พ.ต.ท. สรวรรธน์ เจริญทรัพย์ รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ ภ.จว.สระบุรี 15/03/2562 06/12/2555 28/09/2548 19/06/2521

246 พ.ต.ท. ทบทอง บุญ-หลง รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ 5 บก.อก.ภ.1 15/03/2562 06/12/2555 28/09/2548 14/09/2524

247 พ.ต.ท. นรินทร์เนตร ศรีสุข รอง ผกก.ป.สภ.หน้าพระลาน จว.สระบุรี 15/03/2562 06/12/2555 01/12/2548 30/08/2513

248 พ.ต.ท. ชยชัย นาธนกาญจน์ รอง ผกก.สส.สภ.ส าโรงใต้ จว.สมุทรปราการ 15/03/2562 06/12/2555 01/02/2549 18/02/2525

249 พ.ต.ท. ปกครอง ตมิศานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ 15/03/2562 06/12/2555 01/02/2549 10/04/2525

250 พ.ต.ท. วรรณสิน พูนเดช รอง ผกก.ป.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 15/03/2562 06/12/2555 01/02/2549 10/02/2526

251 พ.ต.ท. พีรพัสส์ ชูช่วย รอง ผกก.สส.สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 15/03/2562 06/12/2555 01/02/2549 12/05/2526

252 พ.ต.ท. พัศริศวร์ ตันอารีย์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี 15/03/2562 06/12/2555 01/02/2549 03/05/2527

253 พ.ต.ท. ศุกรีย์ เลิศวงหัด รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี 15/03/2562 06/12/2555 01/02/2550 25/01/2527

254 พ.ต.ท. จีรเดช กลีบบัว รอง ผกก.ป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ 15/03/2562 01/10/2556 01/02/2549 05/12/2524

หมำยเหตุ
 - ล าดับท่ี 11 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง ผกก. 3 ปี 4 เดือน 27 วัน
 - ล าดับท่ี 25 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง ผกก. 1 ปี 8 เดือน 13 วัน
 - ล าดับท่ี 26 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง ผกก. 2 ปี 
 - ล าดับท่ี 225 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 2 ปี 8 เดือน 26 วัน

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง
(นวรัตน์  ข ำสอำด)

ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1


