
ผนวก ฉ

ล ำดับ ยศ ช่ือ   สกุล ต ำแหน่ง รอง ผกก. สวญ. สว. รอง สว. วัน เดือน ปี เกิด

1 พ.ต.ท. หญิง ปิยมาวดี พุฒชาติ รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 5/02/2551 - 2/07/2544 28/01/2535 18/07/2506

2 พ.ต.ท. พูลศักด์ิ แก้วสีขำว * รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยำ บก.ตม.3 5/04/2555 - 1/10/2549 25/09/2538 24/05/2510

3 พ.ต.ท. วัลลภ ขุนหมื่น รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3 16/02/2553 - 16/11/2543 01/02/2536 16/11/2513

4 พ.ต.ท. หญิง อัญชนา สมบูรณ์นิรันดร์ รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม. 16/02/2553 - 30/06/2544 30/06/2532 24/06/2504

5 พ.ต.ท. นิธิวัชร์ ดิลกพงศ์โยธิน รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 16/02/2553 - 11/02/2545 1/02/2538 3/02/2510

6 พ.ต.ท. รัชกฤต เมฆวัฒนกุล รอง ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 16/02/2553 - 22/11/2547 11/03/2535 30/08/2507

7 พ.ต.ท. ศุภกิจ ศรีจ านอง * รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 20/11/2551 - 16/03/2543 1/02/2535 30/01/2513

8 พ.ต.ท. หญิง ธนพร รูปขจร รอง ผกก.ฝท.บก.ตม.5 10/02/2554 - 16/06/2541 1/06/2526 19/02/2505

9 พ.ต.ท. หญิง นภัสวรรณ อุ่นบุญ รอง ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยี ตม.บก.ตม.4 10/02/2554 - 7/03/2546 30/01/2538 1/02/2515

10 พ.ต.ท. หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์ รอง ผกก.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5 10/02/2554 - 22/11/2547 30/09/2537 17/07/2508

11 พ.ต.ท. หญิง สมจิต วะระทุม รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.6 5/04/2555 - 1/08/2542 11/03/2535 23/11/2503

12 พ.ต.ท. เกรียงไกร อาริยะย่ิง รอง ผกก.สส.บก.ตม.5 5/04/2555 - 11/02/2545 1/02/2536 4/04/2513

13 พ.ต.ท. หญิง สุมาลี พุม่สุข รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.2 5/04/2555 - 7/03/2546 28/09/2533 29/07/2505

14 พ.ต.ท. วีระศักด์ิ วงศ์ป้อม รอง ผกก.ตม.จว.กระบี ่บก.ตม.6 5/04/2555  - 7/03/2546 1/07/2534 12/09/2508

15 พ.ต.ท. คมสัน ทัพเสน รอง ผกก.ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรม ตม. 5/04/2555 - 7/03/2546 1/02/2535 21/01/2513

16 พ.ต.ท. หญิง รุ่งทิพย์ เข็มทอง รอง ผกก.1 บก.ตม.1 5/04/2555 - 7/03/2546 1/02/2538 16/06/2515

17 พ.ต.ท. อมรศักด์ิ แสงวรรณ รอง ผกก.สส.บก.ตม.5 5/04/2555 - 13/02/2547 1/02/2540 19/12/2516

18 พ.ต.ท. ทวนทอง ถิตย์ฉาย รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4 5/04/2555 - 22/11/2547 16/09/2536 11/04/2507

บัญชีล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจ ำปี 2563



หน้าที ่2 ใน 7 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ   สกุล ต ำแหน่ง รอง ผกก. สวญ. สว. รอง สว. วัน เดือน ปี เกิด

บัญชีล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจ ำปี 2563

19 พ.ต.ท. หญิง วัณณวรางค์ อภิชาติเสนีย์ รอง ผกก. ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ตม. 5/04/2555 - 1/11/2548 1/02/2538 15/02/2513

20 พ.ต.ท. อาทร วงศ์ใจเกื้อ รอง ผกก.3 บก.สส.สตม. 5/04/2555 - 1/11/2548 16/09/2540 12/11/2504

21 พ.ต.ท. ปนัตถ์ มโนมัยวิบูลย์ รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 5/04/2555 - 1/11/2548 31/03/2541 12/04/2514

22 พ.ต.ท. พรพงศ์ ปัจฉิมสวัสด์ิ รอง ผกก.ตม.จว.กระบี ่บก.ตม.6 5/04/2555  - 1/11/2548 10/11/2541 5/08/2514

23 พ.ต.ท. หญิง นงนาฏ เหมอังกูร รอง ผกก.ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรม ตม. 5/04/2555 - 1/10/2549 11/11/2531 28/09/2507

24 พ.ต.ท. หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 5/04/2555 - 1/10/2549 16/09/2540 25/04/2507

25 พ.ต.ท. หญิง นงลักษณ์ แสนอ้วน รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธาน ีบก.ตม.4 5/04/2555 - 1/10/2549 16/8/2542 12/01/2518

26 พ.ต.ท. ทวีศักด์ิ เสือทอง รอง ผกก.ฝ่ายตรวจฯ ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 5/04/2555 - 14/05/2547 30/09/2537 21/04/2512

27 พ.ต.ท. จิรชาติ ร่มสายหยุด รอง ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธาน ีบก.ตม.6 20/09/2555 - 7/03/2546 16/01/2538 22/08/2504

28 พ.ต.ท. หญิง ศรินทิพย์ มานะปรีชา รอง ผกก.ฝอ.ศท.ตม. 20/09/2555 - 13/02/2547 23/06/2529 11/12/2504

29 พ.ต.ท. หญิง ศศิธร ไพโรจน์ รอง ผกก.ตม.จว.กระบี ่บก.ตม.6 6/12/2555  - 13/02/2547 9/09/2535 23/08/2507

30 พ.ต.ท. หญิง ทิพย์วัน ค้ิวสุวรรณสุข รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.สตม. 6/12/2555 - 1/10/2549 28/09/2533 10/03/2507

31 พ.ต.ท. สุทธิสุนทร ซ้ายขวัญ รอง ผกก.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 6/12/2555 - 1/10/2549 10/11/2541 15/07/2519

32 พ.ต.ท. จตุพร เนวะมาตย์ รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4 6/12/2555 - 7/12/2550 1/02/2538 21/01/2515

33 พ.ต.ท. จิรพงศ์ รุจิรด ารงค์ชัย รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 6/12/2555 - 7/12/2550 01/02/2541 27/03/2520

34 พ.ต.ท. ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 5/02/2557 - 11/02/2545 1/02/2535 13/05/2512

35 พ.ต.ท. หญิง อรุณี อ่อนอิ่มสิน รอง ผกก.3 บก.ตม.1 5/02/2557 - 13/02/2547 25/09/2538 20/08/2510

36 พ.ต.ท. หญิง ศรัณยา ทับเป็นไทย รอง ผกก.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 5/02/2557 - 1/06/2547 31/03/2538 17/02/2508

37 พ.ต.ท. หญิง ภรณี ดุริยประสิทธ์ิ รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 5/02/2557 - 1/06/2547 22/12/2538 19/11/2505



หน้าที ่3 ใน 7 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ   สกุล ต ำแหน่ง รอง ผกก. สวญ. สว. รอง สว. วัน เดือน ปี เกิด

บัญชีล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจ ำปี 2563

38 พ.ต.ท. บัญชา ลิมปิชาติ รอง ผกก.สส.บก.ตม.6 5/02/2557 - 1/10/2549 1/02/2537 25/06/2514

39 พ.ต.ท. วัชรพล สว่างแผ้ว สวญ.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6 5/02/2557 - 7/12/2550 16/09/2535 31/01/2509

40 พ.ต.ท. พิษณุ เบีย้แก้ว รอง ผกก.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 5/02/2557 - 7/12/2550 1/02/2542 23/09/2519

41 พ.ต.ท. หญิง พรชนก เพชรกาฬ รอง ผกก.1 บก.ตม.1 5/02/2557 - 15/02/2551 7/09/2539 24/02/2511

42 พ.ต.ท. สุรชัย เอี่ยมผ้ึง รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 5/02/2557 - 15/02/2551 01/02/2540 07/06/2517

43 พ.ต.ท. นรินท์โชติ พงศ์พิธานนท์ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4 21/03/2557 - 15/09/2550 1/02/2541 14/01/2518

44 พ.ต.ท. หญิง อ าพัน ธนาอัศวพันธ์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 21/03/2557 - 7/12/2550 16/09/2540 5/02/2514

45 พ.ต.ท. จักริน เป็นสุข รอง ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 15/01/2558 - 1/06/2547 30/09/2537 13/08/2504

46 พ.ต.ท. หญิง ธาราทิพย์ จ ารัส รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 15/01/2558 - 1/11/2548 16/09/2535 26/09/2508

47 พ.ต.ท. หญิง เปรมใจ ขุนวิชัย รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 15/01/2558 - 1/11/2549 28/09/2533 27/06/2507

48 พ.ต.ท. นพดล เจริญทรัพย์ รอง ผกก.ปฏิบัติการอาชญากรรมพเิศษ บก.สส.สตม. 15/01/2558 - 7/12/2550 1/02/2539 17/03/2515

49 พ.ต.ท. สุพจน์ ชาวศรีทอง รอง ผกก.ฝ่ายตรวจฯ ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 15/01/2558 - 16/01/2551 1/02/2540 14/05/2517

50 พ.ต.ท. ณภัทรพงศ สุภาพร รอง ผกก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 15/01/2558 - 15/02/2551 1/02/2540 11/03/2517

51 พ.ต.ท. ชินวุฒิ ต้ังวงษ์เลิศ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 15/01/2558 - 16/02/2553 01/02/2546 11/03/2523

52 พ.ต.ท. วีรวัฒน์ นิลวัตร * รอง ผกก.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6 16/05/2559 - 20/11/2551 25/01/2534 15/10/2508

53 พ.ต.ท. ฉัตรชัย หะยีมำมะ * รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.6 16/05/2559  - 16/02/2553 1/02/2534 6/06/2511

54 พ.ต.ท. สมศักด์ิ แสงสิน * รอง ผกก.ตม.จว.นรำธวิำส บก.ตม.6 16/05/2559 - 16/02/2553 1/02/2546 27/08/2518

55 พ.ต.ท. หญิง กฤติกา ค าสาริรักษ์ รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4 16/05/2559 - 22/11/2547 25/09/2538 19/02/2510

56 พ.ต.ท. อัครเดช จันทร์ตระกูล รอง ผกก.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม. 16/05/2559 - 1/11/2548 16/09/2536 12/04/2512



หน้าที ่4 ใน 7 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ   สกุล ต ำแหน่ง รอง ผกก. สวญ. สว. รอง สว. วัน เดือน ปี เกิด

บัญชีล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจ ำปี 2563

57 พ.ต.ท. เรืองเดช ธรรมนันท์ รอง ผกก.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 16/05/2559 - 1/11/2548 1/04/2539 23/07/2516

58 พ.ต.ท. หญิง ปรียำ นำขวัญ * รอง ผกก.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6 16/05/2559 - 7/12/2550 23/06/2529 9/02/2505

59 พ.ต.ท. หญิง อนงค์ อรรคเดโช รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4 16/05/2559 - 1/10/2549 19/06/2534 2/10/2503

60 พ.ต.ท. หญิง สรรัตน์ เผือกมงคล รอง ผกก.ฝอ.ศท.ตม. 16/05/2559 - 1/11/2549 1/04/2537 17/11/2514

61 พ.ต.ท. หญิง ปาณภัส ปทุมารักษ์ รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3 16/05/2559 - 1/11/2549 10/11/2541 16/09/2518

62 พ.ต.ท. หญิง ณัฐนันท์ ศิลป์ศุภาโสภณ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สตม. 16/05/2559 - 6/03/2550 20/08/2540 9/11/2516

63 พ.ต.ท. หญิง พรพิบูลย์ สว่างแผ้ว รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สตม. 16/05/2559 - 22/06/2550 16/09/2535 12/12/2509

64 พ.ต.ท. ศักรินทร์ ไม้น้อย รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5 16/05/2559 - 22/06/2550 1/02/2540 6/07/2517

65 พ.ต.ท. เนติ ขันบุญ * รอง ผกก.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6 16/05/2559 - 15/02/2551 1/02/2542 20/01/2520

66 พ.ต.ท. สุรสิทธ์ิ ดีลี รอง ผกก.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6 16/05/2559  - 10/09/2550 30/09/2537 20/03/2510

67 พ.ต.ท. ฤทธิไกร กะระกล รอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 16/05/2559 - 7/12/2550 1/02/2540 13/04/2516

68 พ.ต.ท. พลสิทธ์ิ สุทธิอาจ รอง ผกก.สส.บก.ตม.1 16/05/2559 - 7/12/2550 1/02/2542 28/08/2519

69 พ.ต.ท. หญิง ทิพวรรณ ญาณประสิทธ์ิ รอง ผกก.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3 16/05/2559 - 15/02/2551 25/09/2538 6/08/2512

70 พ.ต.ท. หญิง ภรสรัลพทัธ์ สันติชนาธิปัต รอง ผกก.2 บก.ตม.1 16/05/2559 - 15/02/2551 15/11/2541 15/04/2515

71 พ.ต.ท. หญิง สุภาพ ศรีสุข รอง ผกก.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 16/05/2559 - 20/11/2551 9/09/2535 17/12/2507

72 พ.ต.ท. สมพัฒน์ อุ่นค า รอง ผกก.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3 16/05/2559 - 20/11/2551 1/02/2541 15/08/2517

73 พ.ต.ท. ยุทธนา ราชจันทร์ รอง ผกก.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4 16/05/2559 16/05/2559 20/11/2551 16/08/2542 13/05/2510

74 พ.ต.ท. สุทธิศักด์ิ ปล้ืมจิตต์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 16/05/2559 - 20/11/2551 27/08/2544 16/12/2520

75 พ.ต.ท. สุทิน จันทร์แดง รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 16/05/2559 - 20/11/2551 15/02/2545 6/08/2509



หน้าที ่5 ใน 7 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ   สกุล ต ำแหน่ง รอง ผกก. สวญ. สว. รอง สว. วัน เดือน ปี เกิด

บัญชีล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจ ำปี 2563

76 พ.ต.ท. หญิง ชวนันท์ สุวรรณบาตร์ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.3 16/05/2559 - 20/11/2551 16/08/2543 28/05/2516

77 พ.ต.ท. หญิง ศรัณย์รัชต์ วังสะปัญญา รอง ผกก.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูม ิบก.ตม.2 16/05/2559 - 16/02/2553 25/09/2538 1/11/2508

78 พ.ต.ท. ชารัตน์ ชาคริตานันท์ รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.316/05/2559  - 16/2/2553 1/02/2544 10/12/2520

79 พ.ต.ท. พญา อ่อนศรีประไพ รอง ผกก.1 บก.สส.สตม. 16/05/2559 - 16/02/2553 1/02/2544 15/12/2520

80 พ.ต.ท. อาชีพ เจริญสันติสุข สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4 16/05/2559 - 16/02/2553 1/02/2544 2/01/2522

81 พ.ต.ท. นโรดม คิดถูก รอง ผกก.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 16/05/2559  - 16/02/2553 1/02/2545 8/12/2521

82 พ.ต.ท. ชรินทร์ กล่ันประยูร รอง ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3 16/05/2559 - 16/02/2553 16/05/2545 20/03/2516

83 พ.ต.ท. หญิง อัญญาณีย์ วิภากูล รอง ผกก.ฝอ.ศูนย์ฝึกอบรม ตม. 16/05/2559 - 10/04/2554 30/09/2537 28/04/2510

84 พ.ต.ท. หญิง ฐิติรัตน์ นาคชาติ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.4 7/06/2560  - 1/10/2549 11/12/2533 11/10/2507

85 พ.ต.ท. หญิง ศิริกุล สว่างวโรรส รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5 7/06/2560  - 1/11/2549 15/12/2536 8/12/2511

86 พ.ต.ท. ชย พำนะกิจ * รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.5 7/06/2560  - 01/05/2554 1/02/2547 3/12/2518

87 พ.ต.ท. หญิง อัญชรี แฉล้มรักษ์ รอง ผกก.2 บก.ตม.1 7/06/2560  - 20/06/2550 10/11/2541 6/01/2517

88 พ.ต.ท. หญิง นิธิกานต์ เปียค า รอง ผกก.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยี ตม. 7/06/2560  - 07/12/2550 10/11/2541 18/07/2507

89 พ.ต.ท. หญิง ภัทราพร ภัทรพงศ์สินธ์ุ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.1 7/06/2560  - 1/02/2551 1/04/2531 15/07/2507

90 พ.ต.ท. วิศรุต วัจนะพุกกะ รอง ผกก.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6 7/06/2560  - 15/02/2551 1/02/2542 11/01/2519

91 พ.ต.ท. สุพิน เนาว์ประโคน รอง ผกก.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3 7/06/2560  - 20/11/2551 1/02/2545 29/03/2523

92 พ.ต.ท. หญิง วิภา อาชวคุณ รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6 7/06/2560  - 16/02/2553 30/09/2537 26/07/2507

93 พ.ต.ท. ธวัชชัย นรินรัตน์ รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3 7/06/2560  - 16/02/2553 1/02/2543 14/11/2520

94 พ.ต.ท. วุฒิชาติ บุตรศรีภูมิ รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2 7/06/2560  - 16/02/2553 16/08/2543 29/07/2516



หน้าที ่6 ใน 7 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ   สกุล ต ำแหน่ง รอง ผกก. สวญ. สว. รอง สว. วัน เดือน ปี เกิด

บัญชีล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจ ำปี 2563

95 พ.ต.ท. กรณ์ สมคะเณย์ รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3 7/06/2560  - 16/02/2553 1/02/2544 15/07/2519

96 พ.ต.ท. ปิยบุตร เพชรก้อน รอง ผกก.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5 7/06/2560  - 16/02/2553 1/02/2544 24/11/2521

97 พ.ต.ท. สราวุฒิ ปรีดากรณ์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.4 7/06/2560  - 16/02/2553 1/02/2545 26/01/2521

98 พ.ต.ท. เจษฎา บุรินทร์สุชาติ รอง ผกก.ปฎิบัติการอาชญากรรมพเิศษ บก.สส.สตม. 7/06/2560  - 16/02/2553 1/02/2545 17/01/2523

99 พ.ต.ท. หญิง มุทิตา สถานนท์ รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2 7/06/2560  - 16/02/2553 15/02/2545 1/10/2519

100 พ.ต.ท. ฐิตวันต์ อาจธรรม รอง ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4 7/06/2560  - 16/02/2553 1/02/2546 1/03/2524

101 พ.ต.ท. หญิง วรรณวิภา มั่งมีผล รอง ผกก.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3 7/06/2560  - 10/02/2554 16/08/2536 26/11/2506

102 พ.ต.ท. จรุงศักด์ิ จ ำรูญ * รอง ผกก.ตม.จว.น่ำน บก.ตม.5 7/06/2560  - 10/02/2554 28/03/2546 18/09/2523

103 พ.ต.ท. กาจภณ ปฐมัง รอง ผกก.2 บก.สส.สตม. 7/06/2560  -  10/02/2554 15/02/2545 15/09/2510

104 พ.ต.ท. พงศ์ศักด์ิ วัฒนหฤทัย รอง ผกก.ฝ่ายตรวจฯ ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 7/06/2560  - 10/02/2554 1/11/2546 27/08/2519

105 พ.ต.ท. วชิราธร ภุมรินทร์ สวญ.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4 7/06/2560  - 10/02/2554 1/11/2546 11/05/2520

106 พ.ต.ท. พัดธงทิว ดามาพงศ์ รอง ผกก.ฝ่ายตรวจฯ ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 7/06/2560  - 10/02/2554 1/11/2546 25/09/2524

107 พ.ต.ท. กติติพรรธ เป้าเปีย่มทรัพย์ สวญ.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3 7/06/2560 7/06/2560 10/02/2554 1/02/2547 7/09/2523

108 พ.ต.ท. ชาตรี ชูแก้ว รอง ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี 7/06/2560 - 10/02/2554 1/02/2547 27/09/2523

109 พ.ต.ท. เด่นชาย เจริญยุทธ รอง ผกก.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3 7/06/2560 - 10/02/2554 1/02/2547 14/02/2524

110 พ.ต.ท. พิทักษ์พงษ์ เจริญกุล รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 7/06/2560 - 10/02/2554 1/02/2547 14/04/2524

111 พ.ต.ท. วรพงษ์ สืบศิรินาม รอง ผกก.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6 7/06/2560 - 10/02/2554 1/02/2547 7/12/2524

112 พ.ต.ท. วิษณุ สุระวดี รอง ผกก.สืบสวนปราบปราม บก.ตม.2 7/06/2560 - 10/02/2554 1/02/2547 31/12/2524

113 พ.ต.ท. สุเมธ  เจนวงศ์พิทักษ์ รอง ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3 7/06/2560 - 10/02/2554  1/01/2548 21/02/2524



หน้าที ่7 ใน 7 หน้า

ล ำดับ ยศ ช่ือ   สกุล ต ำแหน่ง รอง ผกก. สวญ. สว. รอง สว. วัน เดือน ปี เกิด

บัญชีล ำดับอำวุโสข้ำรำชกำรต ำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจ ำปี 2563

114 พ.ต.ท. ชาตเวท พงษ์ศักด์ิ รอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3 7/06/2560  - 5/05/2554 1/02/2548 14/11/2525

หมำยเหตุ   - ล าดับที ่2 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาปฏิบัติงานเป็นทวีคูณฯ ระดับ รอง ผกก.ฯ 3 ปี 4 เดือน 27 วัน พูลศักด์ิ  แก้วสขีำว

  - ล าดับที ่7 ลาออกจากราชการ เมื่อคร้ังด ารงต าแหน่ง รอง ผกก.ฯ 1 ปี 8 เดือน 14 วัน ศุภกิจ ศรีจ านอง

 - ล าดับที ่52 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 4 ปี 6 เดือน 22 วัน วีรวัฒน์ นิลวัตร

 - ล าดับที ่53 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 5   ปี 6 เดือน  16 วัน ฉัตรชัย  หะยีมำมะ

 - ล าดับที ่54 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 5   ปี 6 เดือน  16 วัน สมศักด์ิ  แสงสิน

 - ล าดับที ่58 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 1 ปี 6 เดือน 27 วัน ปรียำ นำขวัญ

 - ล าดับที ่65 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 1 ปี 6 เดือน 27 วัน เนติ ขันบุญ

 - ล าดับที ่86 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 4 ปี 4 เดือน 22 วัน ชย พำนะกิจ

 - ล าดับที ่102 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 5 เดือน 9 วัน  19/10/44 จรุงศักด์ิ จ ารูญ

ตรวจแล้วถูกต้อง 
   
    ว่าที่ พ.ต.อ. 

( นรบดี  ศศิประภา) 
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม. 


