บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ลำดับ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง
ระดับ ผกก. ระดับ รอง ผกก. ระดับ สว.
1 พ.ต.อ.ภคยศ ทนงศักดิ์
ผกก.สส.บก.ตม.6
05/02/2557
25/10/2545
25/10/2539
2 พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 05/02/2557
10/02/2554
22/11/2547
3 พ.ต.อ.สมเกียรติ สนใจ
ผกก.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
15/01/2558
14/05/2547
16/10/2538
4 พ.ต.อ.ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี
ผกก.ฝอ.บก.ตม.4
15/01/2558
22/11/2547
16/11/2543
ผกก.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
15/01/2558
01/11/2549
01/10/2543
5 พ.ต.อ.ณรงค์ ชนะภัยกุล
6 พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล
ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
15/01/2558
16/02/2553
07/03/2546
7 พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย
ผกก.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
15/01/2558
10/02/2554
01/11/2548
8 พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน
ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
16/05/2559
22/06/2550
01/08/2542
9 พ.ต.อ.อาทิพย์ ซึมดอน
ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4
16/05/2559
16/01/2551
07/03/2546
10 พ.ต.อ.พิษณุ สิทธิฑูรย์
ผกก.สส.บก.ตม.4
16/05/2559
05/02/2551
02/07/2544
11 พ.ต.อ.นพดล รักชาติ
ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
16/05/2559
10/02/2554
01/10/2541
12 พ.ต.อ.ศุภชำติ เวชพร
* ผกก.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6
07/06/2560 05/04/2555 01/11/2549
13 พ.ต.อ.ภัคพงศ์ บูรณ์ชนะ
ผกก.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6
07/06/2560
20/11/2551
04/06/2545
14 พ.ต.อ.เบญจพล รอดสวาสดิ์
ผกก.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
07/06/2560
16/02/2553
24/07/2541
15 พ.ต.อ.ชัยพร ออฟูวงศ์
ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 07/06/2560
16/02/2553
11/02/2545
16 พ.ต.อ.ประวิทย์ ศิริธร
ผกก.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3
07/06/2560
05/04/2555
07/03/2546
17 พ.ต.อ.ชาติชาย ตันติวุฒิวร
ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
07/06/2560
05/04/2555
01/11/2549
18 พ.ต.อ.แดนไพร แก้วเวหล
ผกก.4 บก.สส.สตม.
07/06/2560
20/06/2555
01/11/2549
19 พ.ต.อ.หญิง ญาณิภัทร์ อุบลจินดา
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม.
07/06/2560
20/09/2555
01/11/2549
20 พ.ต.อ.ธนิสร แสงท่านั่ง
ผกก.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6
07/06/2560
06/12/2555
01/11/2548
21 พ.ต.อ.ภาสกร รัตนปนัดดา
ผกก. ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
07/06/2560
06/12/2555
07/12/2550
22 พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว
ผกก.3 บก.สส.สตม.
07/06/2560
06/12/2555
07/12/2550
23 พ.ต.อ.คงฤทธิ์ สุกใส
ผกก.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
15/03/2561
01/09/2550
01/02/2538
24 พ.ต.อ.รชฏ วิจารณกรณ์
ผกก.ฝอ.2 บก.อก.สตม.
15/03/2561
20/11/2550
16/03/2543
25 พ.ต.อ.ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์
ผกก.สส.ปป.บก.ตม.2
15/03/2561
16/02/2553
01/01/2547
26 พ.ต.อ.ชูวงษ์ อุทัยสาง
ผกก.2 บก.ตม.1
15/03/2561
10/02/2554
11/02/2545

ระดับ รอง สว.
01/02/2532
01/02/2541
01/02/2530
01/02/2537
01/02/2535
01/02/2537
01/02/2542
28/02/2535
01/02/2538
01/02/2535
01/02/2534
01/02/2538
01/02/2536
01/02/2532
01/02/2538
01/02/2538
01/02/2542
01/02/2541
31/03/2538
16/10/2542
01/02/2542
01/02/2542
01/02/2530
01/02/2537
01/02/2538
01/02/2538

วันเกิด
27/11/2510
14/11/2519
18/09/2507
13/07/2514
31/10/2512
15/02/2514
27/09/2520
03/02/2512
12/04/2512
28/10/2512
16/07/2511
23/02/2516
13/12/2513
27/02/2509
11/12/2515
05/09/2516
16/04/2519
02/04/2518
02/07/2511
19/06/2514
09/09/2519
12/10/2519
20/09/2507
04/12/2515
18/01/2514
30/06/2516

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ตำแหน่ง
ระดับ ผกก. ระดับ รอง ผกก. ระดับ สว.
ผกก.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
15/03/2561
10/02/2554
01/11/2548
* ผกก.ฝ่ำยประมวลผล ศท.ตม.
15/03/2561 05/04/2555 07/03/2546
ผกก.3 บก.ตม.1
15/03/2561
05/04/2555
11/02/2545
ผกก.ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม.
15/03/2561
05/04/2555
01/11/2548
ผกก.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
15/03/2561
06/12/2555
07/12/2550
ผกก.สส.บก.ตม.1
15/03/2561
06/12/2555
07/12/2550
ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
15/03/2561
05/02/2557
01/11/2549
ผกก.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
15/03/2561
05/02/2557
20/11/2550
ผกก.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
15/03/2561
05/02/2557
20/11/2551
ผกก.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
15/03/2561
05/02/2557
20/11/2551
ผกก.1 บก.สส.สตม.
15/03/2561
05/02/2557
20/11/2551
ผกก.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
15/03/2561
05/02/2557
20/11/2551
ผกก.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
15/03/2561
21/03/2557
01/11/2549
ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
15/03/2561
21/03/2557
15/02/2551
ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
15/03/2561
21/03/2557
20/11/2551

ลำดับ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
27 พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์
28 พ.ต.อ.วรัณรพีร์ อิสริยพัฐ
29 พ.ต.อ.หญิง ปทุมรัตน์ ชุติมาวิทยาคม
30 พ.ต.อ.หญิง ปรียานุช คงพิพิธ
31 พ.ต.อ.สาราญ กลั่นมา
32 พ.ต.อ.ระพีพัฒน์ อุตสาหะ
33 พ.ต.อ.อุกฤต กัลยาณมิตร
34 พ.ต.อ.สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล
35 พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์
36 พ.ต.อ.ธานินทร์ อินทพรต
37 พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง
38 พ.ต.อ.เฉลิมชนม์ แหลมทอง
39 พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม
40 พ.ต.อ.ชัชชัย สาเนียง
41 พ.ต.อ.เอกนรินทร์ สุวรรณทา
หมำยเหตุ
ลาดับที่ 12 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ ผกก. 5 เดือน 24 วัน
ลาดับที่ 28 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 1 ปี 2 เดือน 10 วัน

ระดับ รอง สว.
01/02/2540
01/02/2538
16/09/2535
01/04/2537
01/02/2542
01/02/2542
18/08/2540
01/02/2543
01/02/2543
01/02/2543
01/02/2543
01/02/2543
01/02/2542
01/02/2542
01/02/2544

วันเกิด
15/04/2518
24/03/2511
02/01/2508
19/10/2514
31/01/2513
12/11/2518
28/03/2512
10/05/2519
29/11/2516
10/02/2520
26/02/2520
01/12/2521
20/09/2518
21/03/2518
26/09/2521

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.หญิง
(ญาณิภัทร์ อุบลจินดา)
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม.
12 ต.ค. 65

รอง ผกก.ฝอ.1ฯ พ.ต.ท......................................วันที่...........ต.ค.65
สว.ฝอ.1ฯ
พ.ต.ต.หญิง...............................วันที่...........ต.ค.65
รอง สว.ฝอ.1ฯ ร.ต.อ.หญิง...............................วันที.่ ..........ต.ค.65
ผบ.หมู่ ฝอ.1ฯ ส.ต.ท.......................................วันที่..........ต.ค.65

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ลำดับ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง
ระดับ รอง ผกก.
ระดับ สว.
1 พ.ต.ท.ศุภกิจ ศรีจำนอง
16/03/2543
รอง ผกก.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6
20/11/2551
2 พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์
รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
10/02/2554
22/11/2547
3 พ.ต.ท.วีระศักดิ์ วงศ์ป้อม
รอง ผกก.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
05/04/2555
07/03/2546
4 พ.ต.ท.คมสัน ทัพเสน
รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4
05/04/2555
07/03/2546
รอง ผกก.สส.ปป.บก.ตม.2
05/04/2555
13/02/2547
5 พ.ต.ท.อมรศักดิ์ แสงวรรณ
6 พ.ต.ท.หญิง วัณณวรางค์ อภิชาติเสนีย์
รอง ผกก.ฝ่ายวิชาการ ศฝร.ตม.
05/04/2555
01/11/2548
7 พ.ต.ท.หญิง นงนาฏ เหมอังกูร
รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ตม.
05/04/2555
01/10/2549
8 พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ขวัญเนตร
รอง ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
05/04/2555
01/10/2549
9 พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ แสนอ้วน
รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
05/04/2555
01/11/2549
10 พ.ต.ท.หญิง ศศิธร ไพโรจน์
รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
06/12/2555
13/02/2547
11 พ.ต.ท.หญิง ทิพย์วัน คิ้วสุวรรณสุข
รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.สตม.
06/12/2555
01/10/2549
12 พ.ต.ท.จตุพร เนวะมาตย์
รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
06/12/2555
07/12/2550
13 พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ทิพย์ธนาวิวัฒ
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
05/02/2557
11/02/2545
14 พ.ต.ท.หญิง อรุณี อ่อนอิ่มสิน
รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.2
05/02/2557
13/02/2547
15 พ.ต.ท.หญิง ศรัณยา ทับเป็นไทย
รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม.
05/02/2557
01/06/2547
16 พ.ต.ท.หญิง ภรณี ดุริยประสิทธิ์
รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
05/02/2557
01/06/2547
17 พ.ต.ท.บัญชำ ลิมปิชำติ
05/02/2557
01/10/2549
* รอง ผกก.ตม.จว.สุรำษฎร์ธำนี บก.ตม.6
18 พ.ต.ท.พิษณุ เบีย้ แก้ว
รอง ผกก.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6
05/02/2557
07/12/2550
19 พ.ต.ท.หญิง พรชนก เพชรกาฬ
รอง ผกก.1 บก.ตม.1
05/02/2557
15/02/2551
20 พ.ต.ท.สุภมิตร กะตะศิลา
รอง ผกก. ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
21/03/2557
01/04/2546
21 พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย์ จารัส
รอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
15/01/2558
01/11/2548
22 พ.ต.ท.นพดล เจริญทรัพย์
รอง ผกก.ปอพ.บก.สส.สตม.
15/01/2558
07/12/2550
23 พ.ต.ท.สุพจน์ ชาวศรีทอง
รอง ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.3 15/01/2558
16/01/2551
24 พ.ต.ท.สมศักดิ์ แสงสิน
* รอง ผกก.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6
16/05/2559
16/02/2553
25 พ.ต.ท.อัครเดช จันทร์ตระกูล
รอง ผกก.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม.
16/05/2559
01/11/2548
26 พ.ต.ท.เรืองเดช ธรรมนันท์
รอง ผกก.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/05/2559
01/11/2548

ระดับ รอง สว.
01/02/2535
30/09/2537
01/07/2534
01/02/2535
01/02/2540
01/02/2538
11/11/2531
16/09/2540
16/08/2542
09/09/2535
28/09/2533
01/02/2538
01/02/2535
25/09/2538
31/03/2538
22/12/2538
01/02/2537
01/02/2542
07/08/2539
01/02/2537
16/09/2535
01/02/2539
01/02/2540
01/02/2546
16/09/2536
01/04/2539

วันเกิด
30/01/2513
17/07/2508
12/09/2508
21/01/2513
19/12/2516
15/02/2513
28/09/2507
25/04/2507
12/01/2518
23/08/2507
10/03/2507
21/01/2515
13/05/2512
20/08/2510
17/02/2508
19/11/2505
25/06/2514
23/09/2519
24/02/2511
24/03/2512
26/09/2508
17/03/2515
14/05/2517
27/08/2518
12/04/2512
23/07/2516

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ลำดับ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง
ระดับ รอง ผกก.
ระดับ สว.
27 พ.ต.ท.เนติ ขันบุญ
* รอง ผกก.ตม.จว.ระนอง
16/05/2559
15/02/2551
28 พ.ต.ท.หญิง สรรัตน์ เผือกมงคล
รอง ผกก.บคด.บก.ตม.3
16/05/2559
01/11/2549
29 พ.ต.ท.หญิง ปาณภัส ปทุมารักษ์
รอง ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
16/05/2559
01/11/2549
30 พ.ต.ท.หญิง ณัฐนันท์ ศิลป์ศุภาโสภณ
รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สตม.
16/05/2559
06/03/2550
31 พ.ต.ท.หญิง พรพิบูลย์ สว่างแผ้ว
รอง ผกก. ฝอ.บก.ตม.1
16/05/2559
22/06/2550
32 พ.ต.ท.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ
รอง ผกก.สส.บก.ตม.1
16/05/2559
07/12/2550
33 พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ ญาณประสิทธิ์
รอง ผกก.1 บก.ตม.1
16/05/2559
15/02/2551
34 พ.ต.ท.หญิง ภรสรัลพัทธ์ สันติชนาธิปัต
รอง ผกก.2 บก.ตม.1
16/05/2559
15/02/2551
35 พ.ต.ท.หญิง สุภาพ ศรีสุข
รอง ผกก.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
16/05/2559
20/11/2551
36 พ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคา
รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
16/05/2559
20/11/2551
37 พ.ต.ท.ยุทธนา ราชจันทร์
รอง ผกก.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4
16/05/2559
20/11/2551
38 พ.ต.ท.พญา อ่อนศรีประไพ
รอง ผกก.1 บก.สส.สตม.
16/05/2559
16/02/2553
39 พ.ต.ท.ธวัลธรณ์ พุฒิธนพิศุทธิ์
รอง ผกก.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.6 16/05/2559
16/02/2553
รอง ผกก.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 16/05/2559
40 พ.ต.ท.หญิง อัญญาณีย์ วิภากูล
10/04/2554
41 พ.ต.ท.วิศรุต วัจนะพุกกะ
* รอง ผกก.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6
07/06/2560
15/02/2551
42 พ.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน์ นาคชาติ
รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
07/06/2560
01/10/2549
43 พ.ต.ท.หญิง ศิริกุล สว่างวโรรส
รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
07/06/2560
01/11/2549
44 พ.ต.ท.หญิง นิธิกานต์ เปียคา
รอง ผกก.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม. 07/06/2560
07/12/2550
45 พ.ต.ท.หญิง ภัทราพร ภัทรพงศ์สินธุ์
รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
07/06/2560
15/02/2551
46 พ.ต.ท.ธวัชชัย นรินรัตน์
รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
07/06/2560
16/02/2553
47 พ.ต.ท.หญิง มุทิตา สถานนท์
รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
07/06/2560
16/02/2553
48 พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา มั่งมีผล
รอง ผกก.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3
07/06/2560
10/02/2554
รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 07/06/2560
49 พ.ต.ท.พงศ์ศักดิ์ วัฒนหฤทัย
10/02/2554
50 พ.ต.ท.วชิราธร ภุมรินทร์
รอง ผกก.สส.บก.ตม.4
07/06/2560
10/02/2554
รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 07/06/2560
51 พ.ต.ท.พัดธงทิว ดามาพงศ์
10/02/2554
52 พ.ต.ท.ทวีป ช่างต่อ
รอง ผกก.2 บก.สส.สตม.
15/03/2561
01/10/2549

ระดับ รอง สว.
01/02/2542
01/04/2537
10/11/2541
20/08/2540
16/09/2535
01/02/2542
25/09/2538
10/11/2541
09/09/2535
01/02/2541
16/08/2542
01/02/2544
01/02/2544
30/09/2537
01/02/2542
11/12/2533
15/12/2536
10/11/2541
01/04/2531
01/02/2543
15/02/2545
16/08/2536
01/11/2546
01/11/2546
01/11/2546
07/08/2539

วันเกิด
20/01/2520
17/11/2514
16/09/2518
09/11/2516
12/12/2509
28/08/2519
06/08/2512
15/04/2515
17/12/2507
15/08/2517
13/05/2510
15/12/2520
02/01/2522
28/04/2510
11/01/2519
11/10/2507
08/12/2511
18/07/2507
15/07/2507
14/11/2520
01/10/2519
26/11/2506
27/08/2519
11/05/2520
25/09/2524
07/04/2508

ลำดับ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
53 พ.ต.ท.หญิง ธัญดา เลาห์ทวี
55 พ.ต.ท.ดุสิต จิตรขุนทด
56 พ.ต.ท.สัญญา หาญวณิชานนท์
57 พ.ต.ท.นที ทองสุกแก้ว
58 พ.ต.ท.สุรชัย พงษ์สวัสดิ์
59 พ.ต.ท.หญิง สุพิศ นาวารัตน์
60 พ.ต.ท.หญิง กัญญาวรัตน์ จุลศาสตร์
61 พ.ต.ท.มนภพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
62 พ.ต.ท.หญิง พีรญา พูลผล
63 พ.ต.ท.หญิง สุกัลลยาณิ์ ภุมรินทร์
64 พ.ต.ท.สุชาติ เพ็ญภู่
65 พ.ต.ท.ธีเดช สัจจานุรักษ์วงศ์
66 พ.ต.ท.อนุสรณ์ นุชนนท์
67 พ.ต.ท.หญิง วิภาวดี ช่างพานิช
68 พ.ต.ท.ไชยา วัฒนา
69 พ.ต.ท.หญิง มุกดา ธนะสมบัติ
70 พ.ต.ท.หญิง นิรบล พาลุสุข
71 พ.ต.ท.หญิง สุวารี กฤษณพิพัฒน์
72 พ.ต.ท.กิตติธร นำคเกลี้ยง
73 พ.ต.ท.หญิง ปริญญาภรณ์ ราษฎร์ลือ
74 พ.ต.ท.หญิง รติรส อัจฉริยะเสถียร
75 พ.ต.ท.หญิง ปณตสรณ์ มาบารุง
76 พ.ต.ท.กันตพัฒน์ เติมคิด
77 พ.ต.ท.กฤตวัตน์ อานาจ
78 พ.ต.ท.วุฒิภัทร นภาโชติ
79 พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ ช่วยสงค์

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ตำแหน่ง
ระดับ รอง ผกก.
ระดับ สว.
รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 15/03/2561
01/10/2549
สวญ.ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6
15/03/2561
16/02/2553
รอง ผกก.(สอบสวน) กลุม่ งานสอบสวน บก.สส.สตม. 15/03/2561
16/02/2553
รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5
15/03/2561
05/04/2555
* รอง ผกก.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6
15/03/2562
05/05/2554
รอง ผกก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6
15/03/2562
01/11/2549
รอง ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
15/03/2562
01/11/2549
รอง ผกก.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4
15/03/2562
22/06/2550
รอง ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
15/03/2562
10/09/2550
รอง ผกก.ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม.
15/03/2562
30/09/2550
รอง ผกก.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
15/03/2562
01/10/2550
รอง ผกก.(สอบสวน) กลุม่ งานสอบสวน บก.สส.สตม. 15/03/2562
01/12/2550
รอง ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
15/03/2562
07/12/2550
รอง ผกก.2 บก.ตม.1
15/03/2562
07/12/2550
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม.
15/03/2562
07/12/2550
รอง ผกก.2 บก.ตม.1
15/03/2562
07/12/2550
รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
15/03/2562
07/12/2550
รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 15/03/2562
15/02/2551
* รอง ผกก.ตม.จว.เชียงรำย บก.ตม.5
15/03/2562
05/04/2555
รอง ผกก.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 15/03/2562
20/11/2551
รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
15/03/2562
16/02/2553
รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
15/03/2562
16/02/2553
รอง ผกก.1 บก.สส.สตม.
15/03/2562
16/02/2553
รอง ผกก.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
15/03/2562
16/02/2553
รอง ผกก.3 บก.สส.สตม.
15/03/2562
16/02/2553
รอง ผกก.ฝอ.บก.ตม.2
15/03/2562
10/02/2554

ระดับ รอง สว.
04/12/2539
18/11/2545
01/02/2546
23/05/2537
31/03/2538
12/03/2535
16/09/2536
11/09/2532
07/08/2539
30/01/2538
01/02/2542
01/02/2543
16/09/2536
16/09/2536
01/02/2538
20/08/2540
10/11/2541
09/09/2535
01/12/2548
30/09/2537
20/08/2540
27/08/2544
01/02/2545
15/02/2545
01/02/2546
03/01/2537

วันเกิด
12/11/2515
16/06/2522
07/02/2524
09/12/2509
26/05/2507
25/08/2509
05/02/2512
09/11/2507
22/08/2510
23/07/2512
30/11/2518
21/10/2520
31/12/2506
27/12/2509
20/01/2507
21/03/2517
18/12/2516
19/12/2505
04/10/2515
13/10/2509
11/07/2516
07/04/2512
01/01/2523
06/11/2510
07/01/2524
11/07/2513

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ตำแหน่ง
ระดับ รอง ผกก.
ระดับ สว.
รอง ผกก.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
15/03/2562
05/04/2555
รอง ผกก.ฝอ.ศท.ตม.
15/03/2562
05/04/2555
รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
15/03/2562
05/04/2555
รอง ผกก. ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
15/03/2562
05/04/2555
รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
15/03/2562
05/04/2555
รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
15/03/2562
05/04/2555
รอง ผกก.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
15/03/2562
20/09/2555
รอง ผกก.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
15/03/2562
20/09/2555
รอง ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.4 บก.สส.สตม.
15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4
15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.สส.บก.ตม.3
15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
15/03/2562
06/12/2555
รอง ผกก.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
15/03/2562
06/12/2555

ลำดับ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
80 พ.ต.ท.หญิง กิติโฉม ศรีพัฒนานนท์
81 พ.ต.ท.หญิง ราพึง ทองอ่อน
82 พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ หอมมาก
83 พ.ต.ท.ศยธน กระบิน
84 พ.ต.ท.พีรภัทร์ ปรมพุฒิ
85 พ.ต.ท.ปิยะพันธุ์ วนอุกฤษฏ์
86 พ.ต.ท.หญิง ปรารถนา นิจรี
87 พ.ต.ท.เทียนชัย ชมภู
88 พ.ต.ท.ตรงศักดิ์ เพชรหาญ
89 พ.ต.ท.เสกสรรค์ โคตรสิงห์
90 พ.ต.ท.อภิศิษฎ์ โรจน์อนนท์
91 พ.ต.ท.หญิง ชัญญา พรหมวารี
92 พ.ต.ท.ธนูศิลป์ ดวงแก้วงาม
93 พ.ต.ท.หญิง ธรรม์มยุรา สุรัติสุพพัต
94 พ.ต.ท.หญิง ภัทชยา ศรีคล้าย
95 พ.ต.ท.อติศักดิ์ ปัญญา
96 พ.ต.ท.สวัสดิ์ ม่วงไหมทอง
97 พ.ต.ท.สาโรจน์ ติระกิจพาณิชย์
98 พ.ต.ท.ธงชัย คงวิมล
99 พ.ต.ท.ศิลา ตันตระกูล
100 พ.ต.ท.ฐิติวัฒน์ ฤชานุกูล
101 พ.ต.ท.ณัทศิต สัณห์ปภพ
หมำยเหตุ
ลาดับที่ 1 ลาออกจากราชการ เมื่อครั้งดารงตาแหน่ง รอง ผกก. 1ปี 8 เดือน 14 วัน
ลาดับที่ 17 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 2 ปี

ระดับ รอง สว.
09/09/2535
16/09/2536
01/02/2540
01/02/2548
01/02/2548
01/02/2548
16/08/2543
27/08/2544
01/02/2548
01/02/2548
01/02/2548
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548
08/06/2548
28/09/2548
01/12/2548
25/12/2548
01/02/2549
01/02/2549
01/02/2549
01/02/2549

วันเกิด
18/11/2511
14/09/2511
05/01/2517
03/08/2524
09/08/2526
23/10/2525
24/10/2513
27/11/2509
28/01/2524
16/03/2524
05/04/2526
21/07/2516
06/02/2518
14/01/2521
02/12/2522
02/10/2524
10/02/2512
01/05/2526
16/10/2523
13/03/2525
20/10/2525
23/03/2527

ลำดับ
ลาดับที่
ลาดับที่
ลาดับที่
ลาดับที่
ลาดับที่

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง ผกก. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง
ระดับ รอง ผกก.
ระดับ สว.
24 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง ผกก. 5 เดือน 24 วัน และ ระดับ สว. 5 ปี 6 เดือน 16 วัน
27 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 1 ปี 6 เดือน 27 วัน
41 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง ผกก. 5 เดือน 24 วัน
58 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง ผกก. 5 เดือน 24 วัน และ ระดับ สว. 2 ปี 8 เดือน 27 วัน
72 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 3 ปี 4 เดือน 27 วัน

ระดับ รอง สว.

วันเกิด

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.หญิง
(ญาณิภัทร์ อุบลจินดา)
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม.
12 ต.ค. 65

รอง ผกก.ฝอ.1ฯ พ.ต.ท......................................วันที่...........ต.ค.65
สว.ฝอ.1ฯ
พ.ต.ต.หญิง...............................วันที่...........ต.ค.65
รอง สว.ฝอ.1ฯ ร.ต.อ.หญิง...............................วันที่...........ต.ค.65
ผบ.หมู่ ฝอ.1ฯ ส.ต.ท.......................................วันที่..........ต.ค.65

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ลำดับ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง
ระดับ สว.
สว.ฝอ.ศท.ตม.
05/04/2555
1 พ.ต.ท.ณรงค์วิทย์ สุกหอม
สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.
05/04/2555
2 พ.ต.ท.หญิง พิมพาภรณ์ มนตรีพิศาล
สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
05/04/2555
3 พ.ต.ท.หญิง สุพัตรา กลับดี
สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
05/04/2555
4 พ.ต.ท.หญิง ธัญญนันทน์ อุ่นคา
สว.ฝอ.บก.ตม.5
05/04/2555
5 พ.ต.ท.หญิง พิทยา เกี่ยวการค้า
สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.
05/04/2555
6 พ.ต.ท.หญิง อุทิศ โชติเจริญนาน
สว. ฝอ.บก.ตม.1
05/04/2555
7 พ.ต.ท.หญิง ยุพิน ลี้ไพโรจน์กุล
สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
05/04/2555
8 พ.ต.ท.หญิง ชญาน์นัทช์ โคจริก
สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
05/04/2555
9 พ.ต.ท.หญิง วัชรี ขันธเนตร
สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6
05/04/2555
10 พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ อันทะโย
สว.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม.
05/04/2555
11 พ.ต.ท.หญิง เลิศศิริ สงวนทรัพย์
สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6
20/09/2555
12 พ.ต.ท.หญิง โสภิต สมพงษ์
สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
20/09/2555
13 พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ อนันต์บุญสุข
สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
06/12/2555
14 พ.ต.ท.หญิง อารีย์ รักการแพทย์
สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
06/12/2555
15 พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา เลิศวรรณเอก
สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
06/12/2555
16 พ.ต.ท.หญิง วัชรี หยงสตาร์
สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
06/12/2555
17 พ.ต.ท.หญิง สุดารัตน์ ดวงแก้ว
สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4
06/12/2555
18 พ.ต.ท.หญิง สุรีย์พร มาตย์ภูธร
สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
06/12/2555
19 พ.ต.ท.สิริวัฒน์ สิริพศุตม์
สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4
05/02/2557
20 พ.ต.ท.ธนเดช บุษบาบดินทร์
สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
05/02/2557
21 พ.ต.ท.หญิง ชุติณัฏฐ์ ณ ลาปาง
สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.
05/02/2557
22 พ.ต.ท.หญิง นิศารัตน์ ธาตุดี
สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
05/02/2557
23 พ.ต.ท.หญิง โชติกา สุวรรณโชติ
สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4
05/02/2557
24 พ.ต.ท.หญิง ระติ รัตนศิลปพงศ์
สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
05/02/2557
25 พ.ต.ท.หญิง ศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา
สว. ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5
05/02/2557
26 พ.ต.ท.สารวย สมาน

ระดับ รอง สว.
09/09/2535
16/09/2536
16/09/2536
24/01/2537
01/04/2537
30/09/2537
30/09/2537
25/09/2538
01/02/2540
16/09/2540
16/08/2543
30/09/2537
30/09/2537
25/09/2538
25/09/2538
25/09/2538
25/09/2538
25/03/2548
25/03/2548
01/02/2535
25/09/2538
25/09/2538
02/09/2539
01/02/2540
16/08/2543
01/02/2547

วันเกิด
23/01/2506
08/12/2507
07/08/2511
28/02/2508
28/07/2515
21/04/2510
07/08/2510
28/02/2507
18/06/2509
01/03/2512
08/08/2519
29/12/2510
23/01/2511
04/05/2506
22/06/2507
05/06/2509
25/01/2511
07/07/2518
13/01/2522
01/09/2513
16/02/2511
07/08/2512
25/05/2516
07/03/2513
24/06/2510
17/10/2510

ลำดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ยศ ชื่อ นำมสกุล
พ.ต.ท.วัสส์ธนภูมิ กุลจิตติชุติพร
พ.ต.ท.สุกรี ปลัดสำมะ
พ.ต.ท.หญิง อ้อยใจ อุ่นอารมณ์
พ.ต.ท.หญิง ฑิมพิกา พิพัฒน์วงศ์
พ.ต.ท.ปฏิยุทธ ดาคง
พ.ต.ท.หญิง ชนิสรา นนท์ชยากร
พ.ต.ท.หญิง พจนาถ พานนา
พ.ต.ท.หญิง นงพรรณ นันทปิยกุล
พ.ต.ท.สนั่น เสาะรส
พ.ต.ท.หญิง กนกรักษ์ เศรษฐพันธุ์
พ.ต.ท.หญิง ชุติกาญจน์ สุมิตไพบูลย์
พ.ต.ท.หญิง เชอร์รี่ ป้านสุวรรณ
พ.ต.ท.หญิง ศรลิกา ขุนไกร
พ.ต.ท.บัณฑิต วิสาสะ
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ศรีนวล
พ.ต.ท.หญิง จุฑามาศ ชุ่มทองพิทักษ์
พ.ต.ท.หญิง สุปราณี เรือนใสแก้ว
พ.ต.ท.ไกรพิพัฒน์ แก้วปัญญา
พ.ต.ท.ญาณรงค์ เพิม่ พงษ์พิพัฒน์
พ.ต.ท.ธนวัฒน์ ศรีอรุณ
พ.ต.ท.ปริญญา บูระผลิต
พ.ต.ท.หญิง สุนิสา ธรรมโชติ
พ.ต.ท.หญิง รัฐกานต์ ทุนมาก
พ.ต.ท.หญิง ขวัญณภัสช์ นุชนารถ
พ.ต.ท.หญิง ชนิดา ขวัญสุวรรรณ
พ.ต.ท.หญิง รัชนี เฉิดฉาย

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ตำแหน่ง
ระดับ สว.
สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
05/02/2557
* สว. ตม.จว.ยะลำ บก.ตม.6
15/01/2558
สว.กก.1 บก.ตม.1
15/01/2558
สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5
15/01/2558
สว.ฝอ.บก.ตม.6
15/01/2558
สว.ฝ่ายฝึกอบรม ศฝร.ตม.
15/01/2558
สว.กก.1 บก.ตม.1
01/06/2558
* สว.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6
16/05/2559
สว.กก.สส.บก.ตม.6
16/05/2559
สว.กก.2 บก.ตม.1
16/05/2559
สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.
16/05/2559
สว.กก.3 บก.ตม.1
16/05/2559
สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6
16/05/2559
สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2559
สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
16/05/2559
สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
16/05/2559
สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4
16/05/2559
สว.ฝอ.บก.ตม.2
16/05/2559
สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
16/05/2559
สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
16/05/2559
สว.กก.สส.บก.ตม.5
16/05/2559
สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
16/05/2559
สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2559
สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2559
สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.
16/05/2559
สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.3
16/05/2559

ระดับ รอง สว.
01/12/2548
01/04/2546
25/09/2538
01/02/2540
28/07/2540
25/03/2548
10/03/2551
25/03/2548
16/09/2540
10/11/2541
10/11/2541
16/08/2543
05/03/2544
27/08/2544
27/08/2544
27/08/2544
27/08/2544
15/02/2545
15/02/2545
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548

วันเกิด
01/08/2513
16/08/2519
27/01/2511
04/11/2511
29/10/2515
30/04/2522
05/02/2518
10/01/2518
25/11/2512
01/01/2511
14/05/2519
07/12/2516
08/08/2518
22/03/2517
04/02/2518
18/04/2519
04/08/2520
31/05/2508
30/04/2511
01/11/2518
11/09/2519
04/02/2520
14/09/2520
14/11/2520
10/03/2521
15/09/2522

ลำดับ
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ยศ ชื่อ นำมสกุล
พ.ต.ท.ณัฐนัย แข็งธัญกิจ
พ.ต.ท.พีรพงษ์ ทองย้อย
พ.ต.ท.ณพวุฒิ มารยาตร์
พ.ต.ท.กันตภณ หนองเหล็ก
พ.ต.ท.หญิง รินลภัส ละอองพราว
พ.ต.ท.หญิง วรานนท์ เนียมหอม
พ.ต.ท.ชยุตพล รัตนธรรม
พ.ต.ท.ฉลอง บุญร่วม
พ.ต.ท.อุเทน พรมมา
พ.ต.ท.หญิง ไพลิน อยู่ยิ่ง
พ.ต.ท.หญิง อุดมลักษณ์ สวัสดิ์กลาง
พ.ต.ท.จิรายุทธ คงคลัง
พ.ต.ท.ปวิช อุราสาย
พ.ต.ท.อนุพงศ์ ยะพิมสิน
พ.ต.ท.หญิง ชนัฐนันท์ แสนอาทิตย์
พ.ต.ท.หญิง สายทิพย์ สุวรรณมณี
พ.ต.ท.หญิง สมมาตร์ พึง่ พวง
พ.ต.ท.หญิง มนธิรา สุทธิพงค์
พ.ต.ท.หญิง ศิริรักษ์ ชัยมัชฉิม
พ.ต.ท.พัฒนพงษ์ โรจนวานิชกิจ
พ.ต.ท.ทัศน์ภูมิ ชุติธรพงษ์
พ.ต.ท.หญิง กชพรรณ เอกขัตติยากร
พ.ต.ท.หญิง ดุจเทพรัตน์ สิทธิฤทธิ์
พ.ต.ท.ปัฐน์ แสนอินอานาจ
พ.ต.ท.หญิง ณิชาภา รวยอารี
พ.ต.ท.กฤษณ์ สมณาศักดิ์

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ตำแหน่ง
ระดับ สว.
สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2559
สว.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.3
16/05/2559
สว. ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2559
สว.ฝอ.ศฝร.ตม.
16/05/2559
สว.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.3
16/05/2559
สว. ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
16/05/2559
สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3
16/05/2559
สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
16/05/2559
สว.กก.สส.บก.ตม.4
16/05/2559
สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
16/05/2559
สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4
16/05/2559
สว. ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4
16/05/2559
สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
16/05/2559
สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6
07/06/2560
สว.ฝอ.บก.ตม.5
07/06/2560
สว.ฝอ.ศท.ตม.
07/06/2560
สว.ฝอ.บก.ตม.3
07/06/2560
สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
07/06/2560
สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
07/06/2560
สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
07/06/2560
สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
07/06/2560
สว.กก.2 บก.ตม.1
07/06/2560
สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
07/06/2560
สว.กก.สส.บก.ตม.1
07/06/2560
สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
07/06/2560
สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
07/06/2560

ระดับ รอง สว.
01/12/2548
01/05/2550
01/11/2550
01/11/2550
10/01/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551

01/02/2552
16/08/2553
01/02/2553
20/08/2540
20/08/2540
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548
25/03/2548
01/02/2552

วันเกิด
24/06/2511
07/09/2521
17/01/2511
10/05/2511
17/09/2511
08/03/2510
26/03/2512
09/06/2516
15/09/2521
14/01/2522
23/09/2522
03/11/2528
21/08/2529
25/05/2529
25/01/2514
18/06/2516
17/05/2517
21/06/2520
06/11/2520
10/11/2520
18/08/2521
14/05/2522
23/06/2522
27/08/2522
27/06/2523
25/06/2529

ลำดับ
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

ยศ ชื่อ นำมสกุล
พ.ต.ท.อุกฤษฏ์ ไชยคุณ
พ.ต.ท.ศตวรรษ ศรีรัตนพงศ์
พ.ต.ท.หญิง รัชตา กิจทีพ่ งึ่
พ.ต.ท.นิวัฒน์ เลิศกรประดิษฐ์
พ.ต.ท.หญิง ศศิกาญจน์ ศรีสุจันทร์
พ.ต.ท.หญิง สงวนทรัพย์ ลาภสนอง
พ.ต.ท.พงษ์ศิริ พิทักษ์
พ.ต.ท.พิชญ์พิสุทธิ์ คุ้มภัย
พ.ต.ท.หญิง อุไรลักษณ์ ศิลป์ศร
พ.ต.ท.หญิง ศิรินทร์พร อัตโน
พ.ต.ท.หญิง จิรธร อ่อนละมูล
พ.ต.ท.หญิง พัชรี ศรีเผือก
พ.ต.ท.พงศธร รักษาทิพย์
พ.ต.ท.กฤษณ์ มีบารุง
พ.ต.ท.หญิง ธิดาพร วงษ์ปนิ่
พ.ต.ท.ปิยะนัช โตประเสริฐ
พ.ต.ท.ธนพล โพธิดา
พ.ต.ท.หญิง อุรัจฉัท แสนโรจน์
พ.ต.ท.วุฒิบูรณ์ พงษ์ปัญญาศรี
พ.ต.ท.ชัญญรัต บัวทองจันทร์
พ.ต.ท.ภานุวัฒน์ ใจเทีย่ งแท้
พ.ต.ท.วิศวะ เสน่หา
พ.ต.ท.ชวเรศวร์ มีมา
พ.ต.ท.นพรัตน์ พิมพ์ทอง
พ.ต.ท.ฏการ เข็มพิลา
พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ กุลศักดิ์

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ตำแหน่ง
ระดับ สว.
สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ตม.
07/06/2560
สว.(สอบสวน)กก.สส.บก.ตม.6
07/06/2560
สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
07/06/2560
สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
07/06/2560
สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
07/06/2560
สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
07/06/2560
สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
07/06/2560
สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
07/06/2560
สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
07/06/2560
สว.กก.1 บก.ตม.1
07/06/2560
สว.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.5
07/06/2560
สว.กก.2 บก.ตม.1
07/06/2560
สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
07/06/2560
สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3
07/06/2560
สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
07/06/2560
สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6
07/06/2560
สว. ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4
07/06/2560
สว.กก.2 บก.ตม.1
07/06/2560
สว.(สอบสวน)กก.สส.บก.ตม.4
07/06/2560
สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
07/06/2560
สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
07/06/2560
สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
07/06/2560
สว.(สอบสวน)กก.สส.บก.ตม.4
07/06/2560
สว.ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6
07/06/2560
สว.ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3
07/06/2560
สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3
07/06/2560

ระดับ รอง สว.
01/12/2548
01/02/2550
01/06/2550
01/11/2550
01/11/2550
01/11/2550
25/12/2550
10/01/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
10/03/2551
01/02/2552
01/02/2552
14/07/2552
07/09/2552
07/09/2552
04/01/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553

วันเกิด
11/06/2507
23/04/2527
20/03/2511
23 01 2511
12/01/2516
05/07/2518
27/12/2527
10 12 2514
17/12/2520
25/09/2524
15/12/2524
29/09/2526
02/04/2522
15/05/2529
10/09/2528
16/03/2528
22/11/2529
13/06/2528
23/01/2529
03/02/2529
04/02/2529
15/03/2529
02/08/2529
01/10/2529
13/10/2529
01/12/2529

ลำดับ
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

ยศ ชื่อ นำมสกุล
พ.ต.ท.สมัชญ์ บารุงชาติ
พ.ต.ท.รัชกฤช รัมจันทร์
พ.ต.ท.มนตรี อินเปรี้ยว
พ.ต.ท.ตฤณธวัช ปัญญาธร
พ.ต.ท.ณัฐพล ชุ่มบัวตอง
พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ศรีดาเดช
พ.ต.ท.วิรชา สนั่นศิลป์
พ.ต.ท.อนิรุทธ์ ภัทรวิวัฒน์
พ.ต.ท.คณพล อุนะพานัก
พ.ต.ท.เทอดเกียรติ อภัยวงศ์

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ตำแหน่ง
ระดับ สว.
สว.กก.3 บก.สส.สตม.
07/06/2560
สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3
07/06/2560
สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
07/06/2560
สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3
07/06/2560
สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
07/06/2560
สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3
07/06/2560
สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3
07/06/2560
สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
07/06/2560
สว. ตม.จว.พิจิตร บก.ตม.5
07/06/2560
สว.ตม.จว.ชัยนาท บก.ตม.3
07/06/2560

ระดับ รอง สว.
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553
01/02/2553

วันเกิด
01/01/2530
05/04/2530
09/05/2530
27/06/2530
09/10/2530
10/01/2531
07/05/2531
21/06/2531
03/05/2530
25/08/2530

หมำยเหตุ
ลาดับที่ 28 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ ระดับ สว. 5 เดือน 24 วัน และ ระดับ รอง สว. 7 ปี 1 เดือน 1 วัน
ลาดับที่ 34 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 5 เดือน 24 วัน
ลาดับที่ 67 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ สว. 5 เดือน 24 วัน
ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.หญิง
(ญาณิภัทร์ อุบลจินดา)
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม.
12 ต.ค. 65

รอง ผกก.ฝอ.1ฯ พ.ต.ท......................................วันที่...........ต.ค.65
สว.ฝอ.1ฯ
พ.ต.ต.หญิง...............................วันที่...........ต.ค.65
รอง สว.ฝอ.1ฯ ร.ต.อ.หญิง...............................วันที่...........ต.ค.65
ผบ.หมู่ ฝอ.1ฯ ส.ต.ท.......................................วันที่..........ต.ค.65

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.อัครวินท์ อินทะมุสิก
รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1
25/03/2548
ร.ต.อ.นัฐพงค์ คล้ายทอง
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง ธัญญลักษ์ ใจแสน
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง สิริลาภ ณ สงขลา
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง สุธาสินี ชิดเครือ
รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง กฤตยา เสริมสุข
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง เกศชฎา ก้อนมณี
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง นิตยา อนงค์
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช บก.ตม.6
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง วิชพรรณ อยู่รอด
รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง ปฏิมากร ศิริเตชะ
รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง อุมาภรณ์ ทาชาพร
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง รินรดา อนันตะวิภพ
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง ไพจิตร พาณิชยสัมพันธ์
รอง สว.ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ ซ้วนเล้ง
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2
25/03/2548
ร.ต.อ.นรบดี นิดรกูล
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง สุมาลี แซ่ว่อง
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง กรปภา เหล่าอุตสาหะ
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง อุษณีย์ เชียงของ
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง นพนลัท ทองศิริกุล
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง เจนจิฬา บุญคา
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง ปราณิศา วงธรรมรัตน
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง วธัญญา สมีพันธ์
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
25/03/2548
ร.ต.อ.หญิง สุทธาวัลย์ สุตตะนก
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
25/03/2548
ร.ต.อ.ยศยะนัย ภูจอมแก้ว
รอง สว.ตม.จว.สกลนคร บก.ตม.4
25/03/2548
ร.ต.อ.ไกรฤกษ์ สมนึก
รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4
05/04/2548
ร.ต.อ.บุญชู ทองคา
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
01/12/2548

วันเกิด
07/10/2522
26/12/2522
09/02/2523
23/02/2523
25/04/2523
12/05/2523
16/05/2523
18/05/2523
10/06/2523
25/06/2523
28/08/2523
31/08/2523
16/10/2523
22/11/2523
03/12/2523
23/02/2524
13/04/2524
10/07/2524
14/09/2524
09/11/2524
08/12/2524
30/12/2524
25/05/2525
30/08/2525
16/08/2514
26/08/2509

ลำดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.อภิเดช เทพวัลย์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/12/2548
ร.ต.อ.นวพล พิทักษ์นิระพันธ์
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
01/12/2548
ร.ต.อ.คันธวัฒน์ วังตา
รอง สว. ตม.จว.ลาปาง บก.ตม.5
01/12/2548
ร.ต.อ.มานพ ใจปลา
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
01/12/2548
ร.ต.อ.เศรษฐวิชญ์ สุดตา
รอง สว.ฝ่ายวิชาการ ศฝร.ตม.
01/12/2548
ร.ต.อ.อิทธิกร อัฐนาค
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
01/12/2548
ร.ต.อ.กฤติเดช จันทรวรชาต
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/12/2548
ร.ต.อ.สรวิชญ์ ชวนานุรักษ์
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
01/12/2548
ร.ต.อ.สุพิเชษฐ์ ตุ่นป้อม
รอง สว. ตม.จว.สตูล บก.ตม.6
01/12/2548
ร.ต.อ.ชยุตม์พงศ์ โชติธีระวัฒนา
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
01/12/2548
ร.ต.อ.หญิง ปำณิศำ มุขรัษฎำ
* รอง สว.ตม.จว.สุรำษฎร์ธำนี บก.ตม.6
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง วรินทร์ญพัชร์ พิลำเจือ
* รอง สว.ตม.กำฬสินธุ์ บก.ตม.4
01/07/2553
ร.ต.อ.สุรเชษฐ์ พิบูลศุภวิริยะ
รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
15/09/2549
ร.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์ แจงทอง
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/10/2549
ร.ต.อ.หญิง นพรัตน์ ป.ปาน
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/01/2550
ร.ต.อ.หญิง จิตวดี สังขารา
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/01/2550
ร.ต.อ.หญิง ธนัชภรณ์ลักษณ์ โสมณะวัตร
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
15/02/2550
ร.ต.อ.รัชทร ทักขิณะ
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
15/02/2550
ร.ต.อ.หญิง อังคณำ สถิตย์ธรรม
* รอง สว.ตม.จว.ปัตตำนี บก.ตม.6
24/10/2550
ร.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ์ ยาธะนะ
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
01/06/2550
ร.ต.อ.หญิง มนธิดา วีระพันธุ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
01/06/2550
ร.ต.อ.หญิง ปัญชลีย์ ไชยอมรสิทธิ์
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2
01/06/2550
ร.ต.อ.หญิง อรุชา ศรีลาศักดิ์
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
01/06/2550
ร.ต.อ.สุรศักดิ์ ศิริพันธ์
* รอง สว.ตม.จว.ตำก บก.ตม.5
08/06/2554
ร.ต.อ.หญิง ศิริกมล สำรีรัตน์
* รอง สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6
10/03/2551
ร.ต.อ.ยอดชำย พิพิธสุนทรศำนต์
* รอง สว.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6
10/03/2551

วันเกิด
11/08/2510
26/01/2513
23/02/2513
05/08/2514
26/05/2515
02/08/2515
14/09/2516
09/02/2517
07/07/2519
10/07/2521
05/12/2517
24/11/2513
18/05/2516
16/08/2523
03/05/2525
11/08/2525
12/04/2519
04/04/2521
24/12/2516
18/03/2507
04/06/2509
07/06/2516
31/03/2517
31/01/2513
20/05/2507
21/08/2522

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ลำดับ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3
24/10/2550
53 ร.ต.อ.หญิง ศมาพร ฉัตรสกุลพนิต
รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
01/11/2550
54 ร.ต.อ.สมชัย ท่อแก้ว
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
01/11/2550
55 ร.ต.อ.ประทีป ทองยอดดี
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
01/11/2550
56 ร.ต.อ.หญิง วรรณิดา วงค์ชัย
รอง สว.กก.1 บก.สส.สตม.
01/11/2550
57 ร.ต.อ.วิจารย์ แก้ววิเศษ
รอง สว. ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5
01/11/2550
58 ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย สว่างสาลี
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
01/11/2550
59 ร.ต.อ.หญิง ธันยชนก ซีบอส
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
01/11/2550
60 ร.ต.อ.อภิชา ทวีผล
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
01/11/2550
61 ร.ต.อ.อรรณพ เอิบอิ่ม
รอง สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน บก.ตม.5
01/11/2550
62 ร.ต.อ.ชานาญ มาละวิชัย
รอง สว.ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3
01/11/2550
63 ร.ต.อ.หญิง พนิดา กาเนิด
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
01/11/2550
64 ร.ต.อ.หญิง เปรมฤดี ใหญ่มีศักดิ์
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
01/11/2550
65 ร.ต.อ.หญิง กันย์สินี เสงี่ยมศรี
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
01/11/2550
66 ร.ต.อ.หญิง โฉมยงค์ บุญวิเศษ
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
01/11/2550
67 ร.ต.อ.หญิง จีราพร สมัครการ
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
01/11/2550
68 ร.ต.อ.หญิง กันหา สวัสดี
รอง สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3
01/11/2550
69 ร.ต.อ.หญิง กัญชพร สมนึก
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
01/11/2550
70 ร.ต.อ.หญิง ธัญมน ส่งเสริม
รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4
10/01/2551
71 ร.ต.อ.เกรียงไกร หวนไธสง
รอง สว. กก.สส.ปป.บก.ตม.2
10/01/2551
72 ร.ต.อ.ศิลา พุทธิระพิพรรณ
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
10/01/2551
73 ร.ต.อ.หญิง ภัณฑิลา บุญส่ง
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
10/01/2551
74 ร.ต.อ.หญิง วิมาลี คล้อยดี
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
10/01/2551
75 ร.ต.อ.หญิง อาภรณ์ บัวย้อย
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
10/01/2551
76 ร.ต.อ.หญิง เกษร กลิ่นด้วง
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
10/01/2551
77 ร.ต.อ.หญิง นุชดาว ลานอก
รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6
10/01/2551
78 ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ ปักษิณศิริ

วันเกิด
24/08/2517
04/02/2506
14/07/2506
30/08/2508
26/04/2510
29/04/2511
01/07/2511
20/03/2512
06/07/2512
07/03/2514
07/09/2514
20/12/2514
27/09/2515
02/04/2517
29/03/2518
27/01/2519
19/02/2519
12/12/2520
10/12/2509
03/02/2512
27/06/2515
25/09/2516
10/03/2517
20/05/2517
22/06/2517
13/12/2517

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ลำดับ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
10/01/2551
79 ร.ต.อ.หญิง จินตนา นามบุญลือ
รอง สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6
10/01/2551
80 ร.ต.อ.หญิง บุญญา แก้วเหมือน
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
10/01/2551
81 ร.ต.อ.หญิง ประณีต คามีวงษ์
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3
10/01/2551
82 ร.ต.อ.อภิรักษ์ ธิบูรณ์บุญ
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
10/01/2551
83 ร.ต.อ.หญิง ปทิตตา รุจีราธรณ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
10/01/2551
84 ร.ต.อ.พรอนันต์ เกื้อสกุล
รอง สว. ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
10/01/2551
85 ร.ต.อ.เอกเทศ เกตุเอี่ยม
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
10/01/2551
86 ร.ต.อ.หญิง วาสนา ทรงภักดีกุล
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
10/01/2551
87 ร.ต.อ.หญิง ชนานาถ อะนุเชาว์
รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.4
10/01/2551
88 ร.ต.อ.หญิง ปิยมน กลิ่นอุบล
รอง สว.ตม.มหาสารคาม บก.ตม.4
10/01/2551
89 ร.ต.อ.หญิง ดารณี เชื้อหมอ
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช บก.ตม.6
10/01/2551
90 ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ ชมเช้า
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
10/01/2551
91 ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ผงจาปา
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
10/03/2551
92 ร.ต.อ.หญิง วริศรา วิริยะ
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
10/03/2551
93 ร.ต.อ.ทินกร ก้อนรัตน์
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
10/03/2551
94 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ถิ่นกาญจน์
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
10/03/2551
95 ร.ต.อ.สุรบถ จุนวิจิตร
รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
10/03/2551
96 ร.ต.อ.หญิง โศภชา มากคล้าย
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
10/03/2551
97 ร.ต.อ.ชนภัทร บุญนัก
รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6
10/03/2551
98 ร.ต.อ.ธีรศานต์ คาพิกุล
รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3
10/03/2551
99 ร.ต.อ.สรกฤช จาปาศักดิ์
รอง สว. ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
10/03/2551
100 ร.ต.อ.พิเชษฐ์ สุวรรณประสิทธิ์
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
10/03/2551
101 ร.ต.อ.ปรีชา ชัยยศ
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
10/03/2551
102 ร.ต.อ.หญิง ทรงศีล์ ศรีธรรม
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
10/03/2551
103 ร.ต.อ.หญิง ฐิติพร วัชโรบล
รอง สว. ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
10/03/2551
104 ร.ต.อ.หญิง ชวรัศ ฉุยฉาย

วันเกิด
18/12/2517
30/01/2518
02/05/2519
27/07/2520
28/11/2521
08/12/2521
27/01/2522
10/04/2522
12/05/2522
04/12/2522
09/03/2523
07/11/2524
18/09/2525
20/05/2507
18/11/2507
15/05/2508
15/07/2508
28/12/2508
06/09/2509
11/03/2510
12/04/2510
19/05/2510
04/10/2510
15/11/2510
24/12/2510
23/08/2511

ลำดับ
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ยศ ชื่อ นำมสกุล
ร.ต.อ.หญิง สุขเสิน ดรปัดสา
ร.ต.อ.หัสดิษฐ หอมชวน
ร.ต.อ.หญิง อรรชนาพร หูทิพย์
ร.ต.อ.หญิง ภคมณ คงถือมั่น
ร.ต.อ.หญิง ปารดา ศรีทาพุฒ
ร.ต.อ.หญิง วรางคณา อุดมพันธ์
ร.ต.อ.จักรกฤษณ์ กวางแก้ว
ร.ต.อ.หญิง พันณงาม นารถโสภา
ร.ต.อ.หญิง สวรรค์ นาดี
ร.ต.อ.หญิง วิไล ปุปผมาศ
ร.ต.อ.ภูดิศ พืชสิงห์
ร.ต.อ.หญิง สารภี สุต๊ะ
ร.ต.อ.วินัย เชยบาน
ร.ต.อ.สุระเด่น ไขสอาด
ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ รูปสม
ร.ต.อ.หญิง ปิยะรัตน์ ทรัพย์มามูล
ร.ต.อ.หญิง แววตา อินทร์จันทร์
ร.ต.อ.หญิง สุภารัตน์ เชิญทอง
ร.ต.อ.หญิง ดวงหทัย ดวงมาลัย
ร.ต.อ.หญิง มนธีรา สนเลม็ด
ร.ต.อ.หญิง ปรียารักข์ แววทอง
ร.ต.อ.หญิง พัสนันต์ ปานเทศ
ร.ต.อ.เกียรติก้อง อันเตวาสิก
ร.ต.อ.สุรพงษ์ จินตมานะสกุล
ร.ต.อ.หญิง ปาริฉัตร อริยเดช
ร.ต.อ.หญิง มนัญญา เกตุแก้ว

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
10/03/2551
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
10/03/2551
รอง สว. ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
10/03/2551
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
10/03/2551
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
10/03/2551
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
10/03/2551
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
10/03/2551
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
10/03/2551
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
10/03/2551
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.5
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
10/03/2551
รอง สว.ตม.จว.สุโขทัย บก.ตม.5
10/03/2551

วันเกิด
27/09/2511
05/05/2512
06/07/2512
28/10/2511
15/01/2513
10/03/2513
20/03/2513
21/08/2513
27/11/2513
30/11/2513
17/09/2514
24/02/2515
02/04/2515
09/05/2515
06/06/2515
23/10/2515
16/11/2515
07/12/2515
20/12/2515
23/01/2516
17/05/2516
30/07/2516
27/08/2516
03/10/2516
28/10/2516
17/02/2517

ลำดับ
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ ดวงศรี
รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง มันทิรา สอนทองคา
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ณัฐณิชา ประสานทอง
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง อภิญญาพร อินประเสริฐ
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง อนันทพร สกุลดี
รอง สว.ฝอ.ศฝร.ตม.
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง สายพิณ ไชยมุด
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ธาดาชล ชารมาลย์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง รุ่งจิตร งามเลิศ
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง สุจีรา เกิดโต
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ์ สมบัติ
รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.สมยศ กองมนต์
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ ซ่อนกลิ่น
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง เสาวนีย์ หวังสุวิโรจน์
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ บุญร่วม
รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง อัมพร ไทยนา
รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง สุพิชญา คณเกณฑ์
รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง บุปผา ปัญจชัย
รอง สว. ตม.จว.สิงห์บุรี บก.ตม.3
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง สาทินี ชานาญนาค
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ธมล มุลศรีสุข
รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง นัทธมน อยู่เย็น
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
10/03/2551
ร.ต.อ.ลีนวัตร ดีเมืองปัก
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง แจ่มนภา พุม่ แก้ว
รอง สว. ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3
10/03/2551
ร.ต.อ.พิเชษฐ บุกกลาง
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ดรุณี อ่อนนุ่ม
รอง สว. ตม.จว.สิงห์บุรี บก.ตม.3
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง นภัสสร สิงหกันต์
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
10/03/2551
ร.ต.อ.สักรินทร์ เสาร์จร
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
10/03/2551

วันเกิด
12/04/2517
23/04/2517
10/05/2517
25/06/2517
20/09/2517
26/09/2517
14/11/2517
08/12/2517
06/01/2518
09/01/2518
21/01/2518
23/01/2518
01/02/2518
24/02/2518
27/02/2518
06/03/2518
09/03/2518
05/04/2518
05/05/2518
02/06/2518
12/07/2518
17/09/2518
27/09/2518
12/10/2518
01/12/2518
30/05/2519

ลำดับ
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.อัศวิน ใจมั่น
รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.คนอง ทองพลับ
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.สังคม กลิ่นหวล
รอง สว.ฝ่ายตรวจฯขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ภัสสร ฆ้องเลิศ
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.กฤช โชคพรสิริ
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ศิริพร แจ้งใจบุญ
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ณภัทรารัตน์ คุณภู่
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
10/03/2551
ร.ต.อ.ทรงศักดิ์ ปาเกี๋ยง
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
10/03/2551
ร.ต.อ.กิชพัฒน์ ขอสุข
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ จักรกาศ
รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ์ กระสินธ์
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง จิรวรรณ คาวงค์
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ธนิดา ทิพารัตน์
รอง สว. ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง นริศรา นามธง
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
10/03/2551
ร.ต.อ.วิรัช ปัฏธรรมวงศ์
รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ปารย์ ธนาวิชนัน
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง จรรยา รอดเพชร
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ตรีชฎา บุญมาก
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง วรรณา ขาเนตร
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง พิรุณรัตน์ พลสมัคร
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง นุชจรีย์ ดนตรี
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง พิมพ์มาดา มั่งมีสิทธิฤทธิ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ศิริลักษ์ พรมวัลย์
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ดวงใจ แก้วขอนแก่น
รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง นิตยา ท้าวนอก
รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง จินตนา ฉัตรแก้ว
รอง สว.ฝ่ายตรวจฯขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
10/03/2551

วันเกิด
14/08/2519
20/11/2519
13/08/2520
10/10/2520
24/10/2520
12/11/2520
19/11/2520
18/02/2521
14/04/2521
19/05/2521
12/06/2521
06/09/2521
20/12/2521
04/01/2522
22/02/2522
28/02/2522
08/05/2522
11/09/2522
16/02/2523
19/06/2523
09/08/2523
29/10/2523
05/12/2523
15/12/2523
25/01/2524
27/01/2524

ลำดับ
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง สุภาพร ราชลี
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา งิ้วลาย
รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3
10/03/2551
ร.ต.อ.สุรสิทธิ์ สุ่มดี
รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3
10/03/2551
ร.ต.อ.ไกรสร พุม่ แย้ม
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง สุภาพร ชนามุยา
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพย์ โกมลหิรัญ
รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ปัญญาภรณ์ พวงวรินทร์
รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง มาศชรี ถนอมศิลป์
รอง สว.ตม.บุรีรัมย์ บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.เอกชัย โพธิส์ ว่าง
รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง วลัยพร จงรักษ์
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง ชลธิชา เชื้อจิ๋ว
รอง สว.ตม.ลาพูน บก.ตม.5
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง พรวิภา พลซา
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง กาญจนาวดี ภูสีฤทธิ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง วลัยลักษณ์ พาซอ
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
10/03/2551
ร.ต.อ.นิวัฒน์ ขันทอง
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.หญิง สิริวรรณ อนุกูลสาธุกิจ
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
10/03/2551
ร.ต.อ.ศุภกร แก้วคง
* รอง สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง คริษฐำ บุตรรำษฎร์
* รอง สว.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง วัลยา ศรีละคร
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/10/2551
ร.ต.อ.หญิง สุพรรษำ รักบุตร
* รอง สว. ตม.จว.สตูล บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.มานิตย์ กัลยาศรี
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
01/02/2552
ร.ต.อ.หญิง จิรำนุช นุ่นเหลือ
* รอง สว.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.อุทัย กรมรินทร์
* รอง สว.ตม.ยโสธร บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง บุปผำ เขียวบุญจันทร์
* รอง สว.ตม.จว.ยะลำ บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง เอษณีย์ ปลอดทอง
* รอง สว.ตม.จว.ปัตตำนี บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง วิไล ไทยภักดี
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
01/07/2553

วันเกิด
24/02/2524
10/03/2524
13/03/2524
11/07/2524
23/07/2524
29/07/2524
21/09/2524
04/11/2524
16/05/2525
23/06/2525
21/07/2525
12/09/2525
23/01/2526
12/03/2526
30/04/2526
17/11/2526
10/09/2513
20/07/2520
30/01/2528
22/02/2528
20/12/2528
04/02/2528
30/07/2519
27/06/2521
14/04/2524
24/12/2509

ลำดับ
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง วนิดา แจ่มสว่าง
รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
01/07/2553
ร.ต.อ.อมรศักดิ์ ศรีชะฎา
รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6
01/07/2553
ร.ต.อ.หญิง อวยพร รื่นอายุ
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
01/07/2553
ร.ต.อ.ราเมศ วัชรอังศรานนท์
รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4
01/07/2553
ร.ต.อ.สมเกียรติ พรมจันทร์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/07/2553
ร.ต.อ.หญิง นลินี อินทร์นุช
รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4
01/07/2553
ร.ต.อ.อัษฎางค์ ทองแดง
รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.
01/07/2553
ร.ต.อ.หญิง รจนา แก้ววรรณา
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/07/2553
ร.ต.อ.ธีระชัย ยอดสนิท
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
01/07/2553
ร.ต.อ.มานิตย์ บางหลวง
รอง สว.ตม.จว.กาแพงเพชร บก.ตม.5
01/07/2553
ร.ต.อ.หญิง อังศุศรณ์ เชาวเลิศ
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
01/07/2553
ร.ต.อ.หญิง กัลญารัชน์ วัชรอังศรานนท์
รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4
01/07/2553
ร.ต.อ.หญิง ศศิธร ชาญอาวุธ
รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
01/07/2553
ร.ต.อ.หญิง จรัสศรี ปัญญานะ
รอง สว.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5
01/07/2553
ร.ต.อ.หญิง ปริญญรัชฎ์ นิติวุทธิศาสตริน
รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
01/07/2553
ร.ต.อ.ปัฐพงค์ ปัญญานะ
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
01/07/2553
ร.ต.อ.หญิง ปรียาวัลย์ สระแก้ว
รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4
01/07/2553
ร.ต.อ.หญิง จำรุวรรณ จิตตอำนนท์
* รอง สว.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.สรำยุทธ พิลำมำ
* รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ชนกพร ยอดประเสริฐ
* รอง สว.ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.ศรำวุฒิ คำเงิน
* รอง สว.ตม.จว.เชียงรำย บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.ชัยยุทธิ์ เบญจานุการ
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
01/02/2554
ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก
รอง สว.ตม.มหาสารคาม บก.ตม.4
31/03/2554
ร.ต.อ.หญิง สุภิญญา อังสุมาลี
รอง สว.ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3
31/03/2554
ร.ต.อ.หญิง กัญจน์ณัฏฐ์ นิราศภัย
รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4
31/03/2554
ร.ต.อ.ญาณวุฒิ โคตรหนองปิง
รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
31/03/2554

วันเกิด
12/03/2511
10/06/2511
22/03/2514
27/04/2514
06/04/2516
11/11/2516
26/03/2517
16/11/2518
30/11/2518
23/01/2519
16/06/2520
29/09/2520
09/11/2520
25/09/2521
30/06/2524
05/12/2524
26/02/2525
12/03/2517
17/11/2523
03/12/2516
23/07/2525
24/07/2531
08/03/2511
26/05/2513
15/02/2514
25/11/2516

ลำดับ
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง ฐาณิสรา แก้วคาฟู
รอง สว.ตม.ลาพูน บก.ตม.5
31/03/2554
ร.ต.อ.หญิง สายพิน หลาโต
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
31/03/2554
ร.ต.อ.ประสิทธิ์ นวนมุสิก
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
31/03/2554
ร.ต.อ.มะซำนูซี อำบูวะ
* รอง สว.ตม.จว.ยะลำ บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.เอกสิทธิ์ ลักษณำวงศ์
* รอง สว.ตม.จว.ยะลำ บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง อัสมำอ์ ตำเดอินทร์
* รอง สว. ตม.จว.สตูล บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ณัทธมน วริทธิ์ธร
* รอง สว.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.เกมกุลิน นิธิชลสุข
รอง สว.ตม.ลาพูน บก.ตม.5
01/11/2554
ร.ต.อ.จิรวัฒน์ กุศลปรีดี
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
01/11/2554
ร.ต.อ.พินิจ กองแก้ว
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/11/2554
ร.ต.อ.ปานเทพ ทวีโค
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
01/11/2554
ร.ต.อ.หญิง ฉัตติกำญจน์ ศรีสำย
* รอง สว.ตม.จว.นรำธิวำส บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.ชีวิน สานารินทร์
รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.สวรรค์ บุญวงศ์
รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ญาดา ชัยรักษา
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.วิชาญ สีสมบัติ
รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.ภัทรินทร์ ถิ่นอุบล
รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.อัครพัชร์ ภัทรพลจรัสชัย
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ชนาพิมพ์ ธนศิริพิชญ์กุล
รอง สว.กก.บคด.บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์
รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.วิฑูรย์ วิเศษคุณ
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
21/12/2554
ร.ต.อ.คณพศ ชมเทศ
รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.
21/12/2554
ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย แจ่มเจริญ
รอง สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ชาญตะวัน เรียงแก้ว
รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.ไวพจน์ สุวรรณมุข
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.นฤพล หลิ่วตระกูล
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
21/12/2554

วันเกิด
09/12/2516
10/10/2519
15/04/2524
20/09/2523
26/12/2523
18/08/2528
27/08/2525
21/03/2522
14/09/2525
14/10/2526
29/11/2527
21/07/2521
23/01/2509
20/06/2509
25/09/2509
18/08/2510
26/09/2510
20/01/2511
10/02/2511
28/03/2511
11/04/2511
28/02/2512
15/08/2512
04/01/2513
27/02/2513
12/10/2513

ลำดับ
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง สังวาลย์ แสนคา
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
21/12/2554
ร.ต.อ.จรูญศักดิ์ วงค์ขันธ์
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.เด่นชัย สมสวย
รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ปริณดา สมควร
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
21/12/2554
ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ยอดสิงห์
รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ละออง วีระบริรักษ์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ เครือวรพันธุ์
รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.5
21/12/2554
ร.ต.อ.ยุทธนา พ้นภัย
รอง สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.จงรัก คะพิมพ์ภิบาลบุตร
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.ชัยพัฒน์ ทิฆะพันธ์
รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง มัญทนา เลิศภูธร
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ทองทิพวรรณ สวัสดิกูล
รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง เรณู ไทยเกื้อ
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง วิมลศิริ ออมสิน
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.สุวิทย์ สุทัศน์
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง พัชรี ชัยราชา
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง อังคณา ครุฑนอก
รอง สว.กก.บคด.บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง สุภานัน กระจ่างกุล
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.แมน สังข์ไทย
รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ปุณณดา สุวรรณกูฎ
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง อัญภ์จิดา วรพงศ์ชุติปภา
รอง สว.ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ศิริลักษณ์ บุญตั้ง
รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง นิดาพร บัวใหญ่รักษา
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง รุ่งนภา นามวงศ์
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง จันทรัศม์ พลธรรม
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง รินฤดี มีปาน
รอง สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5
21/12/2554

วันเกิด
19/11/2513
01/12/2513
03/01/2514
23/02/2514
25/08/2514
01/10/2514
07/11/2514
18/01/2515
04/08/2515
24/09/2515
02/11/2515
17/12/2515
26/04/2516
03/05/2516
14/05/2516
05/07/2516
16/08/2516
22/08/2516
17/12/2516
18/01/2517
08/03/2517
20/06/2517
05/08/2517
05/10/2517
14/10/2517
14/11/2517

ลำดับ
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง ธัญณิชา เดชโชติภัทรอุดม
รอง สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.สุพจน์ ทรัพย์อุไรรัตน์
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง จารุณีย์ นิลพันธ์
รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.ณพล พาหอม
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.อธิวัฒน์ ดวงมณี
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ปราดา ศรีวัชโรสถ
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
21/12/2554
ร.ต.อ.ปรีชา ประกิ่ง
รอง สว.ตม.ยโสธร บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.ศุภวิชญ์ จินุกูล
รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.มงคล เชื้อเมืองพาน
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
21/12/2554
ร.ต.อ.วรวุฒิ อุดมศิลป์
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.เจษฎา คาสามปอนด์
รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.นรินทร์ จูมแพง
รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง รชยา ขาวผ่อง
รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง รัตนากร บ่อทรัพย์
รอง สว.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5
21/12/2554
ร.ต.อ.คะนองนึก ช่วยสุรินทร์
รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.กิตติพัชญ์ ประมวลพันธ์
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.ฉัตรมงคล งามวิลัย
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง นารีรัตน์ โพธิส์ ุวรรณ์
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.รอมือลี กาซอ
รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง วาสนา สุขกา
รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.สรภัสกรณ์ เลิศโสภณวัฒณ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง สุภาพร ภูแช่มโชติ
รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ศศิมา แก้วกาถัด
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.สาราญ ราชประโคน
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ณภัค บุญวนิตย์
รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ณพิชญา ช่างเพียร
รอง สว.ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3
21/12/2554

วันเกิด
01/12/2517
19/04/2518
28/07/2518
15/09/2518
17/11/2518
29/02/2519
24/03/2519
08/04/2519
07/08/2519
09/03/2520
26/04/2520
17/05/2520
01/09/2520
22/09/2520
02/01/2521
10/03/2521
05/05/2521
14/08/2521
07/09/2521
19/09/2521
19/10/2521
21/04/2523
08/06/2523
26/08/2523
15/09/2523
23/11/2523

ลำดับ
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.พิทักษ์สิทธิ์ กาจหาญ
รอง สว.กก.2 บก.สส.สตม.
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ขวันค์กมล โกษา
รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ดวงเดือน จิตปลื้ม
รอง สว.ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ์ พิมพ์นนท์
รอง สว.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง สุวรรณี ชาวสวนงาม
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง จันทร์ตรี บรรลือสุข
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
21/12/2554
ร.ต.อ.นิรุติ หรเสริฐ
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.6
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ณรัชญา ละม่อมงาม
รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง ณัฐกฤตา สุขเสถียร
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3
21/12/2554
ร.ต.อ.ปฐมเดช สีดาคา
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
21/12/2554
ร.ต.อ.หญิง กัลยา สัมฤทธิว์ งศ์
รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2
21/12/2554
ร.ต.อ.ศรำยุทธ ดำแป้น
* รอง สว.(สอบสวน)กก.สส.บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง บุปผำพร คงประดิษฐ์
* รอง สว.ตม.จว.สงขลำ บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ปุญญาภา ถาวรภัณฑิลา
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
31/03/2555
ร.ต.อ.กาธร ธารเอี่ยม
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
31/03/2555
ร.ต.อ.หญิง ปณิชา เพิกเมลัย
รอง สว.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5
31/03/2555
ร.ต.อ.หญิง วรัญญา เรืองศรี
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
31/03/2555
ร.ต.อ.สมพงค์ รักสถาน
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.พนธ์พันธ์ สุพรรณกลาง
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.สมบัติ ขาพูล
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง บุบผา กั่นเม่า
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง กฤตยา คล้ายเจริญสุข
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.ติณณ์ สุมงคล
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.สุนทร บัวสอน
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ภัทรามาศ สุรพล
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง พัชรี ทิหวาย
รอง สว.ตม.จว.ลาปาง บก.ตม.5
16/05/2555

วันเกิด
30/11/2523
28/01/2524
03/02/2524
02/05/2524
20/08/2524
05/10/2524
15/12/2524
25/12/2524
07/02/2525
13/04/2525
29/06/2526
30/12/2524
02/06/2518
11/12/2506
03/03/2512
25/12/2512
09/10/2518
04/10/2505
25/06/2506
14/01/2507
19/05/2507
20/05/2507
26/05/2507
25/01/2508
20/06/2508
15/10/2508

ลำดับ
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง จาเนียร เมืองแป้น
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สมฤดี พึง่ น้อย
รอง สว.ฝอ.ศฝร.ตม.
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง จิตตินันท์ กมลมาลย์
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ณภรณิน บุญมานุช
รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.กฤษฎินทร์ กันไชยา
รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.เอกนรินทร์ จันทะมาฐรภัสกุล
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ อริยเดช
รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.อดิเรก เสาร์เจริญ
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.สวรรค์ ราชพิทักษ์
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.วินัย สาปัดสี
รอง สว.ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สยุมพร เกิดเนียม
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ดวงสุดา วรรณทาป
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.เอนกชัย ไทรหยี
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.ชยุต ตันติเวชกุล
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.ยศสรัล เสมา
รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง มนัสนันท์ ใจงาม
รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง จิรัญญา โลกเลื่อง
รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง พัฒนี เหม่งเวหา
รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ประไพภรณ์ กระจ่างพันธุ์
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ธันย์วรัชญ์ ทวีสัตย์
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง มาลัย สาสูงเนิน
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.สมศักดิ์ ประเสริฐศักดิ์
รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.มาณพ ชิราพฤกษ์
รอง สว. ตม.จว.สิงห์บุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สุวรรณา แววมยุรา
รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.อนันต์ พวงนิล
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.พัฒน์ธนะ ยิ้มประเสริฐ
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
16/05/2555

วันเกิด
01/12/2508
11/02/2509
26/12/2509
06/06/2510
25/08/2510
03/09/2510
27/09/2510
27/10/2510
29/10/2510
15/11/2510
20/01/2511
05/03/2511
14/04/2511
06/04/2511
04/05/2511
11/06/2511
12/11/2511
28/11/2511
06/03/2512
12/04/2512
16/04/2512
02/07/2512
03/07/2512
18/07/2512
17/08/2512
17/12/2512

ลำดับ
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง พรทิพย์ รายณสุข
รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.พรเทพ ใจศิริ
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.บรรจบ ศรีขาว
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.เอกสิทธิ์ ชมชาติ
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.ยอด ยังมะลัง
รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.ชานาญ โยธินตะคุ
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ พรมสมบูรณ์
รอง สว.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.คารพ ปิน่ ทองพันธุ์
รอง สว.ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สิริกร หารกา
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.พงศกร จันปุม่
รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.เชิดชัย ภักดีโชติ
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง นันท์นลิน สุภวัตร
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ณฐมน ธนัญชัย
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สุวนี รุ่งโรจน์นภากร
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง บุญราศรี อัมพาศุภโชค
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.ชิตพล คาหริ่ง
รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ภณิชดา สุยะลังกา
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.พงศ์ภัทร คีรีมา
รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.ศิวกร โพธิเ์ ย็น
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.วไลศักดิ์ อินทิรักษ์
รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.ธนารัตน์ ประดับจันทร์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.ภาษิต โพธิศ์ รี
รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.วิชัย กาวิชัย
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.อรรถพงษ์ ผลประเสริฐ
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง อัญชลี แจ้งหลา
รอง สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ตม.
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ดุจดาว ศรีพิบูลย์
รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3
16/05/2555

วันเกิด
08/01/2513
31/03/2513
07/04/2513
12/05/2513
15/06/2513
13/08/2513
17/08/2513
25/08/2513
10/09/2513
21/09/2513
22/09/2513
17/10/2513
19/10/2513
24/10/2513
27/10/2513
01/12/2513
11/12/2513
01/02/2514
18/02/2514
23/02/2514
09/04/2514
24/04/2514
23/05/2514
27/05/2514
13/07/2514
02/09/2514

ลำดับ
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง เบญจา รัตน์สถิตย์
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง นภัทร พรแก้วศรี
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ธัญญลักษณ์ ดาราคา
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ณสุดา ประลามุข
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย ศรีวิชัยอินทร์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.วิสันต์ เหมือนสิงห์
รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.ภัทรวัฒน์ อุทธิยา
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สาวิตรี ฟักทอง
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง พิมพ์ปวีณ์ พรสิทธิโชค
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ณัฐกิตติยา กิตติพัฒน์คุณาธร
รอง สว.ตม.จว.นครนายก บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ชยานันต์ ตันคาฮอง
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.สิทธิเดช ทองมี
รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง จิณณรัตน์ พัฒน์ศิรกิตติ
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง กรรธนภรษ์ ลีลาศ
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง จิดาภา มโนสมุทร์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.รฐนนท์ ทิพย์คุณ
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง กรรัก มณีนนท์
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ปณิชา ตะลัยวงษ์
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ประภัสสร ขจรภู
รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม.
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง นิภา ทุมสงคราม
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.วันชัย พันธ์เฉลิมชัย
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง วิภาพร ทองบุญ
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.พิศิษฐ ภาวะโคตร
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.เอนก สะอาดรัมย์
รอง สว.ตม.จว.อานาจเจริญ บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ณัฐธยาน์ สุริยะจารุศิริ
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.สมชาย สาริกบุตร
รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1
16/05/2555

วันเกิด
18/09/2514
20/09/2514
04/10/2514
17/11/2514
09/12/2514
19/12/2514
29/02/2515
04/03/2515
12/04/2515
21/05/2515
22/05/2515
05/07/2515
30/07/2515
31/07/2515
20/10/2515
06/11/2515
29/11/2515
14/12/2515
15/01/2516
04/02/2516
01/03/2516
29/03/2516
02/04/2516
03/05/2516
13/05/2516
26/05/2516

ลำดับ
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง วิมลวรรณ เฉิดประภากร
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง โชติกา ใจพรหมมา
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ณัฐณิชา พันธุโ์ พธิ์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง รัตนา บานเย็น
รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.ชิษณุ จุติชัย
รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ประจญ
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง มณีวรรณ ชัยภูมิ
รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.ฐาประพนต์ ธรรมพิริยะกร
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง นันทิยา ศิริพรรณ
รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง นภาภรณ์ ทุเครือ
รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ธัญญารัตน์ รัตนพันธ์
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ผจงจิตต์ จิรโชติบัณฑิต
รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.ยงยุทธ เขื่อนเพชร์
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.อนุชา กาญจนสกุล
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ฐิติยา ไท่กลาง
รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง พริมธวัล บุญยิ่ง
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ธนกร ชาญชายตวิษา
รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง รักษิณา สนาม
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.เอกราช อินทร์ถนอม
รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.พุทธา สายศร
รอง สว.ตม.จว.อ่างทอง บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง วัลลภา สุขพรินทร์
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ณัฐณญาดา เอมะวัจนะ
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง เพ็ญนภา ขันผง
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ชิณาภัส ใจหงอก
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สิริญาดา ช่างสี
รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ปริชญา ศิลารัตน์
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/05/2555

วันเกิด
06/06/2516
08/06/2516
15/06/2516
20/06/2516
22/06/2516
15/08/2516
23/08/2516
02/09/2516
29/09/2516
30/10/2516
17/12/2516
27/01/2517
30/01/2517
15/03/2517
24/03/2517
07/04/2517
29/04/2517
12/06/2517
21/06/2517
17/07/2517
21/07/2517
02/08/2517
12/08/2517
29/08/2517
14/09/2517
31/10/2517

ลำดับ
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง รัตติยา กุลบุตร
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง จินตนา แก้วสุข
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ฉัตรพิกุล สินธุยะ
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สุภาพรรณ สมบูรณ์
รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.นเรศ นาลา
รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง กรรณิกา อินนุพัฒน์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ สุขศรี
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง พัทธนันท์ จันทร์จ้า
รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.
16/05/2555
ร.ต.อ.ธงชัย เลิศจันทวงศ์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.ถาวร สุขประจันทร์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ทัณฑิมา มีทอง
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง นารีรัตน์ อายุวัฒนะ
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ราตรี ด่านนา
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ณิรารัชย์ สุขใย
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง อารยา พุม่ สุดา
รอง สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.สิรภพ โตเจริญ
รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง เกษร ศรีฉ่านาค
รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม.
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สุชัญญา ศรีมะโรง
รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม.
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สุมิตรา ยามาเจริญ
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง นภัสวรรณ เสร็จกิจ
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง พรสรวง ยกทองมา
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง เรือนแก้ว เกิดอนันต์
รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ศศิมา ขันบุรี
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง อภิญญา เพชรมุณี
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง เกดแก้ว บุญส่งธรรมสกุล
รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง นิตยา พลสว่าง
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
16/05/2555

วันเกิด
23/11/2517
25/11/2517
07/12/2517
12/12/2517
01/01/2518
19/01/2518
27/01/2518
15/02/2518
19/02/2518
07/03/2518
30/03/2518
13/04/2518
18/05/2518
10/06/2518
15/06/2518
26/07/2518
16/08/2518
12/09/2518
01/11/2518
17/11/2518
24/11/2518
13/12/2518
26/01/2519
02/02/2519
06/04/2519
10/06/2519

ลำดับ
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.คงศักดิ์ คาสะอาด
รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.ทิปฒ์ ทัง่ เชียงใหม่
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง รังสิมา ทางดี
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ปรียาภรณ์ พึง่ สถิตย์
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง อารยพร แซ่ขวย
รอง สว.ตม.เบตง บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.พิทักษ์ บูรณะเทศ
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ผุสดี เรืองทอง
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง เพชร รักพงษ์
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ศิรินุช สุนทรศิริ
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง อัญชิกร สุริยภักดิ์
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ธันยารักษ์ ศรีวิโรจน์
รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ลัดดา กกกลิ่น
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.อุทัย สงจันทร์
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง วารุณี มังกร
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.โตมร ปานะโปย
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.สุรศักดิ์ ภักดี
รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม.
16/05/2555
ร.ต.อ.ฉัตรชัย ผลาหาร
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.ศุภชัย มาลัยประเสริฐ
รอง สว. กก.สส.ปป.บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.วชิรวิทย์ กิตติเศรษฐการ
รอง สว.(สอบสวน)กก.สส.บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ดวงขวัญ เกื้อสุข
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง จิดาภา ศิลาพัฒน์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง นุชนภา ฮันสูงเนิน
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สุวัฒนา กุลกิจ
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สุธาทิพย์ นววิธากาญจน์
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง วิชญาดา ขุนชิต
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.ภิญโญ กระอาจ
รอง สว.ตม.ลาพูน บก.ตม.5
16/05/2555

วันเกิด
05/07/2519
11/01/2520
28/04/2520
26/06/2520
23/08/2520
13/10/2520
18/10/2520
06/11/2520
12/11/2520
24/11/2520
28/01/2521
10/02/2521
22/03/2521
24/03/2521
28/03/2521
07/04/2521
21/05/2521
27/05/2521
31/05/2521
16/06/2521
27/06/2521
19/07/2521
18/10/2521
31/12/2521
20/01/2522
13/02/2522

ลำดับ
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง อนุวรรณ เวชโช
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.วิชชยุตม์ ชื่นยศเจริญ
รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.สิทธิชัย ขาสุข
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สุมาวดี เจียรเจริญ
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา เครือจิโน
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.ณัฐพล ธรรมมาวุฒิกูล
รอง สว.ตม.ชัยภูมิ บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.ประเวช พรมรัตนชัยกุล
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.ดนัยณัฐ บุญคุ้ม
รอง สว.ตม.ชัยภูมิ บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง จรรยาภรณ์ เชียงกา
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ชามา ปัญญา
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สรวีย์ ศรีโรจน์
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง วลัญช์รัตน์ โสภาสุข
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ขวัญจุฑา แก้วพิกุล
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.ปฐมกิจ นิธิวงษ์
รอง สว.ตม.จว.กาแพงเพชร บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.สาธิต อรุณวิวรรธน์
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ยุวธิดา วงษาบุตร
รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง นริศรา ไกรสุริวงค์
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง วีรยา บุญวรรณ
รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.สัญชัย แสนพันธ์
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ขวัญนภา คงจันทร์
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง นิธิชญา มาตย์วังแสง
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.ครองเกียรติ วังสา
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง กัญญ์ณณัชญ์ กิตติวรพัฒน์
รอง สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.ภคิน กลิ่นสุวรรณ์
รอง สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง นพรัตน์ ฤกษ์งามสง่า
รอง สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง พิริยาพร ดวงไข
รอง สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3
16/05/2555

วันเกิด
21/03/2522
06/04/2522
17/04/2522
12/06/2522
27/06/2522
27/07/2522
09/08/2522
15/01/2523
17/03/2523
30/08/2523
04/09/2523
07/10/2523
19/10/2523
25/11/2523
03/12/2523
26/02/2524
24/03/2524
30/04/2524
06/06/2524
28/06/2524
03/07/2524
26/08/2524
14/09/2524
18/09/2524
29/09/2524
29/09/2524

ลำดับ
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง พัชรียา อุตมะ
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ยุวดี ชัยชูมินทร์
รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
16/05/2555
ร.ต.อ.ทศพล อาจคุ้ม
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.ยศณรินทร์ ดอกไม้
รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.อธิภัทร แสนมิตร
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.ดอน เหีย้ มหาญ
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.วชิร ชยธวัช
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.วสันต์ จินดา
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.วัฒน์ศรุต กิติอัศวะวงศ์
รอง สว.ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สว่างจิตต์ คงตะโก
รอง สว.ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง เกศริน โคโจคารู
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง พันธ์วรินทร์ แสวงทรัพย์
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/05/2555
ร.ต.อ.ชนะชัย จันทรา
รอง สว.ตม.บุรีรัมย์ บก.ตม.4
16/05/2555
ร.ต.อ.วรพล เอี่ยมอาพร
รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สุภาพร ศรีโยม
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ธันทิยา บุญมณี
รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง ทิพเนตร เรือนสอน
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.ปริญญา นุ้ยเนียม
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง กัญญาณัฐ หนูรักษ์
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง รวงทอง สุวรรณเวียง
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง วาสนา พรเจริญวิโรจน์
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/05/2555
ร.ต.อ.หญิง สุพิศ ตั้งสิริสงวน
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.โอภาส จตุราภิรมย์
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.จิรศักดิ์ ไชยเดช
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.อชิรวิทย์ มณีวงศ์
รอง สว.ตม.จว.ปราจีนบุรี บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.วีรพงศ์ แก้วเล็ก
รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1
16/08/2555

วันเกิด
14/10/2524
18/11/2524
28/12/2524
08/02/2525
21/04/2525
28/04/2525
26/07/2525
16/09/2525
04/11/2525
20/11/2525
01/01/2526
20/04/2526
03/05/2526
07/06/2526
09/12/2526
19/12/2526
22/12/2526
25/03/2527
01/06/2527
27/11/2527
21/08/2529
05/05/2506
08/06/2507
12/01/2508
06/06/2508
16/10/2508

ลำดับ
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

ยศ ชื่อ นำมสกุล
ร.ต.อ.หญิง นฤพรรณ ศรีสันต์
ร.ต.อ.อณิรุจน์ อัตถาผล
ร.ต.อ.เมธี ผาสอน
ร.ต.อ.ชัยกร อิสระภาพ
ร.ต.อ.สุวินิจ องค์ยา
ร.ต.อ.ภูดิศ พิทักษ์รัตนาภา
ร.ต.อ.ชยพล ธรรพรังษี
ร.ต.อ.สุรพล ชูช่าง
ร.ต.อ.สุนทร สมสุข
ร.ต.อ.หญิง สมสวย ไตรรัตน์
ร.ต.อ.สุรัต รัตนภักดี
ร.ต.อ.จาเริญ พรหมชาติ
ร.ต.อ.หญิง ระเบียบ แสงสุวรรณ
ร.ต.อ.หญิง ผลิกา ทนทาน
ร.ต.อ.หญิง ชยาภรณ์ วงษ์สุวรรณ์
ร.ต.อ.อัครเนตร มุทาวัน
ร.ต.อ.ธรรศพงศ์ รักษาสวัสดิ์ธาดา
ร.ต.อ.สมยศ อุ่มอยู่
ร.ต.อ.ทองจันทร์ กระทุม่ ขันธ์
ร.ต.อ.ประสิทธิ์ กัวถิ้ว
ร.ต.อ.วิทยา จาดตานิม
ร.ต.อ.หญิง พิมพ์รวิภา ขัติยะนนท์
ร.ต.อ.ภูเมธ อานุภาพมาศ
ร.ต.อ.ประสิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ร.ต.อ.อานนท์ ศรีมารักษ์
ร.ต.อ.หญิง ปวันรัตน์ เหล่าเมือง

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
รอง สว.กก.2 บก.สส.สตม.
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/08/2555
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.แพร่ บก.ตม.5
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6
16/08/2555
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/08/2555
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ บก.ตม.4
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6
16/08/2555
รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1
16/08/2555
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
16/08/2555
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
16/08/2555

วันเกิด
18/01/2509
30/01/2509
08/03/2509
08/05/2509
11/03/2510
21/07/2510
26/09/2510
22/01/2511
10/02/2511
27/06/2511
08/10/2511
26/01/2512
22/05/2512
14/08/2512
03/09/2512
02/11/2512
07/11/2512
02/06/2513
05/10/2513
16/02/2514
16/03/2514
26/08/2514
06/10/2514
07/11/2514
10/11/2514
10/11/2514

ลำดับ
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.ธนชาต ชาญชายตวิษา
รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.
16/08/2555
ร.ต.อ.อาพร วงษ์เพชร
รอง สว. กก.สส.ปป.บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง วีนัสริน มะยูนุ
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.นรวัฒน์ สุระพร
รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.นิธิพัฒน์ ศิริอนันต์
รอง สว.ตม.จว.สุพรรณบุรี บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ธมนวรรณ มณี
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.ประภาส ศรีสวัสดิ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง พัณณ์วรา มหาพิริยกิตติ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง นพพร ประพาสมณเฑียร
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ณปภัช พลนาคน้อย
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ปรียาภัทร์ พัฒนอธิโยธิน
รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ธัณย์สิตา วรรัฐกิตติ์กุล
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.สุพจน์ ลาภมาก
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.อรุณ มูสิกิ้ม
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง สุณิชตา ทองหนองกอย
รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง สายรุ้ง วงษ์บุญชา
รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ดารัณ จันทระสะเร
รอง สว. ตม.จว.สตูล บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.พงศ์ดนัย กันยา
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.อชิตะ บรรเทิงจิตร
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.รัชภูมิ ฤทธิศร
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง อรทัย เลี่ยมปัญญากุล
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ์ ทวะชารี
รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.สมพร ชอบกล้า
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ศิริลักษณ์ พูลศิริ
รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ เปรมจิตร์
รอง สว.ตม.จว.พังงา บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.อนันต์ ทะวาผักแว่น
รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4
16/08/2555

วันเกิด
05/12/2514
30/04/2515
03/07/2515
16/08/2515
07/11/2515
25/12/2515
28/12/2515
14/03/2516
02/04/2516
23/04/2516
02/05/2516
06/06/2516
04/07/2516
08/08/2516
31/08/2516
24/09/2516
31/10/2516
05/11/2516
16/11/2516
30/01/2517
27/04/2517
12/05/2517
13/05/2517
20/05/2517
29/05/2517
01/09/2517

ลำดับ
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา สุวรรณภูมิ
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง พรสิริ สุทธิรักษ์
รอง สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ทัศนะ ไชยแสง
รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง นภัสกร พานทอง
รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง บังอร จ่ายเพ็ง
รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง นันท์นภัส หอมจิตบุณย์
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง สุริสา ดาทิพย์
รอง สว.ฝอ.ศท.ตม.
16/08/2555
ร.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ช่อผูก
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง นวิยา พรหมทัต
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง กรรณิการ์ ผลเกตุ
รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.ชาลี วงค์อยู่
รอง สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง วาสนา เทพประสิทธิ์
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง วิภา นุ้ยภักดี
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.บุญลือ คงสุข
รอง สว. กก.ปอพ.บก.สส.สตม.
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง นพปณัฏฐ์ กุลจรัสบรม
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ธัญญารัศมิ์ จันทร์พวง
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.สนธยา จันทมุณี
รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.เทิดชัย วงศ์ธง
รอง สว.ตม.จว.อุตรดิตถ์ บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา แซ่ตั้ง
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ชญาดา เวฬุวนารักษ์
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.กรณ์ สุขบูรณ์
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง สุดารัตน์ สองบุญรักษ์
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ภาวิณี มังคละไชยา
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ศรินรัตน์ รุจิธนินศักดิ์
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.แมน โฉมอุภัย
รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ สุทัศน์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/08/2555

วันเกิด
14/09/2517
14/09/2517
15/10/2517
18/12/2517
19/01/2518
07/03/2518
19/03/2518
27/03/2518
07/06/2518
14/07/2518
20/08/2518
20/08/2518
09/10/2518
02/11/2518
10/11/2518
29/12/2518
19/03/2519
11/05/2519
30/05/2519
31/05/2519
22/06/2519
04/09/2519
29/12/2519
06/05/2520
10/05/2520
27/05/2520

ลำดับ
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.สุรย์พศช์ เครือธนกุล
รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ชนิญญา ไวยสุตรา
รอง สว.ตม.จว.อ่างทอง บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง วริฐา วงษ์วานิช
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.ธเนศ จุนทการ
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.วิทยา ปาละสานต์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.สมพงษ์ อุดอิว
รอง สว. ตม.จว.แพร่ บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง นงค์นุช ศรสุรินทร์
รอง สว.ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.ไกรสร สุขสี
รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ปิยาภรณ์ หาญณรงค์
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ธันย์นิชา กิตติกาญจนานนท์
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ กิ่งจันทร์
รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.ธฤติพัฒน์ สมมะลวน
รอ งสว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง จิตต์อารี ทะวิลา
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.พฤฒิพงศ์ ทรงภักดีกุล
รอง สว.กก.1 บก.สส.สตม.
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง กัญญารัตน์ สุริยะโยธิน
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง พัชรี ดิษฐสอน
รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม.
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง วราลี สุขสวัสดิ์
รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.สถาพร ขวัญเทพ
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง จีรนันท์ สองสีโย
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ตะคร้อสันเทียะ
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ปิยภัทร พิทูรย์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ภัสนันท์ จินาสาย
รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง สายสุณีย์ ม่วงมอย
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ณัฐรินทร์ ผาสุขศาสตร์
รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง การัณยภาส ปลงใจ
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.เธียรพันธุ์ เดชขจร
รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2
16/08/2555

วันเกิด
07/07/2520
04/11/2520
22/12/2520
24/12/2520
03/01/2521
13/07/2521
19/07/2521
15/08/2521
04/10/2521
16/10/2521
20/11/2521
24/01/2522
02/05/2522
03/05/2522
11/06/2522
01/07/2522
26/07/2522
28/07/2522
07/08/2522
07/10/2522
23/03/2523
18/04/2523
05/05/2523
21/08/2523
18/12/2523
23/12/2523

ลำดับ
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.นิพนธ์ แสงศรี
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.กิตติมศักดิ์ อินทชยาคม
รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.
16/08/2555
ร.ต.อ.พิชิตพงษ์ โคตาโม
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง เต็มศิริ ยาสมุทร
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ศุกฤทัย ชัยสวัสดิ์
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง อรัญญา จันทไทย
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง วรรณธินี เหล่าจินวงศ์
รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง สุมาลี วรโพด
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ณิชาภา ชาวคาพระ
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง เพชรรัตน์ หล้าสาย
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง สุจินตนา โสภาเวทย์
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง อลิตสรา วงษ์แก้ว
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ปฏิญญา พันมหา
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง คนึงนิตย์ นาคทอง
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ธารินี ธนาริยกุล
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง สุจินันท์ แก่นนาคา
รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.เฉลิมโชค สภาพันธ์
รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง อัญชุลี ไชยแสง
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง พิชญากร มากมาย
รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง นฤมล โพธิพ์ ุดตาล
รอง สว.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม.
16/08/2555
ร.ต.อ.วสันต์ รักษากุล
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.อดิศักดิ์ สลีมิน
รอง สว. ตม.จว.สตูล บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ประภารัตน์ ปิน่ ประดับ
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.ศิวกานต์ รัตนเดชอุดม
รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง เบญจา ซื่อสัตย์
รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง กิตติมา อังคะนาวิน
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
16/08/2555

วันเกิด
27/12/2523
16/01/2524
20/01/2524
20/01/2524
23/01/2524
25/01/2524
05/02/2524
21/02/2524
15/05/2524
19/05/2524
06/07/2524
08/07/2524
21/07/2524
03/09/2524
19/09/2524
20/11/2524
03/01/2525
28/02/2525
14/03/2525
03/05/2525
01/07/2525
02/07/2525
07/07/2525
24/08/2525
07/09/2525
26/09/2525

ลำดับ
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.ปัณณวิชญ์ สิทธิถวัลย์
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง นภัทร บุญจันทร์
รอง สว.ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง มัลลิกา ยาเจริญ
รอง สว.ตม.ลาพูน บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง รตนพร สังข์แก้ว
รอง สว.กก.บริการคนต่างด้าว บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ ทองพูน
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง นิ่มนภา เพชรมณี
รอง สว.ตม.จว.น่าน บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง กนกภรณ์ อยู่กรุง
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ผุสดี ศรีจันทร์
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/08/2555
ร.ต.อ.พิรัตน์พล โบวิเชียร
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา วงษา
รอง สว.ตม.บุรีรัมย์ บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ ผ่องพลีศาล
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.เจษฎา จาเล
รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง กุลจิรา บุญธนิกานนท์
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง จุฑาทิพย์ หวานทอง
รอง สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6
16/08/2555
ร.ต.อ.กฤศณัฏฐ์ คงยัง
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.สราวุธ เครือชารี
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง กมลวัทน์ อุดมพงศ์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ลฎาภา กลิ่นเจริญ
รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง วรรษมน พันธุเทพ
รอง สว.ตม.จว.อ่างทอง บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ณัฐสิดา จิตต์อารีทิพย์
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/08/2555
ร.ต.อ.อาทิตย์ ศิลาเพชร
รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ธนิษฐา คณานันท์
รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ประติภา ถนอมผิว
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง รติกร ก้อนคา
รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3
16/08/2555
ร.ต.อ.หญิง ณัฎฐิกา จันคามิ
รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ บก.ตม.4
16/08/2555
ร.ต.อ.วรธน รัตนติสร้อย
รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.
16/08/2555

วันเกิด
11/12/2525
01/01/2526
19/03/2526
01/04/2526
29/04/2526
28/05/2526
13/06/2526
03/08/2526
30/08/2526
30/09/2526
06/10/2526
11/10/2526
27/10/2526
13/11/2526
09/12/2526
04/01/2527
26/01/2527
18/03/2527
23/04/2527
06/06/2527
17/06/2527
20/07/2527
02/10/2527
06/10/2527
19/10/2527
04/02/2528

ลำดับ
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728

ยศ ชื่อ นำมสกุล
ร.ต.อ.วิโรจน์ ศรีสภา
ร.ต.อ.หญิง ยุภาวดี แสนหาญ
ร.ต.อ.หญิง อภิญญา บุญกระเตื้อง
ร.ต.อ.อดิเรก ศรีหาคลัง
ร.ต.อ.หญิง อนงค์ สมมุติรัมย์
ร.ต.อ.หญิง พันธ์ทิพา ณ ระนอง
ร.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ เทพี
ร.ต.อ.หญิง เจริยงค์ คงภักดี
ร.ต.อ.สุปรัชญา ไกรไธสง
ร.ต.อ.หญิง ละมัย เชื้อลิ้นฟ้า
ร.ต.อ.หญิง สุรกัญญา คาศรี
ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา กรดเต็ม
ร.ต.อ.หญิง ผุสสดี หนูทอง
ร.ต.อ.หญิง ภิชญาดา สวัสศรี
ร.ต.อ.หญิง เกษศิรินทร์ สาริคาร
ร.ต.อ.หญิง ณัฐปภัสร์ จุติภักดิ์
ร.ต.อ.จามีกร รอดพวง
ร.ต.อ.หญิง ชินะตา ไอษรไพร
ร.ต.อ.หญิง ชไมพร สุภาคม
ร.ต.อ.หญิง กันต์วรา เลียบมา
ร.ต.อ.หญิง ศรีสกุล เธียรประดิษฐ์
ร.ต.อ.หญิง ชลดา โชคดีศรีจันทร์
ร.ต.อ.ศิริพงษ์ ศิริภูล
ร.ต.อ.หญิง วิชุดา นาคขวัญ
ร.ต.อ.หญิง อรทัย สิงห์ทอง
ร.ต.อ.หญิง ชุติมา หล้าจันทรา

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี บก.ตม.4
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5
16/08/2555
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
16/08/2555
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
16/08/2555
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/08/2555
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
16/08/2555
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
16/08/2555
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/08/2555
รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.สตม.
16/08/2555
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
01/02/2556
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
01/02/2556
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
01/02/2556
รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
01/02/2556
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
31/03/2556
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6
03/06/2556
รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.
01/08/2556
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/08/2556

วันเกิด
05/02/2528
17/03/2528
24/03/2528
26/03/2528
19/06/2528
20/06/2528
30/08/2528
10/11/2528
02/05/2529
28/05/2529
07/06/2529
14/09/2529
17/09/2529
13/10/2529
15/10/2529
21/04/2530
21/06/2530
07/08/2530
30/04/2533
10/10/2533
15/11/2533
09/01/2534
09/09/2508
07/07/2532
09/03/2522
06/11/2522

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ลำดับ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
01/08/2556
729 ร.ต.อ.ไอยรัชต์ รักชาติ
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
01/08/2556
730 ร.ต.อ.อภิระศักดิ์ สุดตาซ้าย
รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.4
01/08/2556
731 ร.ต.อ.อรรถพล บุตรเอื้อ
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
01/08/2556
732 ร.ต.อ.หญิง รวีวรรณ สุขล้า
รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.
01/08/2556
733 ร.ต.อ.ยงยุทธ ยศกลาง
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/08/2556
734 ร.ต.อ.จรัสพงษ์ โชคชัยสิริ
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/08/2556
735 ร.ต.อ.นพรัตน์ ไชยสิทธิ์
รอง สว.ฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศท.ตม.
01/08/2556
736 ร.ต.อ.ดนุภพ ปฐมวานิช
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/08/2556
737 ร.ต.อ.เจตศนัย บัวสองสี
รอง สว.ฝ่ายเทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง บก.ตม.4
01/08/2556
738 ร.ต.อ.หญิง ภารดี หลานวงษ์
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
01/08/2556
739 ร.ต.อ.ประมวลสุข โพธิง์ าม
รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.
01/08/2556
740 ร.ต.อ.อภิรักษ์ รัตนมณี
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสงคราม บก.ตม.3
16/09/2556
741 ร.ต.อ.เสรี สงวนสัตย์
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/09/2556
742 ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ อิ่นคา
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/09/2556
743 ร.ต.อ.สมัย รอดกันภัย
รอง สว.ตม.จว.กระบี่ บก.ตม.6
16/09/2556
744 ร.ต.อ.จตุพงศ์ หนูแก้ว
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/09/2556
745 ร.ต.อ.สิงห์ทอง สะอาด
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/09/2556
746 ร.ต.อ.จตุพล กัลยา
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2
16/09/2556
747 ร.ต.อ.หญิง ดาราพร ตุ้มชู
รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม.
16/09/2556
748 ร.ต.อ.บุญเลิศ พลแก้ว
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
749 ร.ต.อ.หญิง อัสมา เอี่ยมยิ้ม
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/09/2556
750 ร.ต.อ.โรจนศักดิ์ อภิวัศยากันต์
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย
16/09/2556
751 ร.ต.อ.สุวิน มั่นคง
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.5
16/09/2556
752 ร.ต.อ.นพรัตน์ ยาวิราช
รอง สว. กก.ปอพ.บก.สส.สตม.
16/09/2556
753 ร.ต.อ.อุกฤษฏ์ ต่วนสูง
รอง สว.กก.2 บก.สส.สตม.
16/09/2556
754 ร.ต.อ.สุรสิทธิ์ อาจจานงค์

วันเกิด
09/08/2526
21/12/2526
27/11/2527
10/07/2528
21/09/2528
22/03/2529
16/10/2529
03/11/2530
15/01/2531
27/10/2532
20/02/2533
13/05/2533
13/03/2506
03/04/2506
14/08/2506
19/08/2506
27/09/2508
06/08/2510
02/08/2511
28/09/2511
29/09/2511
06/09/2512
26/12/2512
03/03/2513
09/12/2513
16/01/2515

ลำดับ
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.ธเนศพล ละอองทอง
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.ปิติพงษ์ เสนชู
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.ณรงค์รัชช์ นิมิตณรงค์ชัย
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.ชัชชัย ดวงกุลสา
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ทิพย์มณี ทองเกิด
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.พันธุธ์ ัช ทองอ้ม
รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.
16/09/2556
ร.ต.อ.ยงยุทธ คล้ายเพชร
รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง พัทธ์ธีรา ติยะอาภรณ์ชัย
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.สุภสิทธิ์ ไวเกษตรกรณ์
รอง สว.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ภัทรมน จิตตสัจจะ
รอง สว.ตม.จว.ตรัง บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ สุดสม
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง สุไก่ โสบผอม
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.ธนะวรรธน์ จิรธรวิวัฒน์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง รัตนา นพวิง
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ศันสนีย์ วุฑฒกนก
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ภาวดี หวานทอง
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.พิทักษ์พงษ์ สาเนียงล้า
รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ปรียา เงินยวง
รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ชนิตสิรี เรืองดารงรัตน์
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ ขัตติ
รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง นภัทร ภูจีวร
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.ยศวีร์ รักธง
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.ธวัชชัย จันทร์เมืองหงส์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง วรางคณา จินตนะพันธ์
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง สุพิศ แก้วจันทร์วงษ์
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง สุทธิพรรณ จามูล
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
16/09/2556

วันเกิด
02/05/2515
11/06/2516
08/10/2516
05/03/2517
01/12/2517
17/01/2518
17/03/2519
22/06/2519
02/10/2519
16/11/2519
21/09/2520
25/11/2520
10/12/2520
11/09/2521
03/10/2521
22/10/2521
14/11/2521
03/04/2522
19/04/2522
25/04/2522
05/05/2522
30/05/2522
27/08/2522
29/08/2522
11/01/2523
06/08/2523

ลำดับ
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.ฤทธิวัฒน์ ทัง่ กลาง
รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.สถิตย์ ธนาฤทธิ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง พิไล ภูมิชัยสุวรรณ
รอง สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.ศักรินทร์ เพ็ชรฤทธิ์
รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม.
16/09/2556
ร.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ไชยะมี
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
16/09/2556
ร.ต.อ.ศิรวิชญ์ บุญเรืองวัตร
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง กาญจนา ปงกันมูล
รอง สว.ตม.จว.สุรินทร์ บก.ตม.4
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง สุภาวดี ลี้ศักดิ์สกุล
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง อรุณี สถาพรจตุรวิทย์
รอง สว.ตม.จว.พัทลุง บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ฤทัยรัตน์ จันทร์ฉาย
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ สืบสนธิ์
รอง สว.ตม.จว.สระบุรี บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.ฉัตรมงคล มิ่งเชื้อ
รอง สว. กก.ปอพ.บก.สส.สตม.
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง จรรยมณฑน์ เรืองศรีบัว
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง น้าฝน ยอดเพชร
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง มารินทร์ สุขสวัสดิ์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.อนุพงศ์ มณีขัติย์
รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.
16/09/2556
ร.ต.อ.อธิเดช เข็มแดง
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง วนิดา นิวาสสิริพงศ์
รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม.
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง รัตนา ศรีนวคุณาพร
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ดวงใจ รัตนะพันธ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง นิภา โปทาหนัก
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง กุลธิดา กิ่งมณี
รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง จารุดา ทนปรางค์
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.ธรรมรัตน์ ชนะมาร
รอง สว.ตม.จว.ร้อยเอ็ด บก.ตม.4
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง จุรีรัตน์ หนูเกิด
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง พัชราภรณ์ ผาจันทร์ยอ
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556

วันเกิด
27/08/2523
08/09/2523
28/04/2524
23/08/2524
27/08/2524
08/10/2524
05/01/2525
24/02/2525
21/03/2525
28/03/2525
30/04/2525
05/05/2525
24/05/2525
24/06/2525
05/07/2525
18/07/2525
14/08/2525
28/09/2525
24/11/2525
20/12/2525
28/03/2526
25/07/2526
10/08/2526
16/08/2526
30/08/2526
01/09/2526

ลำดับ
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง กรณิศ ฤทธิค์ ารพ
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.ศราวุฒิ ประยูรวงศ์
รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง อัสสินา ไชยทอง
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.เวชยัณ ปิยภิรมย์
รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง จุฬารัศมิ์ เพ็งเสาวภาคย์
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง นงนาฏ จาตกานนท์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง วนิดา วชิรพันธ์วิชาญ
รอง สว. ฝอ.บก.ตม.1
16/09/2556
ร.ต.อ.ไพรัช จุลทะหว้า
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ภคพร ศรีวิลัย
รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก บก.ตม.5
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง สายสมร พวงชมภู
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.วรณัฐ คหบดีกนกกุล
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง จริยา พรมภักดี
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.ดาราศักดิ์ สีอินทร์
รอง สว.ตม.จว.นครสวรรค์ บก.ตม.5
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง นภภัค ประกอบแก้ว
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.เรวัต รัตนสุรินทร์
รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.
16/09/2556
ร.ต.อ.บุญณรงค์ เผ่าไทย
รอง สว.ตม.จว.พะเยา บก.ตม.5
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา สุขจานงค์
รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง อนุสรา เทีย่ งธรรม
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง จันทร์จิรา วิถี
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง สาวิตรี ยืนยง
รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สตม.
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ญาณิณ วงศ์ขจร
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง จันทร์สุดา ดาศรี
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ประภัสสร จอมพล
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง สุธาทิพย์ สังข์สาลี
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง วรนุช ไทรแก้ว
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง นัฎยา เรืองแก้ว
รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
16/09/2556

วันเกิด
05/10/2526
03/11/2526
10/11/2526
15/12/2526
28/01/2527
08/03/2527
22/04/2527
28/04/2527
22/10/2527
02/11/2527
03/12/2527
10/12/2527
02/03/2528
04/03/2528
15/05/2528
25/05/2528
30/05/2528
31/05/2528
03/06/2528
05/07/2528
12/09/2528
18/11/2528
27/12/2528
18/01/2529
19/03/2529
19/03/2529

ลำดับ
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง วชิรา ศิริชาติ
รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา บก.ตม.4
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง อารยา เกิดสาสน์
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ชมฝัน พรมชาติ
รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ปริฉัตร รู้รักษา
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5
16/09/2556
ร.ต.อ.มารุต โชติพิศุทธิโ์ มรา
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง พนารัตน์ วงศ์ปรักไพศาล
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง รัตนาพร พรหมทา
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.อภิสิทธิ์ การันต์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.4
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ปรีดา ภัทรกิตติ์กนก
รอง สว.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ภิรดา ชัยชนะเจริญศรี
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.พัทธวีร์ ปานเด
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ณัชชา วงษ์งามกนก
รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง นฤมล ทองสีดา
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง นวลฉวี ศรีบาง
รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ศรุดา อินทร์พิลา
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง จารุรัตน์ ดวงฟู
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง จินตนา ต๊อดแก้ว
รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง เกตศินี วงสาระภี
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง อุไรวรรณ เฉิดฉิ้ม
รอง สว.ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง พิมภัสญ์ชญาณ์ อ่อนสมบูรณ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.กฤดกานต์ กฤษณะพันธ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ บก.ตม.2
16/09/2556
ร.ต.อ.หญิง ณัฐิรา เมืองมาหล้า
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
01/10/2556
ร.ต.อ.หญิง อังคณา รัษฎาเพชร
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
05/11/2556
ร.ต.อ.ปรกกรีน เชิญศิริ
* รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
22/09/2557
ร.ต.อ.เอกราช สวงโท
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
02/01/2557

วันเกิด
02/04/2529
06/04/2529
28/04/2529
06/05/2529
10/06/2529
19/06/2529
29/06/2529
09/08/2529
19/08/2529
31/08/2529
07/10/2529
07/10/2529
10/10/2529
24/10/2529
14/11/2529
15/11/2529
18/11/2529
29/11/2529
15/12/2529
22/01/2530
23/01/2530
24/07/2530
04/09/2533
18/11/2525
03/07/2528
01/01/2520

ลำดับ
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง ฉัตรนภา พลพันธุ์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
07/01/2557
ร.ต.อ.หญิง สุจิตรา ดิษฐพินิจ
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
01/02/2557
ร.ต.อ.หญิง ภัทรา โพธิท์ อง
รอง สว.ตม.จว.อุทัยธานี บก.ตม.5
01/02/2557
ร.ต.อ.กฤษฎา รัตนศิลปกร
รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
01/02/2557
ร.ต.อ.ชานนท์ คาบุรี
รอง สว.ฝ่ายตรวจฯขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/02/2557
ร.ต.อ.หญิง เพาพะงา ถนอมไชย
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/02/2557
ร.ต.อ.หญิง ณัฐชยา เรืองสม
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
01/02/2557
ร.ต.อ.หญิง มณีนิล สมฤทธิ์
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
01/02/2557
ร.ต.อ.หญิง ธนิดา เทิดตระกูล
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
01/02/2557
ร.ต.อ.หญิง แก้วใจ ชื่นใจทับ
รอง สว.ตม.จว.ฉะเชิงเทรา บก.ตม.3
05/03/2557
ร.ต.อ.คชสัณห์ ขุนศรี
รอง สว.ตม.บุรีรัมย์ บก.ตม.4
01/05/2557
ร.ต.อ.หญิง อัญรินทร์ โยธินอนุศักดิ์
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
12/05/2557
ร.ต.อ.ธารธเนศ ศรีธรรมาสุข
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
12/05/2557
ร.ต.อ.ดิษฐภัท เรืองหัตถาการ
รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1
12/05/2557
ร.ต.อ.อานัส ปะดุกา
รอง สว.ตม.จว.สตูล บก.ตม.6
12/05/2557
ร.ต.อ.วรรัตน์ มีปรีชา
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.3
12/05/2557
ร.ต.อ.ธม วิภำสุรมณฑล
* รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.
01/02/2558
ร.ต.อ.อนุศักดิ์ นกดำ
* รอง สว.ตม.จว.ปัตตำนี บก.ตม.6
01/02/2558
ร.ต.อ.วันชิต ถนัดกิจ
รอง สว.ตม.จว.ราชบุรี บก.ตม.3
22/09/2557
ร.ต.อ.จักรวัฒน์ นกสกุล
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
22/09/2557
ร.ต.อ.หญิง ชุติกาญจน์ อิสสระเสรี
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
01/12/2557
ร.ต.อ.หญิง เนตรทราย จินะราช
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
01/02/2558
ร.ต.อ.ประดิษฐ์ บุตรหลอด
รอง สว.กก.2 บก.สส.สตม.
01/02/2558
ร.ต.อ.สุจริต ศรีคา
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4
01/02/2558
ร.ต.อ.ชวนินทร์ คนทรงแสน
รอง สว.ฝ่ายประมวลผล ศท.ตม.
01/02/2558
ร.ต.อ.หญิง นุศรา ณ คาปัน อังฮีเลส
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2
01/02/2558

วันเกิด
29/12/2530
14/08/2533
01/09/2533
26/10/2533
29/12/2533
29/03/2534
18/08/2534
27/08/2534
13/10/2534
01/07/2528
18/03/2520
28/08/2520
26/09/2523
10/10/2523
21/03/2526
23/02/2528
11/02/2529
26/08/2525
20/08/2522
11/12/2532
15/03/2535
27/02/2519
15/05/2521
25/07/2521
03/09/2521
27/12/2521

ลำดับ
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910

ยศ ชื่อ นำมสกุล
ร.ต.อ.หญิง ณัฐกฤตา จันทิปะ
ร.ต.อ.หญิง ปาริชาติ ยุวนะเตมีย์
ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ สอดจิตต์
ร.ต.อ.หญิง มาลัย แจ้งประจักษ์
ร.ต.อ.หญิง จารุณีย์ นามวงศา
ร.ต.อ.หญิง ฉวีวรรณ ผัดบุตร
ร.ต.อ.วีรศักดิ์ ทรัพย์ดี
ร.ต.อ.หญิง ดวงกมล ลูกอินทร์
ร.ต.อ.หญิง วรรณอนงค์ พลธสูร
ร.ต.อ.เอกอาทิตย์ มังคะชาติ
ร.ต.อ.หญิง บุษสยา โกรดประโคน
ร.ต.อ.หญิง นฤมล นามสวัสดิ์
ร.ต.อ.หญิง รัชนีกร คนมั่ง
ร.ต.อ.หญิง กิตติญา สาจุ้ย
ร.ต.อ.หญิง รัชนี สุขเกษม
ร.ต.อ.หญิง สุจิตรา ยะแสง
ร.ต.อ.วิชชุกร อ่อนทรัพย์
ร.ต.อ.นพพร เศรษฐีสมบัติ
ร.ต.อ.หญิง นวรัตน์ มงคลลักษณ์
ร.ต.อ.หญิง นพรัตน์ มงคลลักษณ์
ร.ต.อ.จักรกฤษณ์ สุนทโรจน์
ร.ต.อ.บุรินทร์ ศรีสุรางค์
ร.ต.อ.หญิง พนิดา จานงจิตต์
ร.ต.อ.หญิง กรรณานุช สุระเดช
ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ สว่างแผ้ว
ร.ต.อ.หญิง ฉัฐมกานต์ รื่นเอม

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
01/02/2558
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/02/2558
รอง สว.กก.บคด.บก.ตม.3
01/02/2558
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/02/2558
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/02/2558
รอง สว. ตม.จว.ลาปาง บก.ตม.5
01/02/2558
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/02/2558
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/02/2558
รอง สว.ตม.จว.อานาจเจริญ บก.ตม.4
01/02/2558
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/02/2558
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/02/2558
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
01/02/2558
รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน บก.ตม.5
01/02/2558
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
01/02/2558
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
01/02/2558
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/02/2558
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/02/2558
รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม.
01/02/2558
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
01/02/2558
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/02/2558
รอง สว.ตม.จว.นครพนม บก.ตม.4
01/02/2558
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
01/02/2558
รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
01/02/2558
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.5
01/02/2558
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
01/02/2558
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
01/02/2558

วันเกิด
25/02/2522
05/01/2523
02/06/2523
29/07/2523
15/09/2523
18/02/2525
07/07/2525
20/12/2525
26/12/2525
29/01/2527
23/04/2527
23/04/2527
24/07/2527
06/07/2529
23/07/2528
01/03/2529
02/04/2529
10/06/2529
08/09/2529
08/09/2529
30/10/2529
31/12/2529
12/02/2530
17/04/2530
26/08/2530
18/09/2530

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ลำดับ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3
01/02/2558
911 ร.ต.อ.หญิง ภัทลินี เขตวัฒน์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/02/2558
912 ร.ต.อ.หญิง อาทิตยา จ่าสิงห์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/02/2558
913 ร.ต.อ.หญิง ชนกกมล ภิบาลสุข
รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต บก.ตม.6
01/02/2558
914 ร.ต.อ.ศานติพจน์ นวนเรือง
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
01/02/2558
915 ร.ต.อ.ปวริศ มั่นยา
รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1
01/02/2558
916 ร.ต.อ.อัครพนธ์ วงษ์คลัง
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/02/2558
917 ร.ต.อ.ภารดา ตันติรุ่งอรุณ
รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม.
01/02/2558
918 ร.ต.อ.ภาณุวัฒน์ สวาสดิ์นา
รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.4
01/02/2558
919 ร.ต.อ.หญิง ธีรานุช พรหมอยู่
รอง สว.ตม.จว.ตาก บก.ตม.5
01/02/2558
920 ร.ต.อ.สุธีรเทพ โพธิน์ ฤมิต
รอง สว.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5
01/02/2558
921 ร.ต.อ.วรนันท์ ขันแก้ว
รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี บก.ตม.3
01/02/2558
922 ร.ต.อ.หญิง พิมชนก มณฑา
รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3
01/02/2558
923 ร.ต.อ.อธิรัตน์ สุริยะฉาย
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6
01/05/2558
924 ร.ต.อ.หญิง นันทวดี กลับอาไพ
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2
01/05/2558
925 ร.ต.อ.หญิง ชนัญธิภา แสนโคตร
รอง สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4
01/05/2558
926 ร.ต.อ.หญิง วริศรา แสงสาง
รอง สว.กก.สส.บก.ตม.4
01/05/2558
927 ร.ต.อ.ทวีศิลป์ สมภา
รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.
01/05/2558
928 ร.ต.อ.กิตติคุณ ขุนพรหม
รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3
01/05/2558
929 ร.ต.อ.อรรคพล กล้วยเอี่ยม
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
01/05/2558
930 ร.ต.อ.ฉัตรชัย เจริญพิทยารักษ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.2
01/05/2558
931 ร.ต.อ.หญิง จรรยา วังศรี
รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.
01/05/2558
932 ร.ต.อ.ณัฐพล โชคประกิจสุนทร
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
01/05/2558
933 ร.ต.อ.หญิง ขวัญชนก ชนะชมภู
รอง สว.ตม.จว.ยะลา บก.ตม.6
01/05/2558
934 ร.ต.อ.หญิง อรุณลักษณ์ ฤทธิเดช
รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1
01/05/2558
935 ร.ต.อ.ชัยเมธ คล้ายจานง
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/05/2558
936 ร.ต.อ.อนวัช เสริมชีพ

วันเกิด
18/09/2530
22/05/2531
31/01/2532
20/04/2534
07/05/2534
21/10/2534
29/10/2534
03/12/2534
11/03/2535
29/08/2535
27/09/2535
02/02/2536
16/05/2536
23/10/2524
14/01/2526
14/04/2526
14/04/2527
21/09/2527
22/04/2528
14/07/2528
08/04/2529
02/09/2529
02/03/2530
28/05/2530
21/02/2532
23/05/2532

ลำดับ
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง ศณิศา นนธ์พละ
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/05/2558
ร.ต.อ.ภรานนท์ พรมเซ็ก
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
01/05/2558
ร.ต.อ.จตุภัทร สุคันโท
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
01/05/2558
ร.ต.อ.กิตติคุณ เกตุสาเภา
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
01/05/2558
ร.ต.อ.หญิง จุฑาพร วงศ์วัฒนเดช
รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.
01/05/2558
ร.ต.อ.หญิง อภิชา ธนะมัย
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
01/05/2558
ร.ต.อ.หญิง กานต์สิรี สิทธิประสงค์
รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.
01/05/2558
ร.ต.อ.เจตน์ ยุทธโยธิน
รอง สว.ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/05/2558
ร.ต.อ.หญิง สุรีภรณ์ ฮึงวัฒนา
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/05/2558
ร.ต.อ.หญิง รุ่งระวี นิยมจันทร์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/05/2558
ร.ต.อ.หญิง ณัฐญา เกิดโชคชัย
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/05/2558
ร.ต.อ.หญิง ฐิติพร จุลินทร
รอง สว.กก.3 บก.ตม.1
16/06/2558
ร.ต.อ.นิลวัช กลิ่นเกษร
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
16/06/2558
ร.ต.อ.เอกภูมิ รักศิลธรรม
รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว บก.ตม.3
16/06/2558
ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ รุ่งขจรกลิ่น
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
16/06/2558
ร.ต.อ.หญิง ชลิดา ถนัดกิจ
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.
16/06/2558
ร.ต.อ.ปิยะณัฐ รัตนเพียร
รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1
16/06/2558
ร.ต.อ.ภัทรโชติ ฉัตรทวีศักดิ์
รอง สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1
16/06/2558
ร.ต.อ.หญิง ภณพร สิงหรา ณ อยุธยา
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
16/06/2558
ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ เศรษฐีสมบัติ
รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.3
16/06/2558
ร.ต.อ.พศิน อินทร์กง
นว.(สบ 1) ผบก.บก.อก.สตม.
16/06/2558
ร.ต.อ.อภิวัฒน์ วาทะวัฒนะ
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
16/06/2558
ร.ต.อ.อานุภาพ ตู้จินดา
รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.3
16/06/2558
ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ กลิ่นเกษร
รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.3
16/06/2558
ร.ต.อ.โชติธนิต ทองศรีงาม
รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี บก.ตม.3
16/06/2558
ร.ต.อ.หญิง มุกรวี เนตินาวิน
รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
16/06/2558

วันเกิด
17/11/2532
02/05/2533
13/05/2533
18/05/2533
27/05/2533
30/08/2533
31/10/2533
13/01/2534
22/05/2534
14/07/2534
29/09/2534
03/09/2523
13/02/2526
24/09/2526
19/04/2527
04/04/2529
22/08/2529
22/12/2529
02/05/2531
25/05/2531
11/04/2532
12/04/2532
07/11/2532
05/12/2533
23/07/2534
11/03/2535

ลำดับ
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
ร.ต.อ.หญิง นันทินี เกล็ดมณี
รอง สว.กก.1 บก.ตม.1
16/06/2558
ร.ต.อ.หญิง มานิตา ทิพย์จันทร์
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
25/09/2558
ร.ต.อ.หญิง มนาวี โปตระนันทน์
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.
25/09/2558
ร.ต.อ.หญิง ศรัญญา วิริยะ
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
25/09/2558
ร.ต.อ.หญิง แพรวพรรณ ใบเรือ
นว.(สบ 1) ผบก.ตม.3
25/09/2558
ร.ต.อ.หญิง สินีมาศ ฉันทวรลักษณ์
รอง สว.ฝ่ายตรวจลงตรา ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
25/09/2558
ร.ต.อ.หญิง ชุติญาณิวชร ทวีเรืองวงศ์
รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม.
01/10/2558
ร.ต.อ.หญิง นิโลบล ขัดแก้ว
รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ บก.ตม.5
01/10/2558
ร.ต.อ.คุณากร ขจรบุญถาวร
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/10/2558
ร.ต.อ.หญิง อังคณา คาหล้า
รอง สว.ตม.จว.ระยอง บก.ตม.3
09/11/2558
ร.ต.อ.ณัฐภัทร เรืองศิลป์ประเสริฐ
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/02/2559
ร.ต.อ.หญิง ตรีรัตน์ กันทาเดช
รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.5
01/02/2559
ร.ต.อ.อดิศร บุญชุ่ม
รอง สว. กก.ปอพ.บก.สส.สตม.
01/02/2559
ร.ต.อ.กันต์ อักษรทอง
รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี บก.ตม.6
01/02/2559
ร.ต.อ.นครินทร์ ตัณฑ์บุญมี
รอง สว.กก.4 บก.สส.สตม.
01/02/2559
ร.ต.อ.สุรภัทร์ รัตนตรัยวงศ์
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
01/02/2559
ร.ต.อ.โกเมน วรรณบวร
รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม.
01/02/2559
ร.ต.อ.หญิง กัญสุชญา จีรพุทธางกูร
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.2
01/02/2559
ร.ต.อ.หญิง ศุภิสรา ธีระธรรมาภรณ์
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/02/2559
ร.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ นุ้ยเส้ง
รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
01/02/2559
ร.ต.อ.จิรัฐกาล วุฒิทวีพัฒน์
รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3
01/02/2559
ร.ต.อ.หญิง รัตนาพร บุญหรรษา
รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.3
01/02/2559
ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา วิเท
01/02/2559
รอง สว.ตม.จว.นครปฐม บก.ตม.3
ร.ต.อ.จาริต เร้าเสถียร
รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
01/02/2559
ร.ต.อ.หญิง นันทิยา รักดี
รอง สว.ฝอ.บก.ตม.6
01/02/2559
ร.ต.อ.สหพล คาพอง
รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3
01/02/2559

วันเกิด
14/03/2535
30/07/2529
07/02/2531
15/03/2531
08/07/2533
15/02/2534
28/04/2524
07/10/2532
21/08/2535
11/12/2531
24/06/2534
21/04/2535
14/08/2535
30/08/2535
28/11/2535
21/01/2536
19/04/2536
06/05/2536
17/07/2536
18/08/2536
22/08/2536
10/10/2536
27/10/2536
16/11/2536
06/12/2536
06/01/2537

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ลำดับ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
รอง สว.(สอบสวน) กก.สส.บก.ตม.5
01/02/2559
989 ร.ต.อ.หญิง กิ่งกานต์ ไชยวงค์
นว.(สบ 1) ผบก.ตม.4
01/02/2559
990 ร.ต.อ.หญิง จิดาภา จิตรติมณี
หมำยเหตุ
ลาดับที่ 37 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 2 ปี 2 เดือน 26 วัน
ลาดับที่ 38 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 10 เดือน
ลาดับที่ 45 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 5 เดือน 24 วัน
ลาดับที่ 50 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 11 เดือน 14 วัน
ลาดับที่ 51 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 5 เดือน 24 วัน
ลาดับที่ 52 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 5 เดือน 24 วัน
ลาดับที่ 199 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 8 เดือน 12 วัน
ลาดับที่ 200 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 9 เดือน 10 วัน
ลาดับที่ 202 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 3 เดือน 16 วัน
ลาดับที่ 204 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 ปี 6 เดือน 10 วัน
ลาดับที่ 205 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 2 ปี 4 เดือน 10 วัน
ลาดับที่ 206 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 9 เดือน 24 วัน
ลาดับที่ 207 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 7 เดือน 5 วัน
ลาดับที่ 226 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 9 เดือน 24 วัน
ลาดับที่ 227 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 6 เดือน 50 วัน
ลาดับที่ 228 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 4 เดือน
ลาดับที่ 229 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 4 เดือน
ลาดับที่ 238 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 2 ปี 5 เดือน 10 วัน
ลาดับที่ 239 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 2 ปี 5 เดือน 10 วัน
ลาดับที่ 240 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 1 ปี 4 เดือน

วันเกิด
18/02/2537
08/10/2537

ลำดับ
ลาดับที่
ลาดับที่
ลาดับที่
ลาดับที่
ลาดับที่
ลาดับที่
ลาดับที่

บัญชีลำดับอำวุโสข้ำรำชกำรตำรวจระดับ รอง สว. ในสังกัด สตม. วำระประจำปี 2565
ทวีคูณ
ยศ ชื่อ นำมสกุล
ตำแหน่ง สังกัด
ระดับ รอง สว.
241 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 2 ปี 4 เดือน 24 วัน
246 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 5 เดือน 24 วัน
324 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 3 เดือน 10 วัน
325 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 5 เดือน 24 วัน
857 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 9 เดือน 2 วัน
875 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 7 เดือน
876 ได้รับการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณระดับ รอง สว. 5 เดือน 24 วัน

วันเกิด

ตรวจแล้วถูกต้อง
พ.ต.อ.หญิง
(ญาณิภัทร์ อุบลจินดา)
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม.
12 ต.ค. 65
รอง ผกก.ฝอ.1ฯ พ.ต.ท......................................วันที่...........ต.ค.65
สว.ฝอ.1ฯ
พ.ต.ต.หญิง...............................วันที่...........ต.ค.65
รอง สว.ฝอ.1ฯ ร.ต.อ.หญิง...............................วันที่...........ต.ค.65
ผบ.หมู่ ฝอ.1ฯ ส.ต.ท.......................................วันที่..........ต.ค.65

