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เลขที่ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง

1 พ.ต.อ. กรณณพัชญ กิตติพิบูลย รอง ผบก.กต.3 จต.

2 พ.ต.อ.หญิง กรรณิการ เกตุนิล รอง ผบก.วพ.รพ.ตร.

3 พ.ต.อ. กฤติกร ฉิมมวง ชางอากาศยาน (สบ 5) กลุมงานผูเชี่ยวชาญ อากาศยาน บ.ตร.

4 พ.ต.อ. กฤษฎา กาญจนอลงกรณ รอง ผบก.ป.

5 พ.ต.อ. กฤษณะ สุขสมบูรณ รอง ผบก.อก.ภ.7

6 พ.ต.อ. กฤษศักดิ์ สงมูลนาค รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง

7 พ.ต.อ. กลาณรงค เผือกคุมกฤษ รอง ผบก.อก.ภ.1

8 นาย กอกิจ ดานชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.

9 นาง กัณจนา จันทรโชติ พนักงานบริหารอาวุโสระดับ 11

10 พ.ต.อ. กําพล กอสกุล รอง ผบก.อธ.

11 นาย กิตติพัฒน เดชะพหุล ผูตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ

12 พ.ต.อ. กิตติศักดิ์ ปลาทอง รอง ผบก.สส.

13 พ.ต.อ. เกียรติพงษ นาลา รอง ผบก.ภ.จว.ตราด

14 พ.ต.อ. เกื้อบุญ สงฆเจริญ รอง ผบก.ส.2

15 พ.ต.อ. ขจรศักดิ์ เลิศประไพ รอง ผบก.ตม.5

16 พ.ต.อ. ขรรคชัย เจียมวิไล รอง ผบก.ทว.

17 พ.ต.อ. คณิต ดวงหัสดี รอง ผบก.อก.ภ.4

18 พ.ต.อ. คธา เกษรมาลา รอง ผบก.ปปป.
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19 พ.ต.อ. จักรกฤษณ คุมรอบ รอง ผบก.ปค.

20 นาง จันทรชม จินตยานนท ผูอํานวยการสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา

21 พ.ต.อ. ชรินทร โกพัฒนตา รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง

22 พ.ต.อ. ชวิศ ศรีจันทร รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ

23 พ.ต.อ. ชัชวาลย พิสุทธิวงส รอง ผบก.บก.สส.ภ.2

24 พ.ต.อ. ชัยยุทธ เจียรศิริกุล รอง ผบก.น.6

25 พ.ต.อ. ชาตรี ปรีชากุล รอง ผบก.ภ.จว.เลย

26 พ.ต.อ. ชาติชาย นาถึง รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

27 พ.ต.อ. ชิดชนก พรหมสวัสดิ์ รอง ผบก.วจ.

28 พ.ต.อ. ชุมวัฒน รัตอาภา รอง ผบก.ภ.จว.อํานาจเจริญ

29 พ.ต.อ. โชติ ชิดไชย รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง

30 พ.ต.อ. ญาณพงศ โสมาภา รอง ผบก.อก.บช.น.

31 พ.ต.อ. ณัฐพงษ สัตยานุรักษ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด

32 พ.ต.อ. ดนุกฤต กลัมพากร นายแพทย (สบ 5) กลุมงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.

33 พ.ต.อ. ดิเรก จิตอราม รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

34 พ.ต.อ. เดชา คําเกิด รอง ผบก.ตชด.ภาค 2

35 พ.ต.อ. ตานิตย รามดิษฐ รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง

36 พ.ต.อ. ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง รอง ผบก.ปปป.

37 พ.ต.อ. ธนะพัฒน ฉัตรพัชรพัฒน รอง ผบก.รน.
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38 พ.ต.อ. ธรัฐชา ถมปทม รอง ผบก.ภ.จว.พังงา

39 พ.ต.อ. ธเรศ แกวละเอียด รอง ผบก.อก.ศชต.

40 พ.ต.อ. ธวัชชัย ถุงเปา รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

41 พ.ต.อ. ธวัชชัย นาคฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

42 พ.ต.อ. ธานินทร สุนทรสุทธิวัตร รอง ผบก.ศบศ.

43 พ.ต.อ. ธีระพงษ คลายแกว อาจารย(สบ 5) กอจ.

44 พ.ต.อ.หญิง นงเยาว สมพิทยานุรักษ รอง ผบก.วพ.รพ.ตร.

45 พ.ต.อ. นพรุจ ศักดิ์ศิริ รศ.(สบ 5) กค.สค.

46 พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ คงสวัสดิ์ รอง ผบก.อก.บช.ศ.

47 พ.ต.อ. นรินทร บูสะมัญ รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา

48 พ.ต.อ.หญิง นิรมล แกวผลึก รอง ผบก.อก.บช.ส.

49 นาย บัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการภาคกลาง

50 พ.ต.อ. บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

51 พ.ต.อ.หญิง บุณยาพร ปานดิษฐ รศ.(สบ 5) กค.สค.

52 พ.ต.อ.หญิง ประกายจันทร สุนทรศร อาจารย (สบ 5) กอจ.บช.ศ.

53 นาย ประดับ กลัดเข็มเพชร วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สํานักวิจัยและพัฒนา

54 พ.ต.อ. ประดิษฐ ปรีดีพรอมพันธุ นายแพทย (สบ 5) กลุมงานออรโธปดิกส รพ.ตร.

55 นาย ประทีป จูฑะศร ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดมหาสารคาม

56 พ.ต.อ. ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบก.ปอท.
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57 พ.ต.อ. ปราโมทย เจริญวัฒนสุข รอง ผบก.วน.

58 พ.ต.อ. ปรีชา บุญถึก นักบิน (สบ 5) กลุมงานการบิน บ.ตร.

59 พ.ต.อ. พงษศักดิ์ ชูนาค รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ

60 พ.ต.อ. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ศฝร.ภ.3

61 พ.ต.อ. พรพันธ ทิมขํา รอง ผบก.สส.ศชต.

62 วาที่รอยตรี พรัฐ คงยิ่ง พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ

63 พ.ต.อ. พฤทธิพงษ ประยูรศิริ รอง ผบก.รฟ.

64 พ.ต.อ. พศวีร โชติเทียนชัยวัต รอง ผบก.ภ.จว.แมฮองสอน

65 พ.ต.อ.หญิง พัฒนนรี ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบก.กง.

66 พ.ต.อ. พิทักษ ทวมเกร็ด รอง ผบก.พธ.

67 พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพยขํา นายแพทย (สบ 5) ดร.รพ.ตร.

68 นาย พิศุทธิ์ สุขุม วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

69 พ.ต.อ. พิษณุ หาญบุญเศรษฐ รอง ผบก.อก.ภ.6

70 พ.ต.อ. พิสิฐ ธรรมสุริยะ นายแพทย (สบ 5) กลุมงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

71 พ.ต.อ. พิสิทธิ์ บัวดิษฐ รอง ผบก.ศทส.ตม.

72 พ.ต.อ. พิสิษฐ ทรัพยสิน รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร

73 พ.ต.อ. พีรวัส บุญลอย รอง ผบก.อก.บช.ปส.

74 พ.ต.อ. พีรวัส อินทรกง รอง ผบก.ศฝร.ศชต.

75 พ.ต.อ. พีระพงค ชางสุพรรณ รอง ผบก.อก.บช.ตชด.
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76 พ.ต.อ. พูนศักดิ์ ประเสริฐเมธ รอง ผบก.อก.ภ.7

77 พ.ต.อ. ไพฑูรย มณีอินทร รอง ผบก.ศฝร.ศชต.

78 พ.ต.อ. ไพโรจน ริมประโคน รอง ผบก.สอ.บช.ตชด.

79 พ.ต.อ. ภาสกร สถิตยุทธการ รอง ผบก.ศฝร.ภ.4

80 พ.ต.อ. ภูษิต วิเศษคามินทร รอง ผบก.อก.บช.น

81 พ.ต.อ. มงคล สัมภวะผล รอง ผบก.ภ.จว.นาน 

82 พ.ต.อ. มนตรี สีทอง รอง ผบก.ศทก.

83 พ.ต.อ. มานัด ศรีวงษา รอง ผบก.ตม.3

84 นาย มาโนช สายชูโต ผูอํานวยการกองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ

85 พ.ต.อ. ยงยุทธ จันตะบุตร รอง ผบก.บก.สส.ภ.2

86 พ.ต.อ. ยุทธพล แกวเจริญ รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.

87 พ.ต.อ.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย ทันตแพทย (สบ 5) กลุมงานทันตกรรม รพ.ตร.

88 พ.ต.อ. ระพีพงษ สุขไพบูลย รอง ผบก.อก.สตม.

89 พ.ต.อ.หญิง รัชนี คงเจริญ อาจารย (สบ 5) กอจ.บช.ศ.

90 พ.ต.อ. โรจนชัย สุขสมยิ่ง รอง ผบก.ศพฐ.2

91 พ.ต.อ.หญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ รอง ผบก.ส.3

92 พ.ต.อ. วรชิต กาญจนะเสน รอง ผบก. บก.อคฝ.

93 นางสาว วรรณา เอื้อศิริพันธ ผูอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ

94 พ.ต.อ. วรวิทย พิมายกลาง รอง ผบก.ภ.จว.ตราด
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95 พ.ต.อ. วรวิทย ไวถนอมสัตว รอง ผบก.ปส.1 บช.ปส.

96 พ.ต.อ. วรวุฒิ ชัยยศบูรณะ นายแพทย (สบ 5) กลุมงานออรโธปดิกส รพ.ตร.

97 พ.ต.อ. วัชรินทร ประสพดี รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ

98 พ.ต.อ. วัฒนา แกวดวงเทียน รอง ผบก.ปทส.

99 พ.ต.อ. วันชัย ฉันทชล นวท.(สบ 5) ศพฐ.5

100 พ.ต.อ. วิฑูรย กองสุดใจ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต

101 พ.ต.อ. วิทยา เย็นจิตต พงส.ผชช.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ

102 พ.ต.อ. วิบูลย กิตติอัมพานนท รอง ผบก.ปส.2 บช.ปส.

103 พ.ต.อ. วิโรจน ลาภไพบูลยพงศ นายแพทย (สบ 5) กลุมงานออรโธปดิกส รพ.ตร.

104 พ.ต.อ. วิวัฒน คําชํานาญ รอง ผบก.น.5

105 พ.ต.อ. วิสิทธิ์ ศิริสหวัฒน รอง ผบก.ศพฐ.๗

106 พ.ต.อ. วีรพล เจริญศิริ รอง ผบก.ตม.2

107 พ.ต.อ. วีรพัฒน ศิวะแพทย รอง ผบก.สพ.

108 พ.ต.อ. ศราวุธ จิตตระเบียบ รอง ผบก. บก.น.3

109 พ.ต.อ. ศิลปคมณ เอี่ยมวงศ รอง ผบก.ตม.6

110 พ.ต.อ. สมกิต พุมวารี รอง ผบก.อต.

111 พ.ต.อ. สมกูล กาญจนอุดมการ รอง ผบก.ตชด.ภาค 1

112 พ.ต.อ. สมบูรณ หอมนาน รอง ผบก.สส.ภ.5

113 พ.ต.อ. สมพร ทองรอด รอง ผบก.สส.ภ.6
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114 พ.ต.อ. สมภพ เองสมบุญ นวท.(สบ 5)พฐก.

115 นาย สัญชาติ วัชราภิรักษ ผูอํานวยการพระราชวังสนามจันทร

116 พ.ต.อ. สุทัศน มณสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ

117 พ.ต.อ. สุเทพ ภัทรวิวัฒน รอง ผบก.สส.ศชต.

118 พ.ต.อ. สุนทร ขวัญเพ็ชร รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

119 นาย สุนทร วินัยบดี ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด

120 พ.ต.อ. สุพล ภูพูลทรัพย รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

121 พ.ต.อ. สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ นายแพทย (สบ 5) กลุมงานนิติพยาธิ นต.รพ.ตร.

122 พ.ต.อ. สุพีรณัฐ สัตตธนชัยภัทร รอง ผบก. บก.น.9

123 พ.ต.อ. สุรจิต ชิงนวรรณ รอง ผบก.กต.2 จต.

124 พ.ต.อ. สุรชาติ มณีจักร รอง ผบก.ส.3

125 พ.ต.อ. สุรพล เปรมบุตร รอง ผบก.อก.บช.ก.

126 พ.ต.อ. เสนห จรรยาสถิต นว.(สบ 5)ผบ.ตร.

127 พ.ต.อ. โสภณ กฤษณะรังสรรค นายแพทย (สบ 5) กลุมงานอายุรกรรม รพ.ตร.

128 พ.ต.อ. โสภณ วารี รอง ผบก.อก.ภ.4

129 นาย อดิศักดิ์ ธรรมการุณย ผูอํานวยการกลุมงานประสานและพิธีการ

130 พ.ต.อ. อภิชาติ ชวงสุวนิช รอง ผบก.อก.รร.นรต.

131 พ.ต.อ.หญิง อมรรัตน วณิชโยบล ทันตแพทย (สบ 5) กลุมงานทันตกรรม รพ.ตร.

132 พ.ต.อ. อรรถวิทย สายสืบ รอง ผบก.บก.อคฝ.
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                  ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

133 พ.ต.อ. อัครชัย ยลโสภณ พงส.ผชช.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ขอนแกน

134 พ.ต.อ.หญิง อัญชลี นันทพานิช รอง ผบก.ทพ.

135 พ.ต.อ. อาญา สิงหไกร รศ.(สบ 5) กค.ตศ.

136 พ.ต.อ. อารักษ ออนแยม รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ

137 นาย อําคา ยอดโพธิ์ ผูอํานวยการสวนมาตรฐานพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม

138 พ.ต.อ. อํานาจ เดชบุณเหลือง นักบิน (สบ 5) กลุมงานการบิน บ.ตร.

139 พ.ต.อ. อุกฤษฏ ศรีเสือขาม รอง ผบก.กม.

140 พ.ต.อ. อุดมชัย นิยมาภา รอง ผบก.คพ.

141 พ.ต.อ. อุดร วงษชื่น รอง ผบก.กต.8 จต.

142 พ.ต.อ. เอกชัย อัครวงษ รอง ผบก.กต.2 จต.

143 พ.ต.อ. เอกชัย บุญวิสุทธิ์ รอง ผบก. บก.น.7

144 Supt. Albert Barita Marulam Sihombing
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