
1 พ.ต.อ. กฤตธัช ชนะสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ลพบรีุ

2 พ.ต.อ.หญิง กานต์พิชชา สุทธิสัตยารักษ์ นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ตร.

3 พ.ต.อ. กีรติพนธ์ สุวรรณะพิชญา รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

4 พ.ต.อ. เกรียงไกร วุฒิพานชิ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบรีุ

5 พ.ต.อ. ไกรวิน วัฒนสิน รอง ผบก.ประจ า ตท.

6 พันเอก คเชนทร์ น าศิริกุล นายทหารปฏิบัติการประจ ากรมแพทย์ทหารบก ช่วยราชการ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า

7 พ.ต.อ.หญิง คนงึนจิ สิงหไ์กร รอง ผบก.รพ.ตร.

8 พ.ต.อ. คมศักด์ิ สุมังเกษตร รอง ผบก.น.2

9 พ.ต.อ. จรูญ นวมทอง รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์

10 พ.ต.อ.หญิง จ าปาวดี คลังวิจิตร รอง ผบก.คพ.

11 พ.ต.อ. จ าลอง งามเนตร รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

12 พ.ต.อ. จิรชาติ เจริญศรี รอง ผบก.ปค.รร.นรต.

13 พ.ต.อ. จิระศักด์ิ มีสัทธรรม รอง ผบก.ปส.1

14 พ.ต.ต. จิรากร อารีย์รัตนะนคร รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏบิัติการพิเศษ

15 พ.ต.อ. ฉลอง สุขจันทร์ รอง ผบก.อก.ศชต.

16 พ.ต.อ.หญิง ชฎาวีณ์ สุวรรณรัตน์ รอง ผบก.สสท.

17 นาย ชนะ ณ ถลาง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 กรมสรรพสามิต

18 พ.ต.อ. ชัชวาล ปีท่อง รอง ผบก.สลก.ตร.

19 นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ โยธคล นายสัตว์แพทยช์ านาญการพิเศษ ปฏบิติัหนา้ทีใ่นฐานะหวัหนา้ด่านกกักนัสัตว์สงขลา

20 พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ หดักล้า รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

21 พ.ต.อ. เชิดศักด์ิ อภนินัทนสีถิต รอง ผบก.กต.10 จต.

22 พ.ต.อ. ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร นว.(สบ 5) รอง ผบ.ตร.

23 พ.ต.อ. ณพพ์กฤษณ์ นติิพัฒนธ์นา รอง ผบก.พธ.

24 พ.ต.อ. ณพล กลัดเข็มเพชร รอง ผบก.ส.3

25 พ.ต.อ. ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์ พงส.ผชช.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ราชบรีุ

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. รุ่นที่ 39

ระหว่างวันที่ 9 ก.พ. - 29 พ.ค. 2558

ณ วิทยาลัยการต ารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

**********************



26 พ.ต.อ. ณัฏฐชัย บญุทวี รอง ผบก.ยธ.

27 พ.ต.อ. ณัฐพงษ์ พูลนอ้ย รอง ผบก.รท.

28 พ.ต.อ. ดามพันธ์ นลิายน นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

29 พ.ต.อ. ดุสิต จุลเสน รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท

30 พ.ต.อ. ต่อศักด์ิ พิมพิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.นา่น

31 พ.ต.อ. ทิวลิป เครือมา รอง ศ. (สบ 5) กค.ตศ.รร.นรต.

32 พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.9

33 นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบ ารุงรักษาเคร่ืองกล-วิชาการ

34 พ.ต.อ. เทียนชัย คามะปะโส รอง ผบก.กต.8 จต.

35 นาย ธนทร ไพเราะ ผู้เชี่ยวชาญ (เจ้าหนา้ที่การต่างประเทศ)

36 พ.ต.อ. ธนศักด์ิ ปานแย้ม รอง ผบก.ภ.จว.ลพบรีุ

37 พ.ต.อ. ธเนส ชาวนาทุ่ง รอง ผบก.ภ.จว.ล าพูน

38 พ.ต.อ. ธรรมนญู เชาวะวนชิย์ รอง ผบก.ภ.จว.สระบรีุ

39 พ.ต.อ. ธวัชศักด์ิ โปตระนนัทน์ รอง ผบก.อก.สทส.

40 นาง นงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อ านวยการส านกังานช่วยเหลือทางการเงินแกผู้่เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา

41 พ.ต.อ. นนท์วินจิ เจริญนวชัย รอง ศ. (สบ 5) กค.ตศ.รร.นรต.

42 พ.ต.อ. นพดล นลิมานนท์ รอง ผบก.สกส.

43 พ.ต.อ. นนัพิเดช ศรีเขียวรัตน์ รอง ผบก.สง.ก.ต.ช. 

44 พ.ต.อ. นติิพัฒน์ กิตติรักษกุล รอง ผบก.ทว.

45 พ.ต.อ. นติิพันธุ์ โรหโิตปการ รอง ผบก.สปพ.

46 พ.ต.อ. นธิิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.ทท.

47 พ.ต.อ. นพินธ์ พานชิเจริญ รอง ผบก.สส.ภ.2

48 พ.ต.อ. บดินทร์ เจริญวงษ์ รอง ผบก.กต.5 จต.

49 พ.ต.อ. บรรจง วิสาสะ รอง ผบก.วน. 

50 พ.ต.อ. บญัญัติ เพียรสวัสด์ิ นว.(สบ 5) รอง ผบ.ตร.

51 พ.ต.อ. บ ารุง คงชีพ รอง ผบก.ภ.จว.สระบรีุ

52 พ.ต.อ. บญุลือ กงแจ รอง ผบก.ยธ.

53 พ.ต.อ. บญุส่ง นามกรณ์ รอง ผบก.อก.ภ.4

54 พ.ต.อ. ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.



55 พ.ต.อ. ประสงค์ เรืองเดช รอง ผบก.สส.ภ.3

56 พ.ต.อ. ปราศรัย จิตตสนธิ รอง ผบก.น.2

57 พ.ต.อ. ปติิ นธิินนทเศรษฐ์ รอง ผบก.ตม.1

58 พ.ต.อ.หญิง ปยิมน สุนทราภา รอง ผบก.นต.รพ.ตร.

59 น.อ.หญิง ผุสดี หรัิญอัศว์ รอง ผอ.ศูนย์สุขภาพฝ่ายการแพทย์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

60 พ.ต.อ. พงษา สังข์มุรินทร์ รอง ผบก.อก.บช.น.

61 พ.ต.อ.หญิง พงษ์จิตรา ธีระพงษ์พันธุ์ รอง ผบก.ทว.

62 พ.ต.อ. พันธุ์เทพ ถึงทรัพย์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์

63 พ.ต.อ. พิเชษฐ จีระนนัตสิน รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

64 พ.ต.อ. พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบก.อก.ศชต.

65 พ.ต.อ. พิภพ ไกรวัฒนพงศ์ นวท.(สบ๕) สฝจ.

66 พ.ต.อ. พิษณุ วัตถุ รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

67 พ.ต.อ. พิษณุ อุณหเสรี รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

68 นาย พีระ กาญจนพงศ์ ส านกังานปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8

69 พ.ต.อ. ไพโรจน์ ทานธรรม รอง ผบก.ตชด.ภาค 1

70 พ.ต.อ. ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ รอง ผบก.ปอท.

71 พ.ต.อ. มงคล เกตุพันธ์ รอง ผบก.อก.จต.

72 พ.ต.อ. มณฑล ปญัญายงค์ รอง ผบก.สส.ศชต.

73 พ.ต.อ. มานะ กลีบสัตบศุย์ รอง ผบก.ปคม.

74 พ.ต.อ. มานสั ศรประพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

75 พ.ต.อ. เมธี รักพันธุ์ รอง ผบก.น.7

76 พ.ต.อ. ไมตรี ฉิมเฉิด รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส

77 พ.ต.อ. ยุทธพล เติมสมเกตุ อจ.(สบ 5) กอจ.บช.ศ.

78 พ.ต.อ. รณชัย จินดามุข รอง ผบก.สส.ภ.2

79 นาย เรืองยศ รัตนอุรดินทร์ ส านกังานปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4

80 พ.ต.อ. ลาภ ศรีส าอางค์ รอง ผบก.กต.10 จต.

81 พ.ต.อ. วรชาติ โมฬีฤกษ์ภมูิ นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

82 พ.ต.อ. วัชรพันธ์ ประดิษฐพงษ์ นรป.(สบ 5) สป.นรป.

83 พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท. 



84 พ.ต.อ. วินยั ทับทอง รอง ผบก.ผอ.

85 พ.ต.อ. วินยั นชุชา รอง ผบก.สท.

86 พ.ต.อ. วินยั วงษ์บบุผา นว.(สบ 5) ที่ปรึกษา (สบ 10)

87 พ.ต.อ. วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ พงส.ผชช.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา

88 พ.ต.อ. วิวัฒน์ สีลาเขตต์ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

89 พ.ต.อ. วิสูตร คูหะมณี รอง ผบก.ผก.

90 พ.ต.อ. วีระวุธ ชัยชนะมงคล รอง ผบก.ภ.จว.แพร่

91 พ.ต.อ. วีระศิษฐ์ ล้ิมสมบรูณ์ รอง ผบก.สศป.

92 พ.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ นราพิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร

93 พ.ต.อ. ศักด์ิสิทธิ์ วิเชียรสรรค์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยนาท

94 พ.ต.อ. ศิริกุล บญุอิ้ง รอง ผบก.ถปภ.

95 พ.ต.อ.หญิง ศิริมา วงค์สุวรรณ รอง ผบก.ตส.3

96 พ.ต.อ. เศรษฐศักด์ิ ยิ้มเจริญ รอง ผบก.สบส.

97 พ.ต.อ. สมคะเน โพธิ์ศรี รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง

98 พ.ต.อ. สมิต เชิงสะอาด รอง ผบก.ปส.3

99 พ.ต.อ. สหสัสชัย โลจายะ รอง ผบก.ตท.

100 พ.ต.อ. สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล รอง ผบก.ปคม.

101 พ.ต.อ. สัมฤทธิ์ เกตุแย้ม พงส.ผชช.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.5

102 พ.ต.อ. สิทธิพันธ์ พุฒทอง รอง ผบก.ศฝร.ภ.3

103 นาย สุกรี จารุภมูิ ผู้อ านวยการกองตรวจการขนส่ง

104 พ.ต.อ.หญิง สุทิศา วุฒิธรวิทิต รอง ผบก.สก.

105 พ.ต.อ. สุเทพ ภยูานนท์ รอง ผบก.พธ.

106 พ.ต.อ. สุนทร คงกล่ า รอง ผบก.น.1

107 นาย สุนทรา พลไตร ผู้อ านวยการส่วนขอ้มูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย

108 พ.ต.อ.หญิง สุมาลี ยุทธนาพล รอง ผบก.งป.

109 พ.ต.อ. สุเมธ เมฆขจร รอง ผบก.ส.3

110 พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ หกัพาล รอง ผบก.สปพ.

111 พ.ต.อ. สุรศักด์ิ เลาหพิบลูย์กุล อจ.(สบ 5) กอจ.บช.ศ.

112 พ.ต.อ. สุระพันธุ์ ไทยประเสริฐ รอง ผบก.อก.ภ.2



113 พ.ต.อ. สุวัตต์ วงค์ไพบลูย์ รอง ผบก.สส.ศชต.

114 นาย เสกสิทธิ์ สวรรยาธิปติั ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

115 พ.ต.อ. เสนติ ส าราญส ารวจกิจ รอง ผบก.น.6

116 พ.ต.อ. เสรีย์ นาประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.จันทบรีุ

117 พ.ต.อ. โสภณ เพียรร่มทองไทย รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบรูณ์

118 พ.ต.อ. อดิศ เจริญสวัสด์ิ รอง ผบก.ปส.3

119 พ.ต.อ. อดิศักด์ิ คุณพันธ์ รอง ผบก.น.7

120 พ.ต.อ. อดุลย ธนะชัยขันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

121 พ.ต.อ. อนสุรณ์ รัตนพาณิชย์กิจ นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานตา รพ.ตร.

122 พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

123 พ.ต.อ. อรุณ อมรวิริยะกุล รอง ผบก.ปส.2

124 พ.ต.อ. ออมสิน ตรารุ่งเรือง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

125 พ.ต.อ. อัมพล วงศ์ใหญ่ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

126 พ.ต.อ. อาทิตย์ กองกาญจนาทิพย์ รอง ผบก.พธ.

127 พ.ต.อ. อานนท์ นามประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.บงึกาฬ

128 พ.ต.อ. อ านวย มณีรัตน์ รอง ผบก.อก.จต.

129 พ.ต.อ. อิทธิพร โพธิ์ทอง รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง

130 พ.ต.อ. อิทธิพัทธ์ อยู่สวัสดิโชติ รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร

131 พ.ต.อ.หญิง อุบลรัตน์ ค าคม รอง ผบก.ผอ.

132 พ.ต.อ. เอกกฤต วิริยะภาพ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา

133 พ.ต.อ. เอกราช ล้ิมสังกาศ รอง ผบก.ทล.

***********************


