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ต ำรวจภูธรภำค 1

1 พ.ต.อ. ธนดล  แก้วอุบล พงส.ผชช.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สิงห์บุรี

2 พ.ต.อ. โอภาส  ทั่งทอง พงส.ผชช.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระบุรี

3 พ.ต.อ. ชุมพล  พุ่มพวง รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง

4 พ.ต.อ. จักรกฤษ  เครือสุนทรวานิช รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

5 พ.ต.อ. นฤนาท  พุทไธสง รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี

6 พ.ต.อ. ศิร์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์ รอง ผบก.อก.ภ.๑

ต ำรวจภูธรภำค 2

1 พ.ต.อ. ศักด์ิรพี เพียวพนิช รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี

2 พ.ต.อ. เสถียร บุญค ้า รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง

3 พ.ต.อ. เจนเชิง ประทุมสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

4 พ.ต.อ. ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี

5 พ.ต.อ. ณัฐศักด์ิ เชาวนาศัย รอง ผบก.อก.ภ.2

6 พ.ต.อ. นวพล กันคล้อย รอง ผบก.ศฝร.ภ.2

ต ำรวจภูธรภำค 3

1 พ.ต.อ. สุรพล มุ่งมา พงส.ผชช.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุรินทร์

2 พ.ต.อ. ณรงค์ฤทธ์ิ ด่านสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

3 พ.ต.อ. พรชัย นลวชัย รอง ผบก.อก.ภ.3

4 พ.ต.อ. นิพล บุญเกิด รอง ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

5 พ.ต.อ. สันติ เหล่าประทาย รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา

ต ำรวจภูธรภำค 4

1 พ.ต.อ. รณภพ หร่ิมสืบ รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม

2 พ.ต.อ. สามารถ แก้วเนตร รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

3 พ.ต.อ. ชัชชัย วงค์สุนะ รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

4 พ.ต.อ. ศักด์ิดา เหมือนโพธ์ิ พงส.ผชช.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุดรธานี

5 พ.ต.อ. อรรคพงศ์ พิมลศิริ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย

6 พ.ต.อ. ไพโรจน์ กุจิรพันธ์ พงส.ผชช.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.หนองคาย

7 พ.ต.อ. สมนึก มิควาฬ รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม

8 พ.ต.อ. วิรุตต์ิ เย็นสวัสด์ิ รอง ผบก.สส.ภ.4

           บัญชีรำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลกัสตูร บตส.รุ่นที ่40
               ระหวำ่งวนัที ่2 มิถุนำยน 2558  ถึง วนัที ่18 กันยำยน 2558
                  ณ วทิยำลยักำรต ำรวจ ถนนวภิำวดีรังสติ เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

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



2ต ำรวจภูธรภำค 5

1 พ.ต.อ. ยงยุทธ ชัยสวัสด์ิ พงส.ผชช.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.น่าน

2 พ.ต.อ. วีรชน บุญทวี รอง ผบก.สส.ภ.5

3 พ.ต.อ. นพดล กรึงไกร รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา

4 พ.ต.อ. ธรรมนูญ ประยืนยง รอง ผบก.สส.ภ.5

5 พ.ต.อ. พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
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1 พ.ต.อ. ส้าเริง        งามรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร

2 พ.ต.อ. สารนัย      คงเมือง รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

3 พ.ต.อ. ระวีพรรษ   อมรมุนีพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี

4 พ.ต.อ. สุชาติ        โสรัจจ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

5 พ.ต.อ. ชาญวิทย์   กนกนาก รอง ผบก.ภ.จว.นครสรวรรค์

6 พ.ต.อ. จิตติพนธ์   ผลพฤกษา รอง ผบก.ภ.จว.ก้าแพงเพชร

7 พ.ต.อ. ไสว         ครุธผาสุข รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

ต ำรวจภูธรภำค 7

1 พ.ต.อ. วิเชียร แช่มช้าง รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

2 พ.ต.อ. นิมิตร   แสงอรุณ พงส.ผชช.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี

3 พ.ต.อ. ด้ารงศักด์ิ ทองงามตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

4 พ.ต.อ. วรณัน สุขเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

ต ำรวจภูธรภำค 8

1 พ.ต.อ. วิชอบ เกิดเกลี ยง พงส.ผชช.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

2 พ.ต.อ. สมพร ลีลาพีรพงศ์ พงส.ผชช.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชุมพร

3 พ.ต.อ. นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ รอง ผบก.สส.ภ.๘

4 พ.ต.อ. วิมล พิทักษ์บูรพา รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

ต ำรวจภูธรภำค 9

1 พ.ต.อ. อนุรุธ อิ่มอาบ รอง ผบก.อก.ภ.9

2 พ.ต.อ. อเนก ศรีค้าอ้าย รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง

ศูนย์ปฏิบัติกำรต ำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้

1 พ.ต.อ. ขวัญดี ฉิมพลี รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

2 พ.ต.อ. รัฐบวร บ้ารุงรส รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส

3 พ.ต.อ. ไมตรี สันตยากุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล

1 พ.ต.อ. มนตรี ด้วงปรึกษา รอง ผบก.น.9

2 พ.ต.อ. เฉลิมเกียรต์ิ อมรากระสินธ์ุ รอง ผบก.น.5



33 พ.ต.อ. วราพงษ์ ประเศรษฐโฐ รอง ผบก.น.1

4 พ.ต.อ. ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์ รอง ผบก.น.1

5 พ.ต.อ. พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รอง ผบก.น.9

6 พ.ต.อ. ชยุต มารยาทตร์ รอง ผบก.น.6

7 พ.ต.อ. ส้าเริง สวนทอง รอง ผบก.น.8

8 พ.ต.อ. ไพศาล วงศ์วัชรมงคล รอง ผบก.น.4

9 พ.ต.อ. พรชัย ขจรกล่ิน รอง ผบก.น.4

10 พ.ต.อ. มานพ น่วมลิวงศ์ รอง ผบก.น.4

11 พ.ต.อ. โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบก.น.8

12 พ.ต.อ. ภาณุ รักษ์กุล รอง ผบก.น.5

กองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง

1 พ.ต.อ.ม.ล. สันธิกร วรวรรณ รอง ผบก.ทล.

2 พ.ต.อ. พันธนะ นุขนารถ รอง ผบก.ป.

3 พ.ต.อ. ชาญศิริ สุขรวย รอง ผบก.ทล.

4 พ.ต.อ. ศิวพงษ์  พัฒน์พงศ์พานิช รอง ผบก.ป.

5 พ.ต.อ. ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบก.ปอท.

6 พ.ต.อ. รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ รอง ผบก.ทท.

7 พ.ต.อ. อนุชา กิติวิภาค รอง ผบก.ปทส.

8 พ.ต.อ. สยาม บุญสม รอง ผบก.ป.

กองบัญชำกำรต ำรวจปรำบปรำมยำเสพติด

1 พ.ต.อ. อานันทพงศ์ เชิดเกียรติกุล รอง ผบก.ปส.๔

2 พ.ต.อ. วิศิษฐ ลัทธิวงศกร รอง ผบก.อก.บช.ปส.

3 พ.ต.อ. พิศาล เอิบอาบ รอง ผบก.ขส.

4 พ.ต.อ. พรพิทักษ์ รู้ยืนยง รอง ผบก.สกส.

5 พ.ต.อ. ทินกร รังมาตย์ รอง ผบก.ปส.๓

6 พ.ต.อ.หญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง รอง ผบก.สกส.

กองบัญชำกำรต ำรวจสันติบำล

1 พ.ต.อ.หญิง ชุติมา ชัยมุสิก รอง ผบก.อก.บช.ส.

2 พ.ต.อ. วรา เวชชาภินันท์ รอง ผบก.ส.1

กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน

1 พ.ต.อ. ธนพล โอบอ้อม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.

2 พ.ต.อ. ณพล บุญประสิทธ์ิ รอง ผบก.สอ.บช.ตชด.

ส ำนักงำนนำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ

1 พ.ต.อ. ศิลา กาญจน์รักษ์ รอง ผบก.ถปภ.



42 พ.ต.อ. สมหมาย อุปถัมภ์ รอง ผบก.อก.สง.นรป.

3 พ.ต.อ. เจษฎา หุ่มเฮง นรป.(สบ 5) สป.นรป.

ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ

1 พ.ต.อ. ณฐพล สามเสน รอง ผบก.ศพฐ.1

2 พ.ต.อ. สัมฤทธ์ิ เอมกมล รอง ผบก.ศพฐ.10

ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

1 พ.ต.อ. กัลป์ ทังสุพานิช รอง ผบก.สส.

2 พ.ต.อ. มานะ ปุยะกุล รอง ผบก.สส.

กองบัญชำกำรศึกษำ

1 พ.ต.อ.หญิง มันทนา มาศศรี อาจารย์ (สบ 5) กอจ.บช.ศ.

2 พ.ต.อ. อัครินทร์ สุขเกษม รอง ผบก.ฝรก.

2 พ.ต.อ.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง รอง ผบก.วตร.

โรงเรยีนนำยรอ้ยต ำรวจ

1 พ.ต.อ.หญิง พัชรา สินลอยมา ศ.(สบ 5) กค.นว.รร.นรต.

2 พ.ต.อ. วินัย บ้ารุงกิจ รอง ผบก.ศฝต.รร.นรต.

3 พ.ต.อ.หญิง กาญจนา แดงมาดี รอง ผบก.อก.รร.นรต.

โรงพยำบำลต ำรวจ

1 พ.ต.อ. แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์ (สบ 5) ดร.รพ.ตร.

2 พ.ต.อ.หญิง ฉัตรสุดา เอื อมานะพงษ์ พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาลรพ.ตร.

3 พ.ต.อ.หญิง ชัญญา ภมรศิริ นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร.

4 พ.ต.อ.หญิง รัตติกร ศรีทอง พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

5 พ.ต.อ.หญิง กรทอง การพานิช พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

6 พ.ต.อ. แดน สุวรรณะรุจิ นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร.

7 พ.ต.อ. สามารถ ม่วงศิริ นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

ส ำนักงำนยุทธศำสตรต์ ำรวจ

1 พ.ต.อ.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา รอง ผบก.ยศ.

2 พ.ต.อ. พัฒน์ปกรณ์ ชั นประเสริฐ รอง ผบก.ผอ.

3 พ.ต.อ.หญิง ศรีสกุล เจริญศรี รอง ผบก.ยศ.

ส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรงุ

1 พ.ต.อ. ณัฐเดช  พงศ์วรินทร์ รอง ผบก.ยธ.

2 พ.ต.อ. ราเชนทร์  มณีเนตร รอง ผบก.อก.สกบ.

3 พ.ต.อ. สุรภัค  รอดโพธ์ิทอง รอง ผบก.สพ.

4 พ.ต.อ. พรชัย  งามทิพย์วัฒนา รอง ผบก.ยธ.

5 พ.ต.อ. สมพร  สัจพจน์ รอง ผบก.สพ.



5ส ำนักงำนก ำลังพล

1 พ.ต.อ. วสันต์ เตชะอัครเกษม นว.(สบ ๕) รอง ผบ.ตร.

2 พ.ต.อ. ธนิต ไทยวัชรามาศ นว.(สบ ๕) จตช.

3 พ.ต.อ. อุทัย กวินเดชาธร นว.(สบ ๕) หน.นรป.

4 พ.ต.อ. ปรีดา สถาวร รอง ผบก.อต.

5 พ.ต.อ. วัตร์ธนา มีข้า รอง ผบก.ทพ.

ส ำนักงำนงบประมำณและกำรเงิน

1 พ.ต.อ. ภาณุพงศ์  ชอบเพื่อน รอง ผบก.งป.

ส ำนักงำนกฎหมำยและคดี

1 พ.ต.อ. สุกิจ  โตตาบ รอง ผบก.กม.

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจ

1 พ.ต.อ.หญิง ลักขณา ศักดิแพทย์ รอง ผบก.ตป.

ส ำนักงำนจเรต ำรวจ

1 พ.ต.อ. ปราโมทย์ อ่อนปาน รอง ผบก.กต.6 จต.

2 พ.ต.อ. สมเกียรติ วัฒนพันธ์ุ รอง ผบก.กต.7 จต.

3 พ.ต.อ. นาวิน เส็งสมวงศ์ รอง ผบก.กต.1 จต.

4 พ.ต.อ. เดชา  กัลยานุฒิพงศ์ รอง ผบก.กต.2 จต.

5 พ.ต.อ. ฐิติณัฏฐ์  สิทธิชัย รอง ผบก.กต.4 จต.

6 พ.ต.อ. สุวัฒน์  สุวรรณนิกขะ รอง ผบก.กต.9 จต.

หน่วยข้ึนตรงต่อส ำนักงำนผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ

1 พ.ต.อ. เรวัต โฉมยงค์ วิศวกรอากาศยาน (สบ ๕)กลุ่มงานวิศวกรรมอากาศยาน บ.ตร.

2 พ.ต.อ. อาคม เสือกล่ัน นักบิน (สบ ๕) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

3 พ.ต.อ. ธัมมศักด์ิ ปิยะ นักบิน (สบ ๕) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

4 พ.ต.อ.หญิง สมพร พูลเกษม รอง ผบก.ตท.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

1 พ.ต.ท. บรรณฑูรย์ ฉิมกรา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และยาเสพติด

2 นาง จิตรา ประเสริฐโสภา ผู้อ้านวยการส่วนอ้านวยการคดี ส้านักคดีอาญาพิเศษ 1

กรมปศุสัตว์

1 นาย อนุสรณ์ หอมขจร นายสัตวแพทย์ช้านาญการพิเศษ 

กรมศุลกำกร

1 นาย พงษ์ศักด์ิ ธนะวัฒนานนท์ ผู้อ้านวยการส่วนสืบสวนปราบปราม 1 ส้านักสืบสวนและปราบปราม


