
ตํารวจภูธรภาค 1

1 ร.ต.อ. เสรี ปาจิตดี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี

2 ร.ต.อ. เกรียงไกร ใจสุทธิ์ นว. (สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.1

ตํารวจภูธรภาค 2

1 ร.ต.อ. รัชพล สีมาวรพงศพันธุ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง

2 ร.ต.อ.หญิง สายชล ไชยณรงค รอง สว.ธร.สภ.วัฒนานคร จว.สระแกว

3 ร.ต.อ. สาธิต ชอเกตุ รอง สวป.สภ.ทาเลื่อน จว.ตราด

ตํารวจภูธรภาค 3

1 ร.ต.อ. ภานุพันธุ สังขพัฒน รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.3

2 ร.ต.อ.หญิง ณพัฐธิกา ทองพลับ รอง สว.ธร.สภ.พระทองคํา จว.นครราชสีมา

3 ร.ต.อ. วรภพ เจียงวงค รอง สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ

ตํารวจภูธรภาค 4

1 ร.ต.อ. วัธณนันต ยองเหลายูง อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.4

2 ร.ต.อ. เอกรัฐ อุระนันต รอง สว.สส.สภ.เมืองสรวง จว.รอยเอ็ด

3 ร.ต.อ.หญิง วชิราวัลย เบี้ยวโกฎิ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน

4 ร.ต.อ. ประโคม พะหงษา รอง สว.สส.สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี

ตํารวจภูธรภาค 5

1 ร.ต.อ. ศรายุทธ พฤทธิ์ภคเศรษฐ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลําปาง

2 ร.ต.อ. สาริน อินตอ รอง สวป.สภ.แมออน จว.เชียงใหม

ตํารวจภูธรภาค 6

1 ร.ต.อ.หญิง ทัศสุนีย สุริยะวงค รอง สว.กก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.6

2 ร.ต.อ. คมสัน ปนทอง รอง สวป.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค

ตํารวจภูธรภาค 7

1 ร.ต.อ.หญิง ยุพา จงใจภักดี รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7

2 ร.ต.อ. ธีระพงศ วรสุทธิ์พิศาล นว. (สบ 1) ผบก.สส.ภ.7

3 ร.ต.อ. สมเด็จ เอกศิริ รอง สว.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุนที่ ๓8

ระหวางวันที่ 7 พ.ย.59 - 7 เม.ย.60

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

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



ตํารวจภูธรภาค 8

1 ร.ต.อ. ถนอมพงค ตูเชง รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาเดิม จว.สุราษฎรธานี

2 ร.ต.อ.หญิง จันจิรา ไชยวรรณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร

3 ร.ต.อ. เชวง สังขสิงห รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8

ตํารวจภูธรภาค 9

1 ร.ต.อ. ปริทัศน ใจมั่น รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.9

2 ร.ต.อ. ปทอง แกวละเอียด รอง สว. (สอบสวน) สภ.กันตัง จว.ตรัง

3 ร.ต.อ. อาคม ทองฉาย รอง สว.ธร.สภ.สะทอน จว.สงขลา

4 ร.ต.อ. อมฤต แสนแกว รอง สว. (สอบสวน) สภ.ปากรอ จว.สงขลา

ศูนยปฏิบัติการตํารวจชายแดนภาคใต

1 ร.ต.อ.หญิง อาภัสรา แกวขาว รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ศชต.

2 ร.ต.อ. อุดร ขุนแกว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปตตานี

3 ร.ต.อ. เกษม หนูแกว รอง สวป.สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี

4 ร.ต.อ. คมกริช สุทธะสกุลดี รอง สว.ฝอ.10 บก.อก.ศชต.

5 ร.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี ชูชอ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ศชต.

6 ร.ต.อ. พิทยาธร สุนทรชื่น รอง สวป.สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส

7 ร.ต.อ. อธินาท อินทรบัวศรี รอง สว. (สอบสวน) สภ.มายอ จว.ปตตานี

กองบัญชาการตํารวจนครบาล

1 ร.ต.อ. ปริยพล แสนเสน รอง สว. (สอบสวน) สน.บางยี่เรือ

2 ร.ต.อ. ธนกฤต ธีรานุวัตน รอง สวป.สน.ทองหลอ

3 ร.ต.อ. โชติวริทธ ชัชชัยยากิตติ์ รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

1 ร.ต.อ.หญิง ชญาภา แกววารี รอง สว.ฝอ.บก.รน.

2 ร.ต.อ. สงคราม บุญทัศนา รอง สว.กก.4 บก.ปอศ.

3 ร.ต.อ. ธิติพงษ ทองพันชาง รอง สว.กก.1 บก.ปทส.

กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด

1 ร.ต.อ. ไพศาล ปตภี รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ปส.

2 ร.ต.อ. ไพรัชช ทองสุข รอง สว.ฝายสงกําลังบํารุง บก.อก.บช.ปส.

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล



1 ร.ต.อ.หญิง พิมชณาว สอาดอ่ํา รอง สว.ฝอ.ศพข.บช.ส.

2 ร.ต.อ. ณัฐพล บรรพต รอง สว.กก.3 บก.ส.2

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

1 ร.ต.อ. ปยพันธุ สุวรรณโรจน รอง สว.กก.บคด.บก.ตม.3

2 ร.ต.อ.หญิง ปุณณดา สุวรรณกูฏ รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2

3 ร.ต.อ. นิรุติ หรเสริฐ รอง สว.ตม.จว.สงขลา บก.ตม.6

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

1 ร.ต.อ.หญิง วิไล เกิดสุภาพ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.

2 ร.ต.อ.หญิง สุรียนุช ไขกระโทก ผบ.มว.กก.ตชด.21

สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา

1 ร.ต.อ.หญิง ธนันยวรรณ ภัททิยาภา  เชื้อทอง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สง.นรป.

2 ร.ต.อ. บุญทวี แกวเสน รอง สว.ฝายปฏิบัติการ ถปภ.2 บก.ถปภ.

สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

1 ร.ต.อ. ภูเบศวร รักบํารุง รอง สว.พฐ.จว.นครศรีธรรมราช

2 ร.ต.อ.หญิง พัชรี บุญชวย รอง สว.พฐ.จว.กระบี่ ปฏิบัติราชการ ศปก.ตร.สน.

สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 ร.ต.อ. นพดล  ชัยมงคล รอง สว.กลุมระบบฐานขอมูลฯ ศทก.สทส.

2 วาที่ ร.ต.อ. กําพล พรพิพัฒน รอง สว.ฝสส.7 สส.(ศบส.9 ยล.)

กองบัญชาการศึกษา

1 ร.ต.อ. โอฬาร ปาลิโพธิศักดิ์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.ศ.

2 ร.ต.อ.หญิง ลักษณภวัลย นอยภาษี รอง สว.ฝายมาตรฐานฯ 2 สศป.บช.ศ.

โรงเรียนนายรอยตํารวจ

1 ร.ต.อ. อาทิตย พลังนา ผบ.มว.ฝายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต.

2 ร.ต.อ. ธันย บูรณชัย ผบ.มว.ฝายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต.

โรงพยาบาลตํารวจ

1 ร.ต.อ.หญิง จุฑาทิพย สุวภาพ นว. (สบ 1) ผบก.วพ.รพ.ตร.

สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ

1 ร.ต.อ.หญิง จิรนันท วิสัยศรี รอง สว.กลุมงานวิจัยฯ 1 วจ.สยศ.ตร.

สํานักงานกําลังพล



1 ร.ต.อ. ฐณพล กาญจนโอฬารศิริ รอง สว.ฝายความชอบ ทพ.สกพ.

2 ร.ต.อ. ปฏิภัสส ยกประสพรัตน รอง สว.ฝายควบคุมอัตรากําลัง อต.สกพ.

สํานักงานงบประมาณและการเงิน

1 ร.ต.อ.หญิง กรรณิการ ศรีหิรัญ รอง สว.ฝอ.กง.สงป.

สํานักงานกฎหมายและคดี

1 ร.ต.อ.หญิง นพวรรณ จันทรเดช รอง สว.ฝอธ.กฏ.กมค.

สํานักงานจเรตํารวจ

1 ร.ต.อ. รัฐภูมิ พวงพิกุล รอง สว.ฝรท.บก.อก.จต.

2 ร.ต.อ.หญิง พิจาริน เจริญพร รอง สว.ฝกบ.บก.อก.จต.
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