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ต ารวจภูธรภาค 1

1 พ.ต.อ. กิตติ  สุขสมภักด์ิ รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

2 พ.ต.อ. ประเวทย์  ต้นสมบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี

3 พ.ต.อ. พัลลภ  แอร่มหล้า รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ

4 พ.ต.อ. สมภพ  คูหาวิชานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา

ต ารวจภูธรภาค 2

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

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

3 พ.ต.อ. ถาวร ดุลยวิทย์ รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง

4 พ.ต.อ. อนุชา กิติวิภาต รอง ผบก.อก.ภ.2 

5 พ.ต.อ. อภิรักษ์ เวชกาญจนา รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

ต ารวจภูธรภาค 3

1 พ.ต.อ. เด่นพงษ์ วรรณพงษ์ รอง ผบก.อก.ภ.3
2 พ.ต.อ. สุจริต ปาณเล็ก รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์

3 พ.ต.อ. หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

ต ารวจภูธรภาค 4

1 พ.ต.อ. จักรภพ สุคนธราช รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

2 พ.ต.อ. นวิบูน บัวสิษห์ รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

3 พ.ต.อ. พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ

4 พ.ต.อ. ไพโรจน์ ไทยพุทรา รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์

5 พ.ต.อ. วิทยา ทองเหลา รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

6 พ.ต.อ. ศักด์ิชาย สาดมะเริง รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม

ต ารวจภูธรภาค 5

1 พ.ต.อ. ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย

2 พ.ต.อ. ธรรมศักด์ิ ปิน่ทอง รอง ผบก.ภ.จว.น่าน

3 พ.ต.อ. สุวรรณ แท่นพิทักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา

4 พ.ต.อ. อานุภาพ เกื้อหนุน รอง ผบก.อก.ภ.5

ต ารวจภูธรภาค 6

1 พ.ต.อ. คีรี  เกียรติสาร รอง ผบก.ภ.จว.อตุรดิตถ์

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. รุ่นที่ 42
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2 พ.ต.อ. ณัฐวุฒิ  ภาคภูมิ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก

3 พ.ต.อ. วีรเดช  รัตนโชติทีปกร รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

4 พ.ต.อ. สมชาย  เกิดช้าง รอง ผบก.ภ.จว.ก าแพงเพชร

5 พ.ต.อ. โอภาส คงเมือง รอง ผบก.ภ.จว.อตุรดิตถ์

ต ารวจภูธรภาค 7

1 พ.ต.อ. ชวน ชิตประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

2 พ.ต.อ. พลัฎฐ์ วิเศษสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

3 พ.ต.อ. มนตรี ด้วงปรึกษา รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

4 พ.ต.อ. วิทัศน์ บริรักษ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.7

5 พ.ต.อ. วีระ วิจิตรหงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

6 พ.ต.อ. สุรพจน์ พิสุทธิวงส์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

ต ารวจภูธรภาค 8
1 พ.ต.อ. ประสิทธิศั์กด์ิ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.๘

2 พ.ต.อ. เอกวุฒิ เสน่ห์พร รอง ผบก.ภ.จว.พังงา

ต ารวจภูธรภาค 9

1 พ.ต.อ. ชัชพิสิฐ นคราวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.สตูล

2 พ.ต.อ. นิพล  เหมสลาหมาด รอง ผบก.ภ.จว.สตูล

3 พ.ต.อ. สันทัด วนิสน รอง ผบก.ภ.จว.สตูล

4 พ.ต.อ. อรุณ  กุลสิรวชิย์ รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง

ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1 พ.ต.อ. ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบก.อก.ศชต.

2 พ.ต.อ. ภูดิท พานิขประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี

3 พ.ต.อ. ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย รอง ผบก.อก.ศชต.

4 พ.ต.อ. สุทธิพงศ์ เป๊กทอง รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา

กองบัญชาการต ารวจนครบาล

1 พ.ต.อ. กานต์  ธรรมเกษม รอง ผบก.น.6

2 พ.ต.อ. เกต์ิฉกาจ นิลประดับ รอง ผบก.น.5

3 พ.ต.อ. จารุต ศรุตยาพร รอง ผบก.น.6

4 พ.ต.อ. ชัยรพ จุณณวัตต์ รอง ผบก.น.4

5 พ.ต.อ. ชุมพล ชาญชนะโยธิน รอง ผบก.น.7

6 พ.ต.อ. นครินทร์ สุคนธวิท รอง ผบก.น.1

7 พ.ต.อ. นพศิลป์ พูลสวัสด์ิ รอง ผบก.สส.

8 พ.ต.อ. ภาณุเดช สุขวงศ์ รอง ผบก.น.2



3

9 พ.ต.อ. มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์ รอง ผบก.น.8

10 พ.ต.อ. สราวุธ จินดาค า รอง ผบก.น.2

11 พ.ต.อ. สาโรช ขวัญบุญจันทร์ รอง ผบก.อคฝ.

12 พ.ต.อ. อัครพล สว่างวงศ์ รอง ผบก.น.3

กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง

1 พ.ต.อ. ชริธ อาจอาสา รอง ผบก.รน.

2 พ.ต.อ. ชัยณรงค์ สมเพราะ รอง ผบก.ปคบ.

3 พ.ต.อ. โชคชัย นนท์ปฏิมากุล รอง ผบก.รน.

4 พ.ต.อ. ฐากูร นิ่มสมบุญ รอง ผบก.รฟ.

5 พ.ต.อ. พิรัตน์ นาสมวาส รอง ผบก.ปคม.

6 พ.ต.อ. ศิริพงษ์ เพ็ชรศิริรักข์ รอง ผบก.ปทส.

7 พ.ต.อ. สมพล อิสสระเสรี รอง ผบก.ปอศ.

8 พ.ต.อ. สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบก.ป.

กองบัญชาการต ารวจสันติบาล

1 พ.ต.อ. นิตินัย ไชยพิเดช รอง ผบก.ส.4

2 พ.ต.อ. ปรีชญาวุฒิ อุดมพิสุทธิคุณ รอง ผบก.ส.4

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

1 พ.ต.อ. วิศิษฐ์ ช านาญไพร รอง ผบก.ตม.2

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน

1 พ.ต.อ. ธรรมนูญ มัน่คง รอง ผบก.สสน.บช.ตชด.
2 พ.ต.อ. สิงหนาท  สีกาแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 1
3 พ.ต.อ. อรินทร  เดชาธรอมร รอง ผบก.สอ.บช.ตชด.

ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ

1 พ.ต.อ. ดิเรก ธนานนท์นิวาส รอง ผบก.ศพฐ.6

2 พ.ต.อ. สาธิต ก้อนแก้ว รอง ผบก.ศพฐ.8

ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

1 พ.ต.อ. นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบก.สสท.

2 พ.ต.อ. วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ รอง ผบก.สส.

กองบัญชาการศึกษา

1 พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ อาจารย ์(สบ 5) กอจ.

2 พ.ต.อ.หญิง สมรรัตน์ นิรันดรเกยีรติ อาจารย ์(สบ 5) กอจ.

3 พ.ต.อ. ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ รอง ผบก.วตร.

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ
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1 รศ.พ.ต.อ.หญงิ ธนพร วุฒิกรวิภาค อาจารย์ (สบ 5) คณบดี กค.ตศ.รร.นรต.

2 พ.ต.อ. วินัย บ ารุงกิจ รอง ผบก.ศฝต.รร.นรต.

3 พ.ต.อ. วีร์ จิระรัตนวรรณ รอง ผบก.ปค.รร.นรต.

4 รศ.พ.ต.อ. โสรัตน์ กลับวิลา อาจารย์ (สบ 5) คณบดี สค.รร.นรต.

5 รศ.พ.ต.อ.หญงิ อณิญพิไล เงินวิจิตร อาจารย์ (สบ 5) คณบดี กค.ตศ.รร.นรต.

6 รศ.พ.ต.อ.หญงิ อาภรณ์ ลิมะวิรัชพงษ์ อาจารย์ (สบ 5) คณบดี กค.ตศ.รร.นรต.

โรงพยาบาลต ารวจ

1 พ.ต.อ.หญิง กัลยาณี พฤกษารุ่งเรือง รอง ผบก.รพ.ตร.
2 พ.ต.อ.หญิง กานดามณี พานแสง รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร.

3 พ.ต.อ. กิตติ ชีวะอิสระกุล นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

4 พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เทีย่งกมล รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร.

5 พ.ต.อ.หญิง ทิพย์ฆมัพร เกษโกมล รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร.

6 พ.ต.อ.หญิง นภวรรณ พลพินิจ พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

7 พ.ต.อ.หญิง ปราณี เสนีย์ รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร.

8 พ.ต.อ. พรเทพ ลีลาสงวน นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานอายุรกรรม  รพ.ตร.

9 พ.ต.อ. ศุภฤกษ์ พัฒนปรีชากุล นายแพทย์ (สบ 5) กลุ่มงานอายุรกรรม  รพ.ตร.

10 พ.ต.อ.หญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร.

11 พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ แขนสูงเนิน พยาบาล (สบ 5) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

12 พ.ต.อ.หญิง อารญา โถวรุ่งเรือง รองศาสตราจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร.

ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ

1 พ.ต.อ. กิจจ์พัฒน์ แตงจุ้ย รอง ผบก.ยศ.

ส านักงานส่งก าลังบ ารุง

1 พ.ต.อ.หญิง ดารารัตน์ ผลยงค์ รอง ผบก.ยธ.

ส านักงานก าลังพล
1 พ.ต.อ. รชตะ ศรีวณิช รอง ผบก.สก.

2 พ.ต.อ. วิญญู อ านวยสมบัติ รอง ผบก.(ปฏิบัติงานกอ.รมน.) สกพ.

ส านักงานงบประมาณและการเงิน

1 พ.ต.อ.หญิง กิดานันท์ คมข า รอง ผบก.งป.

2 พ.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ รอง ผบก.กง.

ส านักงานกฎหมายและคดี

1 พ.ต.อ. สุรภัค รอดโพธิท์อง รอง ผบก.กม.

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ

1 พ.ต.อ. ณัฐพล สุวชาติ รอง ผบก.รท.
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2 พ.ต.อ. บริสุทธิ์ นุศรีวอ รอง ผบก.ตป.

ส านักงานจเรต ารวจ

1 พ.ต.อ. ฉัตรชัย ศักดาวิศิษฏ์ รอง ผบก.กต.4 จต.

2 พ.ต.อ. เวทวิชญ์ เนียมอินทร์ รอง ผบก.กต.5 จต.

3 พ.ต.อ. สมพร กฤษณพิพัฒน์ รอง ผบก.กต.2 จต.

4 พ.ต.อ. สรเสริญ ใช้สถิตย์ รอง ผบก.กต.1 จต.

ส านักงานตรวจสอบภายใน

1 พ.ต.อ.หญิง สุจิตรา รัตนบุรี รอง ผบก.ตส.2

กองการต่างประเทศ

1 พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ เนื่องศรี รอง ผบก.ตท.

ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ

1 พ.ต.อ. พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล รอง ผบก.สลก.ตร.

กองบินต ารวจ

1 พ.ต.อ. จุมพล   เครือจันทร์ นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

2 พ.ต.อ. ณรงค์ เอี่ยมสม นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
3 พ.ต.อ. เดช กันค า นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

4 พ.ต.อ. วงศ์วริศ สีค า นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

5 พ.ต.อ. วิเชียร อ่อนฉ่ า  นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

6 พ.ต.อ. ศิระ ยินเจริญ  นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

7 พ.ต.อ. ศุภรัตน์   จรัญวาศน์ นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

8 พ.ต.อ. สินสมุทร สินเภตรา นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

9 พ.ต.อ. อภินพ อินทนาม นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

10 พ.ต.อ. บพิตร พูพิพิธ นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

การประปานครหลวง

1 นาย มานัสน์ ช้างน้อย ผู้จัดการส านักงานประปาสาขามีนบุรี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1 นาย ณัฐ ยุทธสารประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการ-บ ารุงรักษา กฟผ.

กรมปศุสัตว์

1 นาย ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ

กรมราชทัณฑ์

1 พ.ต.ท. วรชัย อารักษ์รัฐ ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางสงขลา

กรมสรรพสามิต
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1 นาย ปิยกร อภิบาลศรี ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบป้องกนัและปราบปราม กรมสรรพสามติ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

1 นาย จิรโชติ มณีศรี เจ้าหน้าทีค่ดีพิเศษช านาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

1 นาย สมศักด์ิ  ภูเ่พ็ชร์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ

กรมศุลกากร

1 นาง อารีย์ ฉวีวรรณมาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ ส านกัแผนและการต่างประเทศ

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

1 นาย วรเชษฐ์ สัจจาลักษณ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

1 นาง ชญาดา นิ่มประทุม ประจ าองค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก รักษาการ ที่ปรึกษาส านกังานรักษาความปลอดภยั

กรมคุมประพฤติ

1 นาย มณีรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

1 นาย วิชัย เดชดี ผู้อ านวยการส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 กกต.


