
ต ารวจภูธรภาค 1
1 พ.ต.ท. ณัฐพงษ์ ธงศรี รอง ผกก.ป.สภ.ล าสนธิ จว.ลพบุรี
2 พ.ต.ท. สัมพันธ์ อุดมชัยนิธิยศ รอง ผกก.สส.สภ.ช้างใหญ่ จว.พระนครศรีอยุธยา
3 พ.ต.ท. กิติศักด์ิ  วิชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หนองแค จว.สระบุรี
4 พ.ต.ท. ภูเมธ  แก้วมาตย์ รอง ผกก.ป.สภ.บางปู จว.สมุทรปราการ
5 พ.ต.ท. เชิดศักด์ิ นัยนา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา
6 พ.ต.ท. จิรวัฒน์ อารักษ์รัฐ รอง ผกก.สภ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา
7 พ.ต.ท. สุทธิชน ธงชัยภูมิ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.บางป ูจว.สมุทรปราการ

8 พ.ต.ท. ประกร นามศรี รอง ผกก.สส.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี
9 พ.ต.ท. รักศักด์ิ เมฆจินดา รอง ผกก.สส.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

10 พ.ต.ท. วิทิต จันทร์เอี่ยม รอง ผกก.ป.สภ.บางแม่นาง จว.นนทบุรี
11 พ.ต.ท. ชัยรัตน์ แย้มวงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

ต ารวจภูธรภาค 2
1 พ.ต.ท. วสันต์ ยวงยิ้ม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง
2 พ.ต.ท. สุเทพ ศรีเกษม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
3 พ.ต.ท. จ ารอง สงแพง รอง ผกก.ป.สภ.ปากพลี จว.นครนายก
4 พ.ต.ท. เริงศักด์ิ คดีธรรม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี
5 พ.ต.ท. คมสรร ค าตุ่นแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง
6 พ.ต.ท. สุกรี กฤษณรุ่งเรือง รอง ผกก.ป.สภ.คลองใหญ่ จว.ตราด
7 พ.ต.ท. จตุรภัทร สิงหัษฐิต รอง ผกก.สส.สภ.คลองลึก จว.สระแก้ว
8 พ.ต.ท. ถนอมศักด์ิ อินทรบุตร รอง ผกก.สส.ภ.จว.ชลบุรี
9 พ.ต.ท. ธนกฤษ ปานสิงห์ รอง ผกก.สส.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว

ต ารวจภูธรภาค 3
1 พ.ต.ท. สมแปลง คุณแสนใส รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ยโสธร
2 พ.ต.ท. เสน่ห์ ทุง่ลา รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยขะยุง จว.อุบลราชธานี
3 พ.ต.ท. เตชิต โป๊ะประนม รอง ผกก.สส.สภ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ
4 พ.ต.ท. นนทพันธ์ เมธาจรัสพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.ช านิ จว.บุรีรัมย์
5 พ.ต.ท. ธนภัทร เกิดสวัสด์ิ รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.3
6 พ.ต.ท. ภูเพชร ลีเลิศ รอง ผกก.ป.สภ.ช่องเม็ก จว.อุบลราชธานี
7 พ.ต.ท. หิรัณยสุทธิ์ อินทร์ใย รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา
8 พ.ต.ท. วรพนธ์ แก้วลี รอง ผกก.สส.สภ.วารินช าราบ จว.อุบลราชธานี
9 พ.ต.ท. คมกฤษณ์ มณีใหญ่ รอง ผกก.ป.สภ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
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10 พ.ต.ท. สูงศักด์ิ จันทเมนชัย รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา
11 พ.ต.ท. เชษฎฐ์สุชา ไกรแก้วโชติรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สวาย จวสุรินทร์
12 พ.ต.ท. ยุทธนา ไตรทิพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองบุรีรัมย์
13 พ.ต.ท. มนัสวุฒิ บรรยงค์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กระสัง จว.บุรีรัมย์
14 พ.ต.ท. ทิตวีร์ เอี่ยมสอาด รอง ผกก.สส.สภ.พยุห์ จว.ศรีสะเกษ

ต ารวจภูธรภาค 4
1 พ.ต.ท. สุริยา ยอดวงษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พนมไพร จว.ร้อยเอ็ด
2 พ.ต.ท. วิรัช ชื่นนิรันดร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ร่องค า จว.กาฬสินธุ์
3 พ.ต.ท. อนุวัตร บุญวิเศษ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด
4 พ.ต.ท. จันทา สาคร อาจารย์ (สบ 3) ศฝร.ภ.4
5 พ.ต.ท. รุจน์ วิเชียรภักด์ิ รอง ผกก.ป.สภ.ดอนจาน จว.กาฬสินธุ์
6 พ.ต.ท. อนันต์ แหล่งสท้าน รอง ผกก.สส.สภ.หอค า จว.บึงกาฬ
7 พ.ต.ท. สมยศ ศรีพระคุณ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองมหาสารคาม
8 พ.ต.ท. ธนภณ เกษมแสง รอง ผกก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น
9 พ.ต.ท. ประหัส ปลายด่วน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองมุกดาหาร

ต ารวจภูธรภาค 5
1 พ.ต.ท. องอาจ เฟือ่งฟู รอง ผกก.ป.สภ.เวียงแก่น จว.เชียงราย
2 พ.ต.ท. สุวิทย์ มีมาเมิน รอง ผกก.สส.สภ.สันติสุข จว.น่าน
3 พ.ต.ท. ชัชชาญ นันติวงค์ รอง ผกก.ป.สภ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน
4 พ.ต.ท. สกุลรัชช์ คงทอง รอง ผกก.(จร.) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่
5 พ.ต.ท. ภาษิต ไพรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าวังผา จว.น่าน
6 พ.ต.ท. กฤษฎา พงษ์สุวรรณ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5
7 พ.ต.ท. มนตรี ภูมิสอาด รอง ผกก.ป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย
8 พ.ต.ท.หญิง ธนิษฐา น้อยภู่ รอง ผกก.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๕
9 พ.ต.ท. ประดิษฐ์ ต๊ิบมา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง จว.เชียงใหม่

10 พ.ต.ท.หญิง พวงผกา มุ่งดี อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5
ต ารวจภูธรภาค 6

1 พ.ต.ท. ธีรยุทธ  รุ่งทอง รอง ผกก.ป.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์
2 พ.ต.ท.หญิง พรนภา ถึงทรัพย์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พิจิตร
3 พ.ต.ท. วสุพล  สนธิรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี
4 พ.ต.ท.หญิง อรุณศรี นันทะชมภู รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พิษณุโลก
5 พ.ต.ท.หญิง สุณิสา  ศิลปศร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุโขทัย
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6 พ.ต.ท.หญิง สิริพร  ผลมาตย์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ก าแพงเพชร
7 พ.ต.ท. นราธิป คนธรรม รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุโขทัย
8 พ.ต.ท. มาโนชญ์ สวนดอกไม้ รอง ผกก.สส.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์

ต ารวจภูธรภาค 7
1 พ.ต.ท. เจษฎา ปิน่ชูทอง รอง ผกก.สส.สภ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์
2 พ.ต.ท. สุพจน์ กาญจนวิจิตร รอง ผกก.ป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม
3 พ.ต.ท. ประวัติ ณ พัทลุง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.โพรงมะเด่ือ จว.นครปฐม
4 พ.ต.ท. สมบูรณ์ มั่นคง รอง ผกก.ป.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์
5 พ.ต.ท. ไพทูล พรมเขียน รอง ผกก.ป.สภ.ชะอ า จว.เพชรบุรี
6 พ.ต.ท. เจษฎากร ศรีงาม รอง ผกก.สส.สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี
7 พ.ต.ท. ภาดล จันทร์ดอน รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
8 พ.ต.ท. วิวรรธน์ ล าพู รอง ผกก.สส.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์
9 พ.ต.ท. สิทธิพงศ์ สังข์แสง รอง ผกก.ป.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม

10 พ.ต.ท. ไวโรจน์ แน่นพิมาย รอง ผกก.ป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี
ต ารวจภูธรภาค 8

1 พ.ต.ท. พิษณุ บุษยวิทย์ รอง ผกก.สส.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร
2 พ.ต.ท. บัณฑิต สุขะวิศิษฐ์ สวญ.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช
3 พ.ต.ท. พิชัย ภูพ่รหมินทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช
4 พ.ต.ท.หญิง ส ารวย ศรีทองฉิม รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
5 พ.ต.ท. วีรยุทธ สิทธิรัตนกุล รอง ผกก.สส.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต

ต ารวจภูธรภาค 9
1 พ.ต.ท. อรุณ คงเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลา
2 พ.ต.ท. จารึก วรพฤทธานนท์ รอง ผกก.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา
3 พ.ต.ท. พิเชฐ  สมรรคจันทร์ รอง ผกก.ป.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา

ศูนย์ปฏิบัตกิารต ารวจชายแดนภาคใต้
1 พ.ต.ท. เศรษฐกาญจน์ เชาวลิต รอง ผกก.ฝอ.10 บก.อก.ศชต.
2 พ.ต.ท.หญิง พิมพ์ณภัทร รัตนหิรัญกุล พยาบาล (สบ 3) ศฝร.ศชต.
3 พ.ต.ท. วิวัฒนชัย์ ธรรมวิทยาภูมิ รอง ผกก.บก.สส.ศชต.
4 พ.ต.ท.หญิง ธวัลรัตน์ กิจติกรณ์เทวิน รอง ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.ศชต.

กองบัญชาการต ารวจนครบาล
1 พ.ต.ท. สุธิชัย วิโรจน์ รอง ผกก. ฝอ.10 บก.อก.บช.น.
2 พ.ต.ท. สมบูรณ์ ศรีมงคล รอง ผกก. ฝอ.2 บก.อก.บช.น.
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3 พ.ต.ท. คมกริช มั่นจิตต์ รอง ผกก.สส. สน.แสมด า
4 พ.ต.ท. รชตโชค สวยกลาง รอง ผกก. ฝอ.8 บก.อก.บช.น.
5 พ.ต.ท. พสิษฐ์ สายชนม์ศักด์ิ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประเวศ
6 พ.ต.ท. ปรีชา สาวม่วง รอง ผกก.ป. สน.พญาไท
7 พ.ต.ท. บุญเลิศ เกตุนุต รอง ผกก.ป. สน.คลองตัน
8 พ.ต.ท. เกียรติชัย เกิดโชค รอง ผกก.ป. สน.ส าเหร่
9 พ.ต.ท. สมชาย จิรวรรค รอง ผกก.สส. สน.บางกอกน้อย

10 พ.ต.ท. พูลศักด์ิ สุบินดี รอง ผกก. ฝอ.บก.น.7
11 พ.ต.ท. สุนทร ส าเภายนต์ รอง ผกก. กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ.
12 พ.ต.ท. นิพนธ์ กุลชฤทธิ์ รอง ผกก.จร. สน.วัดพระยาไกร
13 พ.ต.ท. วิเชียร เพชรเสนา รอง ผกก. กก.สส.บก.น.9
14 พ.ต.ท. วีรพล เจริญวิศาล รอง ผกก. กก.สส.2 บก.สส.
15 พ.ต.ท. สมรวย อินต๊ะนัย รอง ผกก.สส. สน.บางกอกใหญ่
16 พ.ต.ท. สายชล ปัญจชัย รอง ผกก.สส. สน.ส าเหร่
17 พ.ต.ท. ศรศักด์ิ ทองมี รอง ผกก.สส. สน.เพชรเกษม
18 พ.ต.ท. วิโรจน์ พะลังเดช รอง ผกก.สส. สน.บวรมงคล
19 พ.ต.ท. สุทัศน์ ไชยพรหม รอง ผกก.กตว.บก.สปพ.
20 พ.ต.ท. ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์ รอง ผกก.สส.สน.หลักสอง
21 พ.ต.ท. ปัญญา ด าเล็ก รอง ผกก.สส.บก.น.๓
22 พ.ต.ท. เพชรกล้า ทวีกาญจน์ รอง ผกก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ.
23 พ.ต.ท. จิรายุส วานิชกูล รอง ผกก.สส.บก.น.๕
24 พ.ต.ท. ศุภกร บูรณะภักดีตระกูล รอง ผกก.สส.บก.น.๖
25 พ.ต.ท. ภูริส จินตรานันท์ รอง ผกก.สส.บก.น.๕
26 พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ  ทองลือ รอง ผกก.จร.สน.ดุสิต
27 พ.ต.ท. เศกสันต์ หาญค าแพง รอง ผกก.ป.สน.นางเล้ิง
28 พ.ต.ท. ธันยวัต เกษมศรี รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พลับพลาไชย 2

กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง
1 พ.ต.ท. มิ่งมนตรี  ศิริพงษ์ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.
2 พ.ต.ท. เจริญ   น๊ะจันต๊ะ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ปปป.
3 พ.ต.ท. ฉัตรามนตรี  มหาพชราอรุณใหม่ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ป.
4 พ.ต.ท. นิคม เทียนห้าว รอง ผกก.5 บก.ทท.
5 พ.ต.ท. ธรรมปพน ชาวก าแพง รอง ผกก.2 บก.ปอศ.
6 พ.ต.ท. ณัฐกิตต์ิ มีสุข รอง ผกก.๔ บก.ปอศ.
7 พ.ต.ท. เชษฐ์พันธ์ กิติเจริญศักด์ิ รอง ผกก.๑ บก.ป.
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8 พ.ต.ท. วัชรพันธ์ ศิริพากย์ รอง ผกก.๒ บก.ปอท.
9 พ.ต.ท. ชนม์ภัทร วงศ์ก าแหง รอง ผกก.๒ บก.ทล.

10 พ.ต.ท. ภูมิสิษฐ์ ต้ังวิทย์เดชา รอง ผกก.๕ บก.ปคม.
11 พ.ต.ท. กิตติคุณ พ่วงนาคพันธุ์ รอง ผกก.๑๐ บก.รน.
12 พ.ต.ท. วิชา จ าปาวัลย์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ.
13 พ.ต.ท. ไกรวิศท์ แสนทวีสุข รอง ผกก.3 บก.ปอศ.

กองบัญชาการต ารวจสันตบิาล
1 พ.ต.ท. สุรศักด์ิ เลิศไกร รอง ผกก.6 บก.ส.1
2 พ.ต.ท.หญิง ศรัณย์ภัทร์ เทพไพฑูรย์ รอง ผกก.ฝอ.บก.ส.4
3 พ.ต.ท. ณัฐพิสิษฐ์ รัตนอุดมพล รอง ผกก.๒ บก.ส.๓ บช.ส.
4 พ.ต.ท. ศักดาวุธ สมานบุตร รอง ผกก.๔ บก.ส.๒
5 พ.ต.ท. วิษณุรักษ์ พรหมเมศร์ รอง ผกก.2 บก.ส.1

ส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า
1 พ.ต.ท. ธนาพร ผดุงการ รอง ผกก.ฝุายปฏิบัติการ ถปภ.๒ บก.ถปภ.

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง
1 พ.ต.ท. สมศักด์ิ เจียมกรกต สวญ.ตม.จว.ปราจีนบุรี 

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน
1 พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ  คามิคลิขิตกุล รอง ผกก.ตชด.43
2 พ.ต.ท.หญิง พงศ์สิริ  ทัดศรี รอง ผกก.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

กองบัญชาการศึกษา
1 พ.ต.ท. ลือชัย รักเหลือ รอง ผกก.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ บก.ฝรก.

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ
1 พ.ต.ท.หญิง สุภาพร เฮงที รอง ผกก.สค.บก.อก.รร.นรต.
2 พ.ต.ท. รัตน์ชัย บูรณาภา รอง ผกก.กฝต.ศฝต.รร.นรต.

โรงพยาบาลต ารวจ
1 พ.ต.ท.หญิง ปิยวรรณ จิวาลักษณ์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
2 พ.ต.ท.หญิง ศตพร แย้มกลีบ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
3 พ.ต.ท.หญิง ธันยาพัฒน์ เหรียญประยูร พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
4 พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ โคโตศรี พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
5 พ.ต.ท.หญิง จิรภา จ าเริญสินวงศ์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
6 พ.ต.ท.หญิง ปาณิศา ค านวณผล พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
7 พ.ต.ท.หญิง ธัญญาภรณ์ ธรรมวาสี พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
8 พ.ต.ท. เรวัต พิมพ์จันทร์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
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9 พ.ต.ท.หญิง สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร.

10 พ.ต.ท.หญิง ศศศรัณย์ นันโท พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
11 พ.ต.ท.หญิง สิริธร พรหมดี พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
12 พ.ต.ท.หญิง ธนันต์ภัท จีรัตนชินบุตร์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
13 พ.ต.ท.หญิง ฐิฏินันท์ เกศกุลวัฒน์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
14 พ.ต.ท.หญิง ปรียนิตย์ จันทร์น้อย พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

ส านักงานงบประมาณและการเงิน
1 พ.ต.ท.หญิง ปรีชญา พิมานทิศากร รอง ผกก.ฝอ.สงป.

ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ
1 พ.ต.ท.หญิง ณชนก คล้ายโพธิท์อง รอง ผกก.ฝอ.วจ.
2 พ.ต.ท.หญิง นิรารัฐ นาคทองทิพย์ รอง ผกก.ฝอ.สยศ.ตร

ส านักงานส่งก าลังบ ารุง
1 พ.ต.ท. ชลิต ทิพย์ธ ารง รอง ผกก.ฝุายอ านวยการ.พธ.

ส านักงานก าลังพล
1 พ.ต.ท. พิษณุ กุศลศารทูล รอง ผกก.ฝอ.สกพ.
2 พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผกก.ฝุายความชอบ ทพ.
3 พ.ต.ท. ชินวุฒิ ต้ังวงษ์เลิศ ผู้ช่วย นว.(สบ ๓) ตร.
4 พ.ต.ท. เกรียงไกร แก่งสันเทียะ นว.(สบ ๓) ตร.

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ
1 พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ์ เรืองเพชร์ รอง ผกก.ฝอ.ตป.

2 พ.ต.ท. เศรษฐพงษ์ จิตต์โกมุท รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา ๒ มน.สง.ก.ตร.
กรมสอบสวนคดพิีเศษ

1 นาย ไพโรจน์ ศรีสวัสด์ิ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมปศุสัตว์

1 นาย สุรเชษฐ์ นิจสุชัด สัตวแพทย์อาวโุส ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสุรินทร์ กรมปศุสัตว์
กรมสรรพสามติ

1 นาย ศักด์ิกรินทร์ ปานถม นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ กรมสรรพสามิต
ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ

1 นาย รัฐการ ศรีศกุน นิติกรช านาญการพิเศษ ป.ป.ส.
2

ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1 นาย รณชัย เกิดมณี นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ ปปง.
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กรมคุมประพฤติ

1 นาง ราตรี เอียดคง ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก กรมคุมประพฤติ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1 นาย นวัต บุญศรี ผู้อ านวยการฝุายกฎหมาย 1 ส านักกฎหมายและคดี กกต.

กรมราชทัณฑ์
1 นาย อานนท์ เนียมเงิน นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์


