
1 พ.ต.ท. กฤตภาส กิตติรัฐกรณ รอง ผกก.ป.สน.ชนะสงคราม 

2 นาย กมลสิษฐ วงศบุตรนอย นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ปปง.

3 นาย กรกฎ วงษสุวรรณ สถาปนิกชํานาญการ สํานักสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง

4 พ.ต.ท. กวีรัตนะ บังคมธรรม พงส.ผนพ.สภ.ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ

5 พ.ต.ท. กษิดิศ วุฒิลักษณ รอง ผกก.ฝส.1 สลก.ตร.

6 พ.ต.ท. ก่ําแกว สุยาติ พงส.ผนพ.สภ.สารภี จว.เชียงใหม

7 นาย กิตติวัฒน ทองนอย ผูอํานวยการกลุมอํานวยการและประสานราชการ สํานักบริหารกลาง สํานักงานศาลปกครอง

8 พ.ต.ท. เกรียงไกร อาริยะยิ่ง รอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย

9 พ.ต.ท. โกศล ทองนพเกา รอง ผกก.สส.๑ บก.สส.ศชต.

10 นาย ไกรเลิศ ดาวเรือง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ส.

11 พ.ต.ท. ขจรฤทธิ์ วงษราช รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุดรธานี

12 พ.ต.ท. คมสัน ทัพเสน รอง ผกก.ฝายความชอบ ทพ.

13 พ.ต.ท. คมสัน ลิ้มปญญาเลิศ รอง ผกก.ฝายตรวจสอบสํานวนคดีฎีกา กมค.

14 นาย คุณมาศ พันธุเตชะ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักบํารุงทาง กรมทางหลวงชนบท

15 พ.ต.อ. จันทร ดารา รองผูกํากับการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา

16 พ.ต.ท. จํานงค จินาเฟย รอง ผกก.บคด.บก.ตม.5

17 พ.ต.ท. จิราเจตย ชิตพูล รอง ผกก.สส.สภ.แกงหางแมว จว.จันทบุรี

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร ผกก .รุนที่ 96

ระหวางวันที่ 21 เมษายน 2557  ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2557

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง



18 พ.ต.ท. จุฑานนท อินนุมพันธ รอง ผกก.ป.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย

19 พ.ต.ท. ฉัตรชัย กอบุตร รอง ผกก.สส.สภ.ละอุน จว.ระนอง

20 พ.ต.ท. ฉัตรชัย จันอน รอง ผกก.ฝายอํานวยการ 3 บก.อก.ภ.1

21 พ.ต.ท. ชนะ ชัยมงคล รอง ผกก.ป.สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี

22 พ.ท. ชนาวุฒิ อาทิตย นายทหารสืบสวนสอบสวน  กรมการสารวัตรทหารบก

23 พ.ต.ท. ชัชชัย เศรษฐีพันลาน รอง ผกก.สุนัขและมาตํารวจ บก.สปพ.

24 พ.ต.ท. ชัชวาลย บุญธรรมเจริญ รอง ผกก.ป.สภ.สรรพยา จว.ชัยนาท

25 พ.ต.ท. ชัย วรากุลวณิช รอง ผกก.ฝสส.3 สส.

26 พ.ต.ท. ชัยณรงค แกวอยู รอง ผกก.บคด.บก.ตม.6

27 พ.ต.ท. ชาญณรงค มากพิสุทธิ์ รอง ผกก.สืบสวน 1 บก.สส.ภ.4

28 พ.ต.ท. ชาติชาย ตันติวุฒิวร รอง ผกก. ฝายนิติการ ตป. สง.กตร.

29 พ.ต.ท. ชิดชนก ทรัพยยิ่ง รอง ผกก.2 บก.ปส.2

30 พ.ต.ท. ชิตปกรณ โตอดิเทพย นักบิน (สบ 3) กลุมงานการบิน บ.ตร.

31 พ.ต.ท. ชินวัฒน ศรีสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

32 พ.ต.ท. เชษฐวิทย นีระฮิง รอง ผกก.ตชด.44

33 พ.ต.ท. ฐิติภัทร อุณเวทยวานิช รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุบลราชธานี

34 พ.ต.ท. ณรงคชัย นอยศรี รอง ผกก.จร.สน.ทุงครุ

35 พ.ต.ท. ณัฐพล ภิรมยคงเมือง รอง ผกก.ป.สภ.หนองฮี จว.รอยเอ็ด

36 พ.ต.ท. ณัฐพล สิทธิมงคล พงส.ผนพ.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ จว.ปทุมธานี

37 นาย ณัฐศพงษ สายวิจิตร เจาพนักงานตรวจทา กรมเจาทา

38 พ.ต.ท. ดลชัย ปนปก รอง ผกก.ป.สน.ปทุมวัน

39 พ.ต.ท.หญิง ดวงฤดี เอี้ยวสินทรัพย อจ.(สบ3)(ทนท.อาจารยวิชาบริหารงานตํารวจ) กอจ.บช.ศ.

40 พ.ต.ท. ดํารงค   อวนสูงเนิน รอง ผกก.ป.สภ.หวยใหญ จว.ชลบุรี



41 พ.ต.ท. เดชรพี คงดี รอง ผกก.ป.สภ.ลาดหลุมแกว จว.ปทุมธานี

42 พ.ต.ท. เดชา เลิศเดชานนท พงส.ผนพ.สภ.สะเดา จว.สงขลา

43 พ.ต.ท. ตุลย สุนทรวิภาต รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.7

44 พ.ต.ท. ทนง พวงมณี รอง ผกก.ป.สภ.แมลาน จว.ปตตานี

45 พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ จันทรพัชร รอง ผกก.จร.สน.ลาดพราว

46 จ.ส.ต. ทศพล คําบุญมา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการพิเศษ  หัวหนาสถานีดับเพลิงคลองเตย กทม.

47 นาย ทิฆัมพร ยะลา เจาหนาที่สอบสวนผูชํานาญการ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน

48 พ.ต.ท. ทินกร เถาหมอ พงส.ผนพ.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแกน

49 พ.ต.ท.หญิง ทิพยสุดา ขวัญอยู รอง ผกก.ฝายยุทธศาสตร บก.อก.รพ.ตร.

50 พ.ต.ท. ธนกฤต ปวีรดิษย รอง ผกก.ป.สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร

51 นาย ธนปกรณ วิไลพันธ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 8) เทศบาลนครนครราชสีมา

52 พ.ต.ท. ธนพล แสงงาม พงส.ผนพ.สภ.ทามะกา จว.กาญจนบุรี

53 พ.ต.ท. ธนาชัย อักษรานุกูล รอง ผกก.สส.สภ.หนองมะโมง จว.ชัยนาท

54 นาย ธนิต สุวรรณากาศ นักการขาวชํานาญการ สํานักขาวกรองแหงชาติ

55 พ.ต.ท. ธรรมรงค เกลี้ยงเคลา รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส

56 พ.ต.ท. ธัชพงศ สารวนางกูร รอง ผกก.ฝอ.บก.ทท.

57 นาย ธีรยุทธ แกวสิงห นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

58 นาย ธีระนันท วัชราภิรักษ นักจัดการงานในพระองคชํานาญการ สํานักพระราชวัง

59 พ.ต.ท. นภณัฐ แปงเครื่อง รอง ผกก.ป.สน.บางขุนเทียน

60 พ.ต.ท. นวกฤต นวการพาณิชย พงส.ผนพ.สภ.เมืองอุดรธานี

61 นางสาว นวรัตน ลิมาลัย นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ (ระดับ 7) สํานักงาน ป.ป.ส.

62 พ.ต.ท. นิวัฒน เทียนศิริ รอง ผกก.กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

63 พ.ต.ท. บัญชา ศรีรุจิเมธากร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกาญจนบุรี 



64 พ.ต.ท. ปฐม พฤกษาไพบูลย รอง ผกก.สส.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา

65 พ.ต.ท. ปณิธาน ยามานนท รอง ผกก.สส. สน.บางยี่เรือ

66 พ.ต.ท.หญิงปทุมรัตน ชุติมาวิทยาคม รอง ผกก.ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

67 พ.ต.ท. ปนัตถ มโนมัยวิบูลย รอง ผกก.ฝายพิธีการฯ ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

68 พ.ต.ท. ปรมะ สุวรรณโน รอง ผกก.บก.สส.ศชต.

69 พ.ต.ท. ประดิษฐ ทะประสิทธิ์จิตต พงส.ผนพ.สน.มีนบุรี

70 พ.ต.ท. ประภาส ทองสมุทร พงส.ผนพ.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี

71 พ.ต.ท. ประวิทย ศิริธร รอง ผกก.2 บก.สส.สตม.

72 พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ทองคํา รอง ผกก.ตม.จว.สระแกว

73 พ.ต.ท. ประเสริฐ บัวขาว รอง ผกก.ป.สภ.บางเสาธง จว.สมุทรปราการ

74 พ.ต.ท. ปรากร จันทรแกว พงส.ผนพ.สภ.เมืองลําพูน 

75 พ.ต.ท. ปรีชา เพ็ชรรัตน รอง ผกก.ป.สภ.สะทอน จว.สงขลา

76 พ.ต.ท. ปรีดา มุลาลินน รอง ผกก.สส.สภ.พิบูลยรักษ จว.อุดรธานี

77 พ.ต.ท.หญิง ปรียานุช คงพิพิธ รอง ผกก.3 บก.ตม.1

78 พ.ต.ท. ปญญา ชะเอมเทศ รอง ผกก.5 บก.ป.

79 นาย ปยนันต มธุรมน นายแพทยชํานาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร

80 ร.อ. ปยะวัฒน กอบบุญ ผูบริหารทีมรักษาความปลอดภัยสํานักงานภาคและศูนยจัดการธนบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย

81 พ.ต.ท. เผา ดอกไมพุม รอง ผกก.ป.สภ.นานอย จว.นาน

82 พ.ต.ท. พงศธร เกื้อเสง สวญ.สภ.ตลาดใหญ จว.พังงา

83 พ.ต.ท. พงศพันธ นุชนารถ วิศวกรไฟฟาสื่อสาร (สบ 3) กพถ.สส.สทส.

84 พ.ต.ท. พนม เกลี้ยงเคลา รอง ผกก.ป.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม

85 พ.ต.ท. พรพงศ ปจฉิมสวัสดิ์ รอง ผกก.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2

86 พ.ต.ท. พรรณศักดิ์ วรวิบูลยสวัสดิ์ สวญ.ตม.จว.จันทบุรี



87 พ.ต.ท.หญิง พัชรีวรรณ ประสานพันธ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1

88 พ.ต.ท. พีระฉัตร สาขา รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา

89 พ.ต.ท. เพลิน กลิ่นพยอม รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

90 พ.ต.ท. ภัสกิตติ์ จิระประเสริฐสุข รอง ผกก.3 บก.สส.สตม.

91 พ.ต.ท. ภาคภูมิ พิศมัย รอง ผกก.สส.ภ.จว.ขอนแกน

92 พ.ต.ท. ภีรภัทร รัตนปริญญานนทรอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ประทับชาง จว.พิจิตร

93 พ.ต.ท.หญิง มณฑาทิพย เหรียญอารีย รอง ผกก.ฝายอํานวยการ ภ.จว.ปราจีนบุรี

94 พ.ต.ท. เมธา วงศอนันตนนท รอง ผกก.5 บก.รฟ.

95 พ.ต.ท. ยุทธนา แผนผา รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

96 พ.ต.ท. โยธิน ปนประดับ รอง ผกก.สลก.

97 พ.ต.ท.หญิง รณิดา ถิรปาลวัฒน พยาบาล (สบ 3) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร.

98 นาย รักษพล พันธชาติ เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

99 พ.ต.ท. รัชทพงศ เตี้ยสุด รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี

100 พ.ต.ท.หญิง รัศมี ธีรเจริญปญญา อาจารย(สบ 3) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.7

101 พ.ต.ท. ฤทธิรงค โชติกลาง รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครปฐม

102 พ.ต.ท.หญิง วงคลักษ ชื่นสุวรรณ รอง ผกก.ฝอ.บก.ฝรก.บช.ศ.

103 พ.ต.ท. วชิรวิชญ พิรุณสารโยธิน รอง ผกก.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.

104 พ.ต.ท.หญิง วรรนภร จุลเจือวงศ รอง ผกก.ฝท.สท.

105 นาย วรวุฒิ อุบลเวช นิติกรชํานาญการ กรมทรัพยสินทางปญญา

106 นาย วัชรพงษ ใจสุทธิ์ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 กลุมงานรักษาความปลอดภัย สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

107 พ.ต.ท. วัชริศวร พงษพานิช รอง ผกก.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

108 พ.ต.ท. วัฒนชัย มณฑีรรัตน รอง ผกก. 5 บก.ป.

109 พ.ต.ท.หญิง วาสนา หกเหลี่ยม พยาบาล(สบ 3) กลุมงานพยาบาล รพ.ตร.



110 พ.ต.ท. วิจักขณ ตารมย รอง ผกก.สส.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต

111 พ.ต.ท. วิญู ฉายอรุณ รอง ผกก.ฝกม.บก.อก.สพฐ.ตร.

112 พ.ต.ท. วิภาส เพชรโรจน สวญ.สภ.เดนเหล็ก จว.อุตรดิตถ

113 นาย วิมาน มาศจรูญ ผูอํานวยการกองบํารุงรักษา สํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง

114 นาย วิสูตร ทิพยสุข ผูอํานวยการกองจัดการจราจร รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการฝายควบคุมการจราจร การทางพิเศษแหงประเทศไทย

115 Pol.Supt. Edward M. Cutiyog รองหัวหนาฝายบริหารทรัพยากรฯ ชุดปฏิบัติการตอตานการลักพาตัว สตช.ฟลิปปนส

116 พ.ต.ท. วุฒิศักดิ์ ตระกูลพัว รอง ผกก.ฝท.สท.

117 พ.ต.ท. ศักดา จิตตระเบียบ รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.1

118 นาย ศักดิ์ชัย  รักษสุรวงศา ผูชวยผูอํานวยการกองแผนกลยุทธและมาตรฐานงานบริการ การไฟฟานครหลวง

119 พ.ต.ท. ศุภกร เพียรเสมอ พงส.ผนพ.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย

120 พ.ต.ท. ศุภชาติ เวชพร รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สตม.

121 พ.ต.ท. ศุภดล วงศชีวะ รอง ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

122 พ.ต.ท. ศุภวัช ปานแดง รอง ผกก.งานศูนยควบคุมจราจร ดวน 1 กก.2 บก.จร.

123 พ.ต.ท. ศุภัทร ศุภกําเนิด รอง ผกก.สส.สน.สมเด็จเจาพระยา

124 พ.ต.ท. สงวน มโนรัศมี รอง ผกก.3 บก.ส.3

125 นาย สถิตพงษ จันทรพลพันธ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ กรมสรรพากร

126 พ.ต.ท. สนั่น อยูสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย

127 พ.ต.ท. สนิท ปทุมทิพยสิริ พงส.ผนพ.สภ.ดอกคําใต จว.พะเยา

128 พ.ต.ท.หญิง สมจิต วะระทุม รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

129 พ.ต.ท. สมชาย บุญมี รอง ผกก.สส.สภ.บึงบูรพ จว.ศรีสะเกษ

130 พ.ต.ท. สมชาย สุขทรัพย รอง ผกก.ป.สภ.เวียงสา จว.นาน

131 พ.ต.ท.หญิง สมศรี วิจารณกุล รอง ผกก.ฝตพ.ตส.1

132 นาย สมศักดิ์ จินดามณี นักวิชาการที่ดินชํานาญการ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน กรมที่ดิน



133 พ.ต.ท. สมานฉัตร บุญประสงค รอง ผกก.4 บก.ส.3

134 พ.ต.ท. สรรัตน ปนแกว รอง ผกก.กลุมงานเก็บกูวัตถุระเบิด บก.สปพ.

135 พ.ต.ท. สันติสุข บุปผเวส รอง ผกก.สส.สภ.เขาชะเมา จว.ระยอง

136 นาย สามารถ เผือกทอง นักทัณฑวิทยาชํานาญการ เรือนจํากลางบางขวาง กรมราชทัณฑ

137 พ.ต.ท. สามารถ ศรีมวงกลาง รอง ผกก.อารักขา 2 บก.อคฝ.บช.น.

138 พ.ต.ท.หญิง สิรินธร หวยหงษทอง รอง ผกก.ฝอ.บก.ปปป.

139 พ.ต.ท. สีหศักดิ์ สุวรรณานนท รอง ผกก.ป.สภ.พุเตย จว.เพชรบูรณ

140 พ.ต.ท. สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.3 บก.ปคม.

141 พ.ต.ท. สุกฤษณ คําเวียงสา รอง ผกก.สส.กก.สส.ภ.จว.พะเยา

142 พ.ต.ท.หญิง สุชญา แกวศรี รอง ผกก.ฝอ.สบส.

143 พ.ต.ท. สุทิน วงศสุขกมล รอง ผกก.4 บก.ส.1

144 พ.ต.ท. สุเทพ เกษตรทอง รอง ผกก.สส.ภ.จว.ระนอง

145 พ.ต.ท. สุธี เอี่ยมเจริญยิ่ง รอง ผกก.กลุมงานกฎหมาย(กม.) กมค.

146 พ.ต.ท. สุพจณ พรมพิทักษ อจ.(สบ 3) ภาควิชากฎหมาย ศฝร.ภ.6

147 นาย สุรสิทธิ์ ปญญวรรณศิริ วิศวกรโยธาชํานาญการ สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ กรมชลประทาน

148 พ.ต.ท. สุรัตน ประทุมแกว รอง ผกก.จร.สภ.เมืองกาญจนบุรี

149 พ.ต.ท. สุริยัน วินิจมนตรี รอง ผกก.กปภ.บก.ทล.

150 พ.ต.ท. สุวรรณ อุนอนันต รอง ผกก.5 บก.รฟ.

151 พ.ต.ท. เสมอ อยูสําราญ รอง ผกก.ป.สภ.สามรอยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ

152 พ.ต.ท. หฤษฎ เอกอุรุ สวญ.ตม.จว.พระนครศรีอยุธยา

153 พ.ต.ท. อนันต กมลรัตน รอง ผกก.จร.สน.บางยี่ขัน

154 พ.ต.ท. อนันต ลําน้ํา รอง ผกก.2 บก.ส.1

155 พ.ต.ท. อนุสรณ แกงสันเทียะ รอง ผกก.ตม.จว.ระนอง บก.ตม.6



156 พ.ต.ท.หญิง อนุสรณ นกเพชร รอง ผกก.ฝายตรวจสอบงานบุคคล 1 ตป.

157 นาย อมรศักดิ์ พานิชกิจ ผูอํานวยการกองกิจการเดินรถระดับ 9 บริษัท ขนสง จํากัด

158 พ.ต.ท. อรรฆพงษ สุนทรวิภาต รอง ผกก.สส.สภ.ทาใหม จว.จันทบุรี

159 พ.ต.ท. อรุณศักดิ์ วรรณโกษิตย รอง ผกก.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย

160 พ.ต.ท.หญิง อลิสา ฉายศิริ รอง ผกก.1 บก.ตม.1

161 พ.ต.ท. อัคคภาคย จิตตประยูร สวญ.ส.รฟ.นพวงศ กก. 1 บก.รฟ.

162 พ.ต.ท. อัครเดช เกตุเอี่ยม รอง ผกก.ศจบ.บก.อก.จต.

163 พ.ต.ท. อาทร วงศใจเกื้อ รอง ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3

164 พ.ต.ท. เอกชัย พราหมณกุล รอง ผกก.ป.สภ.ทาเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

165 พ.ต.ท. เอกรัฐ สวนแสน รอง ผกก.สส.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา

166 นาย โอสธี ราษฎรเรือง นักวิชาการศาสนาชํานาญการ กรมการศาสนา
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