
ต ำรวจภูธรภำค 1

1 ร.ต.อ. วชิระ อัมฤทธ์ิ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.1

2 ร.ต.อ. ชวลิต พูพะเนียด รอง สวป.สภ.เมืองสิงห์บุรี

3 ร.ต.อ. ณรัฐ บัวเขียว รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.1

ต ำรวจภูธรภำค 2

1 ร.ต.อ. อธิวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตต์ นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.2

2 ร.ต.อ. ดิษฐ์วุฒิ พิทักษ์ราชพงศ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองระยอง

ต ำรวจภูธรภำค 3

1 ร.ต.อ. พรหมพิริยะ พันสีเงิน รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์

ต ำรวจภูธรภำค 4

1 ร.ต.อ. ชัยรัตน์ ประสารพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

2 ร.ต.อ. ธีระยุทธ สุทธิทาที รอง สวป.สภ.เชียงยืน ภ.จว.มหาสารคาม

3 ร.ต.อ. สิทธิพร มีอาษา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแก่น

4 ร.ต.อ. เนติวุธ สุดหนองบัว รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

ต ำรวจภูธรภำค 5

1 ร.ต.อ. สันติราษฎร์ พวงมาลา รอง สวป.สภ.กองก๋อย จว.แม่ฮ่องสอน

ต ำรวจภูธรภำค 6

1 ร.ต.อ. พงษ์พิพัฒน์ ภักดีณรงค์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

2 ร.ต.อ. วศิน สุภา พงส.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์

ต ำรวจภูธรภำค 7

1 ร.ต.อ. วีรยุทธ อ่วมประเสริฐ รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร

2 ร.ต.อ. วิชิต อาษากิจ นว. (สบ 1) ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

3 ร.ต.อ. สิทธ์ิชานน โพธ์ิศรีนฤภัทร นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ราชบุรี

ต ำรวจภูธรภำค 8

1 ร.ต.อ. ภูชิชย์ เหรียญไกร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่

2 ร.ต.อ. อานนท์ คงประเสริฐ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

3 ร.ต.อ. สุพัฒน์ ประจงหัตถ์ พงส.สภ.ทับปุด จว.พังงา

บัญชีรำยช่ือผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓7
ระหว่ำงวันที่ 9 พ.ย.58 - 8 เม.ย.59

ณ วิทยำลัยกำรต ำรวจ ถนนวิภำวดีรงัสิต เขตจตุจักร กรงุเทพฯ
       ********************************



ศูนย์ปฏิบัติกำรต ำรวจชำยแดนภำคใต้
1 ร.ต.อ. ภูวเดช หนองหาญ รอง สว.กก.ชถ.2 บก.สส.ศชต.
2 ร.ต.อ.หญิง จรัสศรี วัฒนะ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ศชต.
3 ร.ต.อ. ธียาณพัตท์ รังสิพราหมณกุล รอง สวป.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา
4 ร.ต.อ.หญิง กาญจนา จันทะคาร นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นราธิวาส
5 ร.ต.อ. สุรศักด์ิ พรหมอินทร์ รอง สวป.สภ.เมืองปัตตานี
6 ร.ต.อ. คชภพ พัสระ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ศชต.

กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล
1 ร.ต.อ. กิจชัยยะ สุรารักษ์ รอง สวป.สน.โชคชัย ปฏิบัติราชการ รอง สว.จร.สน.ประเวศ

2 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ปัญจชัย รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.
3 ร.ต.อ. วันชัย ศรีชัยปลูก รอง สว. งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร.
4 ร.ต.อ. เจนวิทย์ ตรีสุคนธ์ รอง สวป.สน.ร่มเกล้า
5 ร.ต.อ. นพรัตน์ พิมพ์ทอง รอง สว.กก.สส.บก.น.8
6 ร.ต.อ. ฉัตรชัย กรรณโสต รอง สว.สส.สน.คลองตัน
7 ร.ต.อ. ภราดร สุวรรณรัตน์ รอง สว.สส.สน.ลุมพินี
8 ร.ต.อ. ชานนท์ บรรพกาญจน์ พงส.สน.ร่มเกล้า

กองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง

1 ร.ต.อ. มานพ จันทร์เกิด รอง สว.กก.3 บก.ปคม.

2 ร.ต.อ. อครเดชน์ ภูกอง รอง สว.ส.รน.3 กก.10 บก.รน.

3 ร.ต.อ. อิสรพงศ์ ทิพย์อาภากุล รอง สว.กก.1 บก.ปอท.

4 ร.ต.อ. เอกรณการ นาคนิยม รอง สว.กก.1 บก.ป.

5 ร.ต.อ. จักรพงษ์ มนัสชัย รอง สว.ส.รน.2 กก.5 บก.รน.

กองบัญชำกำรต ำรวจปรำบปรำมยำเสพติด

1 ร.ต.อ. ณัฐดนัย ทองดง รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส.

2 ร.ต.อ. ชัยนิวัฒน์ เพชรทรัพย์สกุล รอง สว.กก.3 บก.ปส.4 บช.ปส.

กองบัญชำกำรต ำรวจสันติบำล

1 ร.ต.อ. ปราบดา สุขสุนทรีย์ รอง สว.กก.4 บก.ส.2

2 ร.ต.อ. ระบิล สังคะหะ รอง สว.กก.1 บก.ส.1

ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง

1 ร.ต.อ. อนิรุทธ์ ภัทรวิวัฒน์ รอง สว.กก.บคด.บก.ตม.6

2 ร.ต.อ. ณัฐพล พิภูษณวงศ์ รอง สว.ตม.จว.ตราด บก.ตม.3

3 ร.ต.อ. เตรียม บาลัน รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2



กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน

1 ร.ต.อ.หญิง กนกศรี คุ้มภัย รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.

2 ร.ต.อ. บุญปลูก กัณหา ผบ.มว.กก.ตชด.22

3 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนิภา แสนมณี ผบ.มว.กก.ตชด.12

4 ร.ต.อ.หญิง อังควิภา ทาประสงค์ รอง สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

5 ร.ต.อ.หญิง นาตยา โชติสนธ์ิ ผบ.มว.กก.ตชด.22

6 ร.ต.อ.หญิง ตุ๊กตา เสาเวียง ผบ.มว.กก.ตชด.21

7 ร.ต.อ. ชรินรัตน์ อันวิเศษ ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1

8 ร.ต.อ.หญิง สุธาสินี สัพโส รอง สว.ฝสสน.5 บก.สสน.บช.ตชด.

ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ

1 ร.ต.อ. ณรงค์ศักด์ิ หมื่นระย้า รอง สว.ศพฐ.10

โรงเรยีนนำยรอ้ยต ำรวจ

1 ร.ต.อ. ปรัชญา เตชะ ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.

2 ร.ต.อ. พร้อมพงษ์ สนิทกลาง ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.

2 ร.ต.อ. ชัยยุทธ์ิ เบญจานุกร ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.

4 ร.ต.อ. วราวุฒิ แย้มพงษ์ ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.

5 ร.ต.อ. ธงชัย ชินทวัน ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.

6 ร.ต.อ. ปรเมษฐ์ งามเลิศ ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.

7 ร.ต.อ. สิทธานต์ เกตุศรี ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.

8 ร.ต.อ. มุตินันท์ จิตรแข็ง ผบ.มว.ฝ่ายปกครอง 2 บก.ปค.

หน่วยข้ึนตรงส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

1 ร.ต.อ. ภูริท หมื่นอนันต์ ผู้ช่วย นว. (สบ 1) ผบก.ตส.1

2 ร.ต.อ. ปานเทพ มณีวชิรางกูร นักบิน (สบ 1) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

3 ร.ต.อ. กิตติพงษ์ ศรีดาเดช รอง สว.ฝ.ความร่วมมือและกจิการระหว่างประเทศ ตท.

4 ร.ต.อ.หญิง มัณฑนา ยาวิละ รอง สว.ฝ.สนธิสัญญาและกฎหมาย ตท.


