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ผนวก จ : ดานขาวสารและการประชาสัมพันธ 

ประกอบ : คำสั่งศนูยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแหงชาติ  
   ที่        /๒๕๖6 ลงวันที่          มกราคม 2566 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ดานขาวสารและการประชาสัมพันธ 

ผูบังคับบัญชาดานขาวสารและประชาสัมพันธ 

 1. พลตำรวจตรี ทินกร  รังมาตย    เปนหัวหนา 

  รองผูบัญชาการสำนักงานพิสูจนหลักฐานตำรวจ 

 2. พลตำรวจตรี ปรัชญา  ประสานสุข   เปนรองหัวหนา 

  รองผูบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 

 ๓. พลตำรวจตรี วริศรสิริภ  ลีละสิร ิ    เปนรองหัวหนา 

  ผูบังคบัการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 

๑. ฝายอำนวยการประชาสัมพันธ  

 ๑.๑ พันตำรวจเอก ทิวา  โสภาเจริญ   เปนหัวหนา 

  รองผูบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด  

 ๑.๒ พันตำรวจเอก จิรพงศ  รุจิรดำรงคชัย   เปนรองหัวหนา 

  ผูกำกับการ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคบัการตรวจคนเขาเมือง 3 

 ๑.3 พันตำรวจเอก พีรวุฒิ  ปฤษณารุณ   เปนเจาหนาที่ 

  ผูกำกับการ กลุมงานตรวจสอบสำนวน 2 กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี 

 ๑.4 พันตำรวจเอกหญิง ยุพดี  โถนอย    เปนเจาหนาที่ 

  ผูกำกับการ ฝายตรวจสอบสำนวนคดีฎีกา สวนตรวจสอบสำนวนอุทธรณและฎีกา  

  สำนักงานกฎหมายและคดี 

 ๑.๕ รอยตำรวจเอกหญิง พรประคอง  ศุขบุญ    เปนเจาหนาที่ 

  นายเวร (สบ 1) ผูบังคบัการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี 

 ๑.๖ รอยตำรวจเอกหญิง ปดารณี กลิ่นสกุล   เปนเจาหนาที่ 

  รองสารวัตร กลุมงานตรวจสอบสำนวน 3 กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี 

 ๑.7 รอยตำรวจเอก วิโรจน  ศรีสภา    เปนเจาหนาที่ 

  รองสารวัตร ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดชลบุร ี

 ๑.๘ รอยตำรวจเอก ธนจักร  บัวไกร    เปนเจาหนาที่ 

  รองสารวัตร กลุมงานคดีปกครอง กองคดีปกครองและคดีแพง สำนักงานกฎหมายและคด ี

 ๑.9 รอยตำรวจโท วสุวัชร  ปานเพ็ชร   เปนเจาหนาที่ 

  รองสารวัตร กลุมงานบริหารจัดการระบบเครือขายสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง 

  สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

/๑.๑๐ วาที่รอยตำรวจตรีหญิง อาทิตยา... 
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 ๑.๑๐ วาที่รอยตำรวจตรีหญิง อาทิตยา ชูทวม    เปนเจาหนาที่ 

  รองสารวัตร กลุมงานตรวจสอบสำนวน 2 กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี  

 ๑.๑1 ดาบตำรวจ กิตติศักดิ์  เดชช ู    เปนเจาหนาที่ 

  ผูบังคบัหมู ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดระยอง  

 ๑.12 ดาบตำรวจ สันติพงษ  ซึมกลาง    เปนเจาหนาที่ 

  ผูบังคับหมู กลุมงานเรือตรวจการณ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 

๒. ฝายผลิตส่ือและการเผยแพร 

 ๒.1 พันตำรวจเอก อิทธิพล  จันทรศรีบุตร   เปนหัวหนา 

  รองผูบังคับการสกัดก้ันการลำเลียงยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 

 2.๒ พันตำรวจโทหญิง ขวัญตา  ชุมเย็นด ี   เปนรองหัวหนา 

  รองผูกำกับการ กลุมงานการขาว กองบังคบัการขาวกรองยาเสพติด  

  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 

 ๒.๓ พันตำรวจโทหญิง กชพร  ชัยทอง    เปนเจาหนาที่ 

  รองผูกำกับการ ฝายยุทธศาสตร กองบังคับการอำนวยการ  

  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 

 ๒.๔ วาที่รอยตำรวจโทหญิง ชุติกาญจน   สุขพันธุ   เปนเจาหนาที่ 

   รองสารวัตร ฝายอำนวยการ กองบังคบัการสกัดก้ันการลำเลียงยาเสพติด  

  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 

 ๒.๕  จาสิบตำรวจหญิง รุงทิวา  ภารสงา    เปนเจาหนาที่ 

  ผูบังคบัหมู ฝายอำนวยการ กองบังคับการสกัดก้ันการลำเลียงยาเสพติด  

  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 

 ๒.๖ สิบตำรวจเอก อธิวรรธน    หาญกลา   เปนเจาหนาที่ 

   ผูบังคบัหมู กลุมงานการขาว กองบังคบัการขาวกรองยาเสพติด  

  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 

๓. ฝายประเมินผลการประชาสัมพันธ 

 ๓.1 พลตำรวจตรี สถิตย   พรมอุทัย   เปนหัวหนา 

  ผูบังคบัการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 1 

 ๓.๒ พันตำรวจเอก ชย    พานะกิจ   เปนรองหัวหนา 

  ผูกำกับการ (สอบสวน) กลุมงานสอบสวน กองบังคบัการสืบสวนสอบสวน  

  สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

/๓.๓ พันตำรวจเอก นพดล... 
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 ๓.๓ พันตำรวจเอก นพดล  ชางเรือน   เปนเจาหนาที่ 

  ผูกำกับการ ฝายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 

 ๓.๔ พันตำรวจโท มานพ  ลำดวน    เปนเจาหนาที่ 

  สารวัตรฝายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 

 ๓.๕ พันตำรวจตร ีพิทักษ  โสนนอก    เปนเจาหนาที่ 

  สารวัตรฝายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 

 ๓.๖ รอยตำรวจเอก บรรพต  โพธิ์ประสิทธิ ์   เปนเจาหนาที่ 

   รองสารวัตร(ปองกันปราบปราม) กองกำกับการ ๕ กองบังคบัการปราบปราม  

  กองบัญชาการสอบสวนกลาง 

 ๓.๗  รอยตำรวจโทหญิง ศตนันท ปาลวัฒน   เปนเจาหนาที่ 

  รองสารวัตรฝายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ   

4. ฝายประสานสื่อมวลชนและการแถลงขาว 

 ๔.1 พลตำรวจตรี อรุษ  แสงจันทร   เปนหัวหนา 

  ผูบังคบัการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล 

 ๔.๒ พันตำรวจเอก ภัคพงศ  สายอุบล   เปนรองหัวหนา 

  รองผูบังคับการกองวิจัย สำนักยุทธศาสตรตำรวจ    

 ๔.๓ พันตำรวจเอก ปริญญา  กลิ่นเกษร   เปนเจาหนาที่ 

  ผูกำกับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสมุทรปราการ กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 3 

 ๔.๔ พันตำรวจโท จักริน  พิริยะจิตตะ   เปนเจาหนาที่ 

  รองผูกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ  

  กองบัญชาการตำรวจนครบาล 

 ๔.๕ พันตำรวจโทหญิง เลิศศริิ  สงวนทรัพย   เปนเจาหนาที่ 

  สารวัตรฝายประมวลผล ศูนยเทคโนโลยีตรวจคนเขาเมือง สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

 ๔.๖ พันตำรวจตรีหญิง ศิริขวัญ  คงศรี    เปนเจาหนาที่ 

  สารวัตรฝายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเขามือง ๑ 

 ๔.๗ รอยตำรวจเอก สมศักดิ์  ศรีจันทร   เปนเจาหนาที่ 

  นายเวร (สัญญาบัตร 1) ผูบังคับการกองวิจัย สำนักยุทธศาสตรตำรวจ 

 ๔.8 รอยตำรวจโท อภิราม  รัตนสุภา   เปนเจาเหนาที่ 

  รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 1  

 

/๔.9 ดาบตำรวจ สมโภช... 
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พลตำรวจโท      
(วรวัฒน  วัฒนนครบัญชา) 

ผูบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลย/ี 
เลขานุการศูนยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
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 ๔.9 ดาบตำรวจ สมโภช  แกวออน   เปนเจาหนาที่ 

  ผูบังคบัหมู กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3  

 ๔.๑0 สิบตำรวจโทหญิง ศุภมาส  รื่นสำราญ   เปนเจาหนาที่ 

  ผูบังคบัหมู ฝายอำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 1   
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