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1 ร.ต.อ.หญิง กชวิภา เสียงเพราะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

2 ร.ต.อ. กรณ ศศิมณฑา รอง สวป.สภ.แมปง จว.เชียงใหม

3 ร.ต.อ.หญิง กฤษณา ปญญาสาย รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3

4 ร.ต.อ. กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง สว.กก. 1 บก.ป.

5 ร.ต.อ. กิตติพันธ ศิริพร รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต.

6 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ วิศาลชัยรัตน รอง สวป.สภ.หนองแค ภ.จว.สระบุรี

7 ร.ต.อ. โกวิท ลาเสือ รอง สว.สส.สภ.แวงใหญ จว.ขอนแกน

8 ร.ต.อ. คงเดช เมฆวรรณ รอง สวป. สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ

9 ร.ต.อ. คณิต พิจิตร รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา 

10 วาที่ ร.ต. จักรพงศ อึ้งตระกูล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สังกัดสํานักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท

11 ร.ต.อ. จักรภัทร แผลงกระโทก อาจารย (สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.3

12 ร.ต.อ. จักรราช หงษา รอง สวป.สภ.เชียงกลม จว.เลย

13 ร.ต.อ.หญิง จินตนา จันทรคูณ รอง สว.ธร.สน.ศาลาแดง

14 ร.ต.อ. จิรพัฒน นนตรี รอง สวป.สภ.เขวาใหญ จว.มหาสารคาม

15 ร.ต.อ. จิรัสย หมื่นสิน รอง สว.กก.สส.บก.น.4

16 ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ จักรกาศ รอง สว.ตม.จว.นครพนม

17 ร.ต.อ. จีรยุทธ ออนทอง รอง สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน.

18 ร.ต.อ. ฉลอง ครองเมืองแสน รอง สวป.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง

19 ร.ต.อ. ฉลอง บุญรวม รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร

20 ร.ต.อ. ชยันต ภาคีชิต รอง สว.ฝอ.บก.น.4

21 ร.ต.อ. ชวนชัย ถนอมพิชัย รอง สวป.สน.วังทองหลาง

22 ร.ต.อ. ชสิช       จันทรเชย รอง สว.สส.สภ.เมืองกําแพงเพชร 

23 ร.ต.อ. ชัชชัย คชาโภชน รอง สวป.สภ.พานทอง จว.ชลบุรี

24 ร.ต.อ. ชัยณรงค แกวหาญ รอง สว.กก.สส.บก.น.3

25 ร.ต.อ. ชัยพล     วรรณสาร รอง สวป.สภ.ลานสัก  จว.อุทัยธานี

26 ร.ต.อ. ชัยรัตน รักษชุมคง รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม

27 ร.ต.อ. ชาญเกรียงไกร  เอกวริษฐ รอง สว.จร.สภ.แกงคอย จว.สระบุรี

28 ร.ต.อ. ชาญวุฒิ เทียมมงคล ผบ.มว.ปค.2 บก.ปค. รร.นรต.

29 ร.ต.อ. ชาติ ปตตัง รอง สว. กก.2 บก.ปคม.

30 ร.ต.อ. ชาติชาย เสาวรัจ รอง สวป.สภ.ปราสาท จว.สุรินทร
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31 ร.ต.อ. ชุมพร คําลือ รอง สวป.สภ.เมืองเลย

32 ร.ต.อ. โชติชัย แดงงาม รอง สวป.สภ.ปรือใหญ อ.ขุขันธ จว.ศรีสะเกษ

33 ร.ต.อ.หญิง ญดานุช สอนสุภาพ รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี

34 ร.ต.อ. ฐิติวัฒน ทาวไทยชนะ รอง สวป.สน.คันนายาว

35 ร.ต.อ. ณรงคฤทธิ์ งามแฉง รอง สว.กก.ดส.บช.น.

36 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐพร เริ่มยินดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร

37 ร.ต.อ.หญิง ณัฐธิดา ลํานอย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นาน

38 ร.ต.อ. ดนัย        ถนอมนิ่ม รอง สว.สส.สภ.หนองปลิง  จว.นครสวรรค

39 ร.ต.อ.หญิง ดวงหทัย ดวงมาลัย รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร

40 ร.ต.อ. ดามพวร ทองอิ่ม ผบ.มว.ปค.1 บก.ปค. รร.นรต.

41 ร.ต.อ. ดิษฐ วิทยา รอง สว.สส.สภ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร

42 ร.ต.อ. ตะวัน เลขมาศ รอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต

43 ร.ต.อ. ถนัดชัย สุโรพันธ รอง สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก

44 ร.ต.อ. ทองสา พิลาวงค รอง สว.จร.สภ.เมืองเพชรบูรณ

45 ร.ต.อ. เทพพิทักษ จําปาศรี รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.

46 ร.ต.อ. ธง  ฉ่ําชาง รอง สว.สส.สภ.คายบางระจัน จว.สิงหบุรี

47 ร.ต.อ. ธนพล โพธิดา รอง สวป. สภ.บานดุง จว.อุดรธานี

48 ร.ต.อ. ธนากร สินสุขภัทร รอง สว.จร.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม

49 ร.ต.อ. ธีรวัฒน อนจันทร รอง สว.สส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม

50 ร.ต.อ. ธีรศักดิ์  ปญญารักษ รอง สว.จร.สภ.บางใหญ จว.นนทบุรี

51 ร.ต.อ. ธีระยุทธ ชวยทัพพระยา รอง สว.กก.3 บก.สส.สตม.

52 ร.ต.อ. นครินทร ฮกลิ้ม รอง สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

53 ร.ต.อ. นที เพ็ญสุต รอง สว.สส.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ

54 ร.ต.อ. นนทพันธ สุวรรณศรี รอง สวป.สน.จักรวรรดิ

55 ร.ต.อ.หญิง นนทิยา สุชนก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

56 ร.ต.อ. นราเทพ พองชัยภูมิ รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ จว.ชัยภูมิ

57 ร.ต.อ. นโรตม ยุวบูรณ รอง สว. กก.1 บก.ป.

58 นางสาว นัชชานันทติ์ วงศกาฬสินธ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

59 ร.ต.อ. นิพล แสงเงิน รอง สวป.สภ.คลองกิ่ว จว.ชลบุรี

60 ร.ต.อ. นิมิตร เจริญบุญ รอง สว.สส.สน.ลาดกระบัง
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61 ร.ต.อ. นิโรธ ฉัตรแกวบุญเรือง รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี บก.ตม.4

62 ร.ต.อ. บํารุง     นิลพันธ รอง สว.สส.สภ.หนองบัวเหนือ  จว.ตาก

63 ร.ต.อ. บุญปลูก กัณหา รอง สว.กก.ตชด.22

64 ร.ต.อ. บุญเลิศ มาลีรักษ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี

65 ร.ต.อ. ปฏิยุทธ ปอมไธสง รอง สว. ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล.

66 ร.ต.อ. ปฐมพงศ ทองธานี รอง สว.กก.4 บก.ปคบ.

67 ร.ต.อ. ประพล มงคลกุล รอง สวป.สภ.เขาฉกรรจ จว.สระแกว

68 ร.ต.อ. ประเสริฐ บุญศาสตร รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา

69 ร.ต.อ. ประหยัด ศรีเพ็ชร รอง สว.สส.สภ.บานแทน จว.ชัยภูมิ

70 ร.ต.อ. ปรัชญา อาภาอมร รอง สว.กก.ตชด.21

71 นาย ปราบพิภพ จัมปะโสม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง

72 ร.ต.อ. ปราโมช พาราศิลป ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.31

73 ร.ต.อ. ปราโมทย ขวัญเมือง รอง สว. ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล.

74 ร.ต.อ. ปริญญ โคตรมณี ผบ.มว.ปค.1 บก.ปค. รร.นรต.

75 นาย ปริญญา ปดเมือง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ  สํานักงาน ป.ป.ส.

76 ร.ต.อ.หญิง ปวริศา บริพันธุ รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต

77 นาย ปยะนัฐ หัตถิยา นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ เรือนจํากลางเชียงราย กรมราชทัณฑ

78 ร.ต.อ.หญิง ปยะรัตน ทรัพยมามูล รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม

79 ร.ต.อ. เปรมชัย เทพแพง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

80 ร.ต.อ. พรพิทักษ พัฒนชัย รอง สว.กก.2 บก.ป.

81 ร.ต.อ. พลกฤต ทิพยทัศนัน รอง สว.สส.สน.ลุมพินี

82 ร.ต.อ. พิชิต สุนเทียน รอง สวป.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี

83 ร.ต.อ. พิชิต เอียงสา รอง สว.กก.สส.บก.น.9

84 ร.ต.อ.หญิง พิมพลภัส ศรชัย รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4

85 ร.ต.อ. พูลศักดิ์ พระวิวงค รอง สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎรธานี

86 ร.ต.อ. ไพรัตน คําลี นว.(สบ 1) ผบก.กม.กมค.

87 ร.ต.อ. ภัครวรรธน สมบูรณเรศ รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม

88 ร.ต.อ. ภูมิ เฉลิมชาติ รอง สว.กก.3 บก.ปส.2

89 ร.ต.อ. ภูมิพัฒน เภารัศมี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี

90 ร.ต.อ. มนตรี ชัยจิตร รอง สวป.สภ.พนมไพร จว.รอยเอ็ด



4บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนที่ 138

ระหวางวันที่ 3 พ.ย.57 - 9 ม.ค.58

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

**********************

91 ร.ต.อ. มานพ จันทะคัต รอง สวป.สภ.ชําสูง จว.ขอนแกน

92 ร.ต.อ. ยงยุทธ รัศมี รอง สว.กก.สส.บก.น.5

93 ร.ต.อ. ยม ชวยรักษา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลําภู

94 ร.ต.อ. ยศวิน เกตุชม รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร

95 ร.ต.อ. โยธิน ยุทธธนบัณฑิต รอง สวป.สภ.อุบลรัตน จว.ขอนแกน

96 ร.ต.อ. รณภูมิ โกมลกิติสกุล รอง สว.สส.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ

97 ร.ต.อ. รภัทกร ออนหวาน รอง สว.จร.สภ.แมจัน จว.เชียงราย

98 ร.ต.อ. รัฐนันท สมวงศ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

99 ร.ต.อ.หญิง รัตนา อุตมะวงศ รอง สว.กก.4 บก.รฟ.

100 ร.ต.อ.หญิง รําพรรณ ปงคําปน รอง สว.กก.3 บก.ป.

101 ร.ต.อ.หญิง รุงนภา งอยภูธร รอง สว.ธร.สภ.แวง จว.สกลนคร

102 ร.ต.อ. เรวัฒ จําปาน ผบ.มว.กก.ตชด.23

103 ร.ต.อ. ฤทธิไกร เหมทานนท นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.8

104 ร.ต.อ.หญิง ลําพึง อําพันธุทอง รอง สว.ธร.สภ.ภูกามยาว จว.พะเยา

105 ร.ต.อ. วนัส วงศวิชัย   รอง สว.สส.สภ.แมสาย จว.เชียงราย

106 ร.ต.อ. วรรธนะ อินทะนิน รอง สว.จร.สภ.เมืองเพชรบุรี 

107 ร.ต.อ.หญิง วราภรณ ศรีแต รอง สว.ฝาย ตม. ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

108 ร.ต.อ. วัชรินทร อวมฟุง รอง สว.สส.สน.บางยี่ขัน

109 ร.ต.อ. วัฒนชัย ศรีทอง รอง สว.จร.สน.จรเขนอย

110 ร.ต.อ. วันชาติ  นุนงาม พงส.สภ.โพธิ์ทอง จว.อางทอง

111 ร.ต.อ. วิชิต ตั้งจิตรวัฒนากุล รอง สว.จร.สภ.แกลง จว.ระยอง

112 นาย วินัย บัวจันทร หัวหนาชุดปฏิบัติ ศูนยปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ฝายรักษาความปลอดภัย ธนาคารแหงประเทศไทย

113 ร.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ สมบัติ รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี 

114 ร.ต.อ. วิษณุ พงศพันธุอนุสร รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

115 ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน ภูมลี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี

116 ร.ต.อ. ศิลป จันตาคํา  รอง สว.จร.สภ.สูงเมน จว.แพร

117 ร.ต.อ. ศิวัช โพธิสิงห รอง สว.กก.สส. บก.น.9

118 ร.ต.อ. สถาพร สีนุน รอง สว.จร.สภ.กะรน จว.ภูเก็ต

119 ร.ต.อ. สนั่น       ไชยวงศ รอง สวป.สภ.โกสัมพีนคร จว.กําแพงเพชร

120 ร.ต.อ.หญิง สมคิด พวกอิ่ม รอง สว.ฝายอํานวยการ ภ.จว.สิงหบุรี 
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**********************

121 ร.ต.อ. สมทบ คูพันดุง รอง สว.สส.สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา

122 ร.ต.อ. สมนึก จิตรโท รอง สวป.สภ.บานไผ จว.ขอนแกน

123 ร.ต.อ. สมนึก สุวรรณวงศ รอง สวป.สภ.ไมเรียง จว.นครศรีธรรมราช

124 ร.ต.อ. สมบูรณ เอื้อสมานไมตรี รอง สว.จร.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา

125 ร.ต.อ. สมพงษ บุตรรัตน รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2

126 ร.ต.อ. สราวุธ สาระมนต รอง สว. ส.ทล.4 กก.1 บก.ทล.

127 ร.ต.อ. สัญชัย ใจหาว รอง สวป.สภ.ทาชี จว.สุราษฎรธานี

128 ร.ต.อ. สันติภาพ สุคนธประดิษฐ รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ภ.1

129 ร.ต.อ. สามารถ     พึ่งไพศาล พงส.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ

130 ร.ต.อ. สําเริง สามัคคี รอง สวป.สน.โคกคราม

131 ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา  พรรณขาม รอง สว.ธร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.สระบุรี

132 ร.ต.อ. สุชีพ ชดคลาย รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7

133 ร.ต.อ. สุนิต เลบานแทน รอง สวป.สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย

134 ร.ต.อ. สุบรรณ ทองแสน รอง สวป.สภ.โปงน้ํารอน จว.จันทบุรี

135 ร.ต.อ. สุพจน      เจริญขํา รอง สว.สส.สภ.แมเลย  จว.นครสวรรค

136 ร.ต.อ. สุพิน อินตะนัย พงส.สภ.จะกง อ.ขุขันธ จว.ศรีสะเกษ

137 ร.ต.อ.หญิง สุภารัตน เชิญทอง รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขาดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

138 ร.ต.อ. สุภาวุฒิ ศรีสุลัย รอง สว.สส.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี

139 ร.ต.อ. สุรบดินทร วงศรินทอง รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

140 ร.ต.อ. สุรวุฒิ เกษมสุข รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

141 ร.ต.อ. สุรศักดิ์    ดอนแผว พงส.สภ.เมืองตาก  จว.ตาก

142 ร.ต.อ.หญิง สุรีย แสนพิทักษ รอง สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ.

143 ร.ต.อ. สุวิทย สาธิตธรรมชาติ รอง สวป.สภ.เมืองขอนแกน

144 ร.ต.อ. อชิรวิชญ แสนคํา รอง สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี

145 ร.ต.อ. อดิศร พันธุมาส พงส.สภ.ยะรัง จว.ปตตานี

146 ร.ต.อ. อธิคุณ อินทรเสน รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม.

147 ร.ต.อ. อนันต คําชมภู รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5

148 ร.ต.อ. อนันต นิลโกศล รอง สวป.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา

149 ร.ต.อ. อนุรักษ กลางณรงค รอง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต

150 ร.ต.อ. อนุสรณ สิงหกมล รอง สวป.สภ.กระทุมแบน จว.สมุทรสาคร
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151 ร.ต.อ. อภิรุง เพียรมงคล รอง สว.ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.

152 ร.ต.อ. อภิวัฒน จุลวงศ รอง สว.งานศูนยควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร.

153 นาย อภิวัต ไชยทองพันธ เจาพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

154 ร.ต.อ.หญิง อรอนงค สายศิริวิทย รอง สว.ฝายยุทธศาสตร บก.อก.บช.ส.

155 ร.ต.อ.หญิง อรัญญา เทรักสี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นาน

156 นาย อัครเดช คําธานี หัวหนาดานกักสัตวกําแพงเพชร กรมปศุสัตว

157 ร.ต.อ. อัครินทร กุลเสน รอง สว.สส.สภ.ทาบอ จว.หนองคาย

158 ร.ต.อ. อัศวิน แกวธานี พงส. สภ.ดูใหญ จว.รอยเอ็ด

159 ร.ต.อ. อํานวย เสงสุย รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8

160 ร.ต.อ. อํานาจ ตรงตอการ รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

161 ร.ต.อ.หญิง อําพร สิงโห รอง สว.ธร.สภ.สันติสุข จว.นาน

162 ร.ต.อ. อิสริยะ ภูดีทิพย รอง สวป.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา

163 ร.ต.อ. อุทร ธรรมโส รอง สวป.สภ.ลําลูกกา จว.ปทุมธานี

164 ร.ต.อ. อุทัย  พันธุมี รอง สว.สส.สภ.เมืองอางทอง

165 ร.ต.อ.หญิง อุไรลักษณ ศิลปศร รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพ

166 ร.ต.อ. เอกชัย คิดจักร รอง สว.จร.สภ.เมืองลําปาง

167 ร.ต.อ. เอกรัฐ จิตรโสภาภรณ ผบ.มว.(สบ 1) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.

168 ร.ต.อ. เอกราช มาละวรรณโณ รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร 
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