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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง

1 ร.ต.อ. กมล วงศแสนสาน รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3

2 นาย กฤตภาส บุญฤทธิ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กระทรวงยุติธรรม

3 ร.ต.อ. กฤติน กฤตตานุกูลย รอง สว.กก.สส.บก.น.7

4 นาย กัญจน บุญมี นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ สํานักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ

5 ร.ต.อ.หญิง กาญจนา ถาวรฟง พงส.กลุมงานสอบสวน บก.น.๖

6 ร.ต.อ. กิตติคม วิริยะกิจ รอง สว.สส.สน.โชคชัย

7 ร.ต.อ.หญิง กิตติพร ทาทอง รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4

8 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ สุวรรณาภรณ รอง สว.สส.สน.พญาไท

9 ร.ต.อ. เกษม วิสาปา รอง สว.ตม.จว.ตราด

10 ร.ต.อ. โกวิทย ศรีนวล รอง สว.จร.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแกน

11 ร.ต.อ. เข็มกลา มั่นพลับ รอง สว.สส.สน.ดอนเมือง

12 ร.ต.อ. จตุพัฒน รัตนรามศรี รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1

13 ร.ต.อ. จิรพัชร ผูมีทรัพย รอง สว.จร.สน.บุคคโล

14 ร.ต.อ.หญิง จิรภรณ มณีงาม รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6

15 ร.ต.อ. จิรวัฒน บุรีงาม รอง สว.กก.1 บก.สส.สตม. 

16 ร.ต.อ. จีรวัช รุงกลิ่น รอง สว.สส.สน.หวยขวาง

17 ร.ต.อ.หญิง จีราพร สมัครการ รอง สว.ตม.จว.หนองคาย

18 ร.ต.อ. เจรวัตร จรจบ รอง สวป.สภ.ถ้ําพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช

19 ร.ต.อ. เจษฎา ทองทา รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร

20 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ยิ่งชล รอง สว.จร.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

21 นาย เฉลิมกรณ เทพบุญตา เจาพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ ฝายเทศกิจ สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

22 ร.ต.อ. เฉลิมชัย จรรัตน รอง สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล.

23 ร.ต.อ. ชนมภูมิ  เหลืองหอ รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย จว.สมุทรปราการ

24 ร.ต.อ.หญิง ชไนยพร ฉัตรภูมิ รอง สว.ฝายขาเขา ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

25 ร.ต.อ. ชยพล บุญชู รอง สว.สส.สภ.หวยใหญ จว.ชลบุรี

26 ร.ต.อ. ชาตรี  อยูเนียม รอง สวป.สภ.ทาเรือ จว.พระนครศรีอยุธยา

27 ร.ต.อ. ชูศักดิ์ จันทมาลา รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2

28 ร.ต.อ. เชาวฤทธิ์   ทุนรองชาง รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5

29 นาย เชิดชู ชวยโต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว .รุนที่ 130

ระหวางวันที่ 24 ก.พ. - 2 พ.ค.57

  ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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30 ร.ต.อ. ฐตภณ ทองวิภาวรรณ รอง สวป.สภ.หวยไร จว.แพร

31 ร.ต.อ.หญิง ฐิติพร ขันเชื้อ รอง สว.ฝอ.บก.ทท.

32 ร.ต.อ.หญิง ณชนก เตชะวสัญู รอง สว.กลุมงานพิจารณา 2 อธ. 

33 ร.ต.อ. ณภวัต  ลือดารา รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ จว.ปทุมธานี

34 ร.ต.อ. ณัฐฐฐนนท สีฟา รอง สว.สส.สภ.เมืองสุรินทร

35 ร.ต.อ. ณัฐพงศ วัฒนาอุดม รอง สว.ฝายปฏิบัติการ ถปถ.2 บก.ถปถ.สง.นรป.

36 ร.ต.อ.หญิง ณัฐรดา ทองบุญนุย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

37 ร.ต.อ. ดวงเด็ด       กันทะคํา รอง สว.สส.สภ.เมืองลําปาง

38 ร.ต.อ. ดิเรก อยูเกษม รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ.

39 ร.ต.อ. เดชดํารง เปาอารีย รอง สว.สส.ภ.จว.ราชบุรี

40 ร.ต.อ.หญิง ตฤษณา พรมมา รอง สว.ตม.จว.สระแกว

41 ร.ต.อ. ไตรรง แจวเสียง รอง สว.ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล.

42 ร.ต.อ. ทรงธรรม เดชปน รอง สว.สส.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค

43 ร.ต.อ.หญิง ธนภร ดวงวิเชียร รอง สว.ฝงป.1 งป.

44 ร.ต.อ. ธนวัฒน กมลธรรม รอง สว.กก.สส.บก.น.6

45 ร.ต.อ. ธนาพัทธ นุชนาท รอง สว.กก.3 บก.ป.

46 ร.ต.อ. ธนินทรัฐ กิตติพิชญอัมพร รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร

47 ร.ต.อ. ธยดล มากทรัพย รอง สว.สส.สภ.เมืองพิจิตร

48 ร.ต.อ. ธรรมศักดิ์ พลเดช รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.

49 นาย ธัญญพงศ อินทรสอน นักนิติวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร

50 ร.ต.อ.หญิง ธัญรดี โทณวณิก รอง สว.ฝายตรวจสอบสํานวนคดีฎีกา อฎ.

51 ร.ต.อ. ธีเดช วงศวัฒนเดช รอง สว.ส.ทท.1 กก.5 บก.ทท.

52 นาย ธีรเดช พวงเงิน เจาพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ สํานักงาน ป.ป.ช.

53 ร.ต.อ. ธีรพงศ ประจักษจิตร รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี

54 ร.ต.อ. ธีรพงษ องอาจ รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

55 ร.ต.อ. ธีระ จิระกุลชัย รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. 

56 ร.ต.อ. นครา รุงวรรณ รอง สว.สส.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กําแพงเพชร

57 นาย นครินทร ปลั่งพงษพันธ วิศวกรโยธาชํานาญการ สํานักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

58 ร.ต.อ.หญิง นงนุช รัศมี รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
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59 ร.ต.อ.หญิง นนทลี ทองบัวแกว รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.

60 ร.ต.อ. นักรบ ศิริพันธ รอง สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล.

61 ร.ต.อ. นิติ หวงไทย รอง สว.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล.

62 ร.ต.อ. นิติชัย ไพศาลพิยะนุกูล รอง สว.สส.สน.บางบอน

63 ร.ต.อ. นิติโชค วิจารณ รอง สว.สส.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา 

64 ร.ต.อ. นิตินัย อาบูวะ รอง สวป.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส

65 ร.ต.อ.หญิง นิธิพร เจริญทรัพย รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2

66 ร.ต.อ. นิวัฒน เลิศกรประดิษฐ รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ 

67 ร.ต.อ. เนติกร ยศวัฒนะ รอง สว.จร.กลุมงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม

68 ร.ต.อ. บดินทร คําผุย รอง สว.สส.สน.ทุงมหาเมฆ

69 ร.ต.อ. บุญญฤทธิ์ สุขบรรเทิง รอง สวป.สน.หวยขวาง

70 ร.ต.อ. บุรัสกร ลาผาน พงส.สภ.ตากูก จว.สุรินทร

71 ร.ต.อ.หญิง เบญญาภา ทองเมืองหลวง รอง สว.ฝายขาเขา ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

72 ร.ต.อ. ประณต เณรบํารุง ผบ.มว.ปพ.1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ.

73 ร.ต.อ. ประถม นันสถิตย รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม

74 ร.ต.อ. ประเทือง สีสิน รอง สวป.สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร

75 ร.ต.อ. ประพันธ ภิญโญ รอง สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร.

76 ร.ต.อ. ประไพ โตตอบ รอง สวป.สภ.ทายาง จว.เพชรบุรี

77 ร.ต.อ. ประสงค สุมหิรัมย รอง สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย

78 ร.ต.อ. ปริญญา นาควิสุทธิ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ

79 ร.ต.อ.หญิง ปาริชาติ นวาวัตน รอง สว.ฝอ.บก.ขาวกรองยาเสพติด บช.ปส.

80 ร.ต.อ.หญิง ปยะมาศ เลี่ยมสงวน รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี

81 ร.ต.อ. ปยะวัฒน วงศทรายทอง รอง สว.ฝายขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

82 ร.ต.อ. พชร แสนชัยสกุลกิจ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี

83 ร.ต.อ. พรพัฒนศักดิ์ พันธถนอม รอง สวป.สน.ทองหลอ

84 นาย พันธ ริตกันโต นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

85 ร.ต.อ. พิเชษฐ รักษศรีทอง รอง สว.สส.สภ.คลองทอม จว.กระบี่

86 ร.ต.อ. พิทยา สุรินตะ รอง สว.ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล.

87 ร.ต.อ. พิทักษ วงศอาจ รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา
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88 ร.ต.อ. พินิจ จันขัน รอง สว.สส.สภ.แมสาย จว.เชียงราย

89 ร.ต.อ. พิม โปธาตุ รอง สว.จร.สภ.เมืองแพร

90 ร.ต.อ. พิรชัช ปากเพรียว นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ชลบุรี

91 ร.ต.อ. พิริยะพันธ จันทราวุฒิ รอง สว.สส.สภ.บางน้ําเปรี้ยว จว.ฉะเชิงเทรา

92 ร.ต.อ.หญิง แพรวภัค วงศสารพิกูล พงส.กลุมงานสอบสวน บก.น.6

93 ร.ต.อ. ภามธรรม ทิพรัตน นว.(สบ 1) ผบก.ศฝต.รร.นรต.

94 ร.ต.อ. ภาศ สุวรรณ รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร

95 ร.ต.อ. ภาสวร เรืองรอง รอง สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล

96 ร.ต.อ. ภูดิศ หนองเหล็ก รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี

97 ร.ต.อ. มนชัย นําสุข รอง สว.กก.2 บก.ปคม.

98 ร.ต.อ. มนุพัศ ศรีบุญลือ พงส.กก.3 บก.ป.

99 ร.ต.อ.หญิง มลธิรา วงคกาวิน รอง สว.ธร.สภ.แมลาว จว.เชียงราย

100 ร.ต.อ. มาโนช ชางปรุง รอง สว.กก.2 บก.ป.

101 ร.ต.อ. เมธี มณีวงษ นักบิน (สบ 1) กลุมงานการบิน บ.ตร.

102 ร.ต.อ. ไมตรี เศษโถ รอง สวป.สภ.สุวรรณภูมิ จว.รอยเอ็ด

103 ร.ต.อ. ยุคลเดช ทับทวี รอง สว.(นก.) กลุมงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค

104 ร.ต.อ. ยุทธนา กิติชัยชนานนท นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.อํานาจเจริญ

105 ร.ต.อ. รักษพล อําไพ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.สตูล

106 ร.ต.อ. ราชัน เฟองแกว ครู (สบ 1) กก.ตชด.31

107 ร.ต.อ. รุงโรจน วรรธนะชีพ รอง สว.จร.สภ.หวยใหญ จว.ชลบุรี

108 ร.ต.อ. รุงวิทยา บุญวิเศษ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.รอยเอ็ด

109 ร.ต.อ. ลิขิต ภักดีศุภผล รอง สว.จร.สน.บางนา

110 ร.ต.อ. วรพงษ สนพลอย รอง สว.กก.สส.บก.น.4

111 ร.ต.อ. วรัญู ทะนิตะ รอง สว.ตม.จว.ตาก

112 ร.ต.อ. วราวุธ มัจฉาชีพ รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร.

113 นาย วัฒนชัย อาพร นักนิติวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร

114 ร.ต.อ. วันชัย สุวรรณรัตน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

115 ร.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ วงศชัย รอง สว.กก.3 บก.ตม.1

116 ร.ต.อ. วิชัย แกวศรี รอง สวป.สภ.ปลายบาง จว.นนทบุรี



5

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว .รุนที่ 130

ระหวางวันที่ 24 ก.พ. - 2 พ.ค.57

  ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

117 ร.ต.อ. วิฑูรย สุขประดิษฐ รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎรธานี

118 ร.ต.อ. วิรัตน เพชรศรี รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส

119 ร.ต.อ. วิโรฒ จนุบุษย นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.3

120 ร.ต.อ.หญิง วิไล สุคนธสังข รอง สว.กก.1 บก.ตม.1

121 นาย วุฒิชัย เจติยานุวัตร หัวหนาแผนกประมวลขาว ฝายรักษาความปลอดภัย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

122 ร.ต.อ. ศราวุฒิ คํานอย รอง สว.กก.สส.จว.ศรีสะเกษ

123 ร.ต.อ. ศราวุธ บุญรอด รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร

124 ร.ต.อ. ศวัส โชติรณพัส รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี

125 ร.ต.อ. ศักดา ปานแดง ผบ.มว.กก.ตชด.22

126 ร.ต.อ. ศักดิ์ชาย สวางสาลี รอง สว.ตม.จว.หนองคาย

127 ร.ต.อ. ศักดิ์ดํารง สังขแกว รอง สวป.สน.บางยี่ขัน

128 ร.ต.อ. ศัลย พินิจวัฒนา รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแกน

129 นาย ศิระ บุญผกา อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด

130 ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ผงจําปา รอง สว.กก.1 บก.ตม.1

131 ร.ต.อ. ศิวกร ฉิมพาลี พงส.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช

132 ร.ต.อ. ศุภกิจ ศรีไพร รอง สว.จร.สน.หวยขวาง

133 ร.ต.อ. สถิตย สุธาศิลพรมแพร รอง สว.สส.สภ.นาหมอม จว.สงขลา

134 ร.ต.อ. สมคิด ยานะพันธ รอง สวป.สภ.เมืองชลบุรี

135 ร.ต.อ. สมบูรณ  ทองทา รอง สวป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

136 ร.ต.อ. สมพาน ขันเงิน รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองคาย

137 ร.ต.อ. สมมาตร วงษดี รอง สว.สส.สน.ราษฎรบูรณะ

138 ร.ต.อ. สมศักดิ์ ทองคํา รอง สวป.สภ.สะเดา จว.สงขลา

139 ร.ต.อ. สมัชญ นาคพน รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.2

140 ร.ต.อ. สมาน อุปถัมภ รอง สวป.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร

141 ร.ต.อ. สยมภู กุลจิตติสิโรดม รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.

142 ร.ต.อ. สยาม ชื่นครุฑ รอง สว.สส.สน.ทาขาม

143 ร.ต.อ. สามารถ กาษร รอง สว.ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนยรวมขาว บก.สปพ.

144 ร.ต.อ. สิทธิชัย ปลื้มประเสริฐ รอง สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร.

145 ร.ต.อ. สิริฤกษชัย เปามณี รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.
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146 ร.ต.อ. สีหศิษฎ          รัตนพงศบวร รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง

147 ร.ต.อ.หญิง สุดแสน แดงดี รอง สว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

148 ร.ต.อ. สุทธิพงษ   อินทสิทธิ์ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.เชียงใหม

149 ร.ต.อ. สุทัศน มีลุน รอง สวป.สภ.เมืองขอนแกน

150 ร.ต.อ. สุทิน ทัดรัตน รอง สว.สส.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ

151 ร.ต.อ. สุเทพ สุโพธิ์ รอง สว.สส.สน.พระโขนง

152 ร.ต.อ. สุธรรม อนอินทร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก

153 ร.ต.อ. สุนทร พงษวิเศษ รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี

154 ร.ต.อ. สุพณิช วิจิตรโสภา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส

155 นาย สุรพล ริมแจง หัวหนางานควบคุมรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ระดับ 7 บริษัทขนสง จํากัด

156 ร.ต.อ. สุระเดช โงวศิริ รอง สว.ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล.

157 ร.ต.อ.หญิง สุรีรัตน สมนึก รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม.

158 ร.ต.อ. สุวิทย ภูหนองโอง รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแกน 

159 ร.ต.อ.หญิง สุวิมล มูลพินิจ รอง สว.ฝายควบคุมอัตรากําลัง อต.

160 ร.ต.อ. เสวี อินทมาตร รอง สว.สส.สภ.เมืองสุโขทัย 

161 ร.ต.อ. อนุชาติ สุวรรณเติมเต็ม รอง สว.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.

162 ร.ต.อ. อนุรักษ บุญค้ําพงศ รอง สว.กก.5 บก.ป.

163 ร.ต.อ.หญิง อโนทัย เกตตะพันธุ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.พังงา

164 ร.ต.อ. อภิชาติ จันจุฬา รอง สว.กก.6 บก.ป.

165 ร.ต.อ. อภิชาติ ยังมี รอง สว.สส.สภ.ปากน้ําชุมพร จว.ชุมพร

166 ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ กอเกิด นว.(สบ 1) ผบก.กง.

167 ร.ต.อ. อระสาร นางงามสําโรง รอง สว.จร.สภ.พล จว.ขอนแกน

168 ร.ต.อ. อัครวุฒิ ชุกชื่น พงส.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส

169 ร.ต.อ. อาคม คงสงค รอง สวป.สภ.หวยยอด จว.ตรัง

170 ร.ต.อ. เอกพงษ  มหาธนวาณิช รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.1

171 ร.ต.อ. เอกศิษฐ  มาสงา รอง สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๑

172 ร.ต.อ. เอกสิทธิ์ อยูกําเหนิด รอง สว.กก.สส.บก.น.9
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