
ลําดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง

1 ร.ต.อ. กงกฤช ทองนุน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

2 ร.ต.อ.หญิง กมลวรรณ เที่ยงธรรม รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

3 ร.ต.อ. กรกช จงนิมิตรสถาพร รอง สว.สส.สภ.แมทอ จว.ตาก

4 ร.ต.อ. กรกต พยัคฆโยธี รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. 

5 ร.ต.อ. กรพล เลี้ยงบุญจินดา รอง สว.สส.สภ.กะทู จว.ภูเก็ต

6 ร.ต.อ. กฤตภาส ธนวัฒนันทกุล รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม

7 ร.ต.อ. กฤตภาส โอภาสปญญา รอง สว.ตม.จว.สงขลา 

8 ร.ต.อ. กฤษฎิ์ แกวมีศรี รอง สว.กก.2 บก.ปอศ. 

9 ร.ต.อ. กฤษณพงศ ชูตระกูล ผูชวย นว.(สบ 1) ผบช.ภ.1

10 ร.ต.อ. กันตเมศฐ อัครโชควรานนท รอง สว.สส.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม

11 ร.ต.อ. กําพล กลั่นกสิกรณ รอง สวป.สน.พระราชวัง 

12 ร.ต.อ. กิตติ ฟกนอย รอง สว.กก.1 บก.ปทส. 

13 ร.ต.อ. กิตติ จันทรคง พงส.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี

14 ร.ต.อ. กิตติ เหลารอด รอง สวป.สภ.ลานกระบือ จว.กําแพงเพชร

15 ร.ต.อ. กิตติพันธ พันธศรี รอง สวป.สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร

16 ร.ต.อ. กิตวรุตม พุฒนวล รอง สว.กก.6 บก.ป.

17 ร.ต.อ. เกษม เกษมวัฒนา รอง สว.สส.สภ.บางมวง จว.นครสวรรค

18 ร.ต.อ.หญิง เกษร กลิ่นดวง รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม.

19 ร.ต.อ. เกื้อกูล เหลารอด รอง สวป.สภ.เมืองกําแพงเพชร

20 วาที่ รอยเอก โกวิท อามาตย เจาพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ สํานักเทศกิจ

21 ร.ต.อ. คมจักร เสนห รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2

22 ร.ต.อ. คมชาญ ออนศรี รอง สว.จร.สน.อุดมสุข 

23 ร.ต.อ. จตุรพร คงทะเล รอง สว.จร.สภ.อาวลึก จว.กระบี่

24 ร.ต.อ. จําเนียร เฟองยศ รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 

25 ร.ต.อ. จํารัส ไตรสูงเนิน รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนที่ 132

ระหวางวันที่ 10 มี.ค. - 16 พ.ค.57
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26 ร.ต.อ. จิรเดช พุฒินาทพัฒน รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี

27 ร.ต.อ. จิรพัฒน เขียวศิริ นว.(สบ 1) ผบก.ปทส.

28 ร.ต.อ.หญิง จิราภรณ ปกษิณศิริ รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9

29 ร.ต.อ.หญิง จุไรรัตน ธัญธรธนาสิทธิ์ รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 

30 ร.ต.อ. เจริญชัย วะดี รอง สว.สส.สภ.เมืองสระบุรี

31 ร.ต.อ. ชยุตพล รัตนธรรม รอง สว.ตม.จว.หนองคาย 

32 ร.ต.อ. ชวลิต คําตื้อ ผบ.มว.กก.ตชด.32 

33 ร.ต.อ. ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค รอง สว.จร.สน.พระราชวัง

34 ร.ต.อ. ชัยยศ ศรีสุดตา รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี

35 ร.ต.อ. ชารุวัฒน สุสม รอง สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี 

36 ร.ต.อ. ไชยยันต กุลแกว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน

37 ร.ต.อ. ไชยรัตน ชาสมบัติ รอง สว.จร.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม

38 นางสาว ฐาปนี เหมืองใจมา นักนิติวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร

39 ร.ต.อ. ณรงคศักดิ์ วงคสิงห รอง สว.สส.สน.บางนา

40 ร.ต.อ. ณวิภาส เทศแยม รอง สว.ตม.จว.ระนอง

41 ร.ต.อ. ดนัย ทองนาค รอง สว.สส.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง

42 ร.ต.อ. ตรีเพชร ปาหวาย รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5

43 ร.ต.อ. ทสิวัฒน หูทอง รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร.

44 ร.ต.อ. ทายาท เกษมสุข รอง สว.ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล.

45 ร.ต.อ. ธงชัย แกวทา รอง สว.สส.สน.ประเวศ 

46 ร.ต.อ. ธงทอง พัฒนาดิสัย รอง สว.จร.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี 

47 ร.ต.อ. ธณ อินทรมาตย รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.2

48 ร.ต.อ. ธนพล วงษบุบผา รอง สวป.สภ.แกงหางแมว จว.จันทบุรี

49 ร.ต.อ. ธาตรี ปญจบุรี รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5

50 ร.ต.อ. ธิระพันธ ใจแนน รอง สวป.สภ.เลิงนกทา จว.ยโสธร
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51 ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ รูปสม รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

52 ร.ต.อ. นพดล ถาโงกโป รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ขอนแกน

53 ร.ต.อ. นรากร ปนประยูร รอง สว.สส.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน จว.เชียงใหม

54 นาย นเรศร อนันตโท เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส ๖ สวนตระเวนระงับเหตุ ฝายรักษาความปลอดภัย บริษัททาอากาศยานไทย

55 ร.ต.อ. นวศรี สัตบุตร รอง สวป.สน.สุทธิสาร

56 ร.ต.อ.หญิง นันทรี โคจรานนท รอง สว.กก.2 บก.ป.

57 ร.ต.อ. นิควง เขียวนุย รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต.

58 ร.ต.อ. นิติพัฒน มะโนสุข รอง สวป.สน.หวยขวาง 

59 ร.ต.อ. นิรัณธกรณ ทานวรวิทย รอง สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร

60 ร.ต.อ. นิรันดร ถวัลยภูวนาถ รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา

61 ร.ต.อ. เนตร นิจาย รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ.

62 ร.ต.อ.หญิง เนาวรัตน เลี่ยงฮะ รอง สว.ฝอ.บก.สส.สทส.

63 ร.ต.อ. บดินทร คงขวัญ รอง สวป.สภ.มะขาม จว.จันทบุรี

64 ร.ต.อ.หญิง บุญญา แกวเหมือน รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต

65 ร.ต.อ. บุญเพ็ง งามยางหวาย รอง สวป.สภ.เกษตรสมบูรณ จว.ชัยภูมิ

66 นาย บุญศิษฏ ศักดิ์บูรณพงษา นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการกรม กรมราชทัณฑ

67 ร.ต.อ.หญิง ปณิชา นารถใหม รอง สว.ธร.ดอนหัวฬอ จว.ชลบุรี

68 ร.ต.อ.หญิง ปทิตตา รุจีราธรณ รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 

69 ร.ต.อ. ปนรัฐ พรหมศิริ รอง สว.สส.สภ.บานแพว จว.สมุทรสาคร

70 ร.ต.อ. ประวิทย วงคโขง รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5

71 ร.ต.อ. ปญญาวัฒน ตรีทศธรรม รอง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสงคราม 

72 ร.ต.อ. ปติพัฒน ขันทอง รอง สว.จร.สภ.โพธิ์แกว จว.นครปฐม

73 ร.ต.อ. พงศกร เบียดกลาง รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา 

74 ร.ต.อ. พงษศักดิ์ เกตุมาลา รอง สวป.สภ.พระสมุทรเจดีย จว.สมุทรปราการ

75 ร.ต.อ. พนมชัย ทองดี รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5
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76 ร.ต.อ. พนมพิชญ โปลิศพิทักษ รอง สวป.สภ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี

77 ร.ต.อ. พรศักดิ์ ใจอุโมงค รอง สว.จร.สภ.เมืองลําพูน

78 ร.ต.อ. พระเนียง พรมมี รอง สว.กก.1 บก.ปคม.

79 ร.ต.อ. พัฒนา อินทรพัฒน รอง สว.ส.ทท.5 กก.5 บก.ทท.

80 ร.ต.อ. ภราดร พรศิริกาญจน รอง สว.กยต.ศฝต.รร.นรต.

81 ร.ต.อ. ภักดี พรมมา รอง สว.จร.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแกน

82 วาที่ เรืออากาศตรี ภาคภูมิ ลีลานุช นิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

83 ร.ต.อ. ภูดิส ชัยชนะ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธุ

84 นาย ภูดิส สิงขรอาจ ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ) อ.นายูง จว.อุดรธานี

85 ร.ต.อ. มงคล เจียงภูเขียว รอง สวป.สภ.ชุมแพ จว.ขอนแกน

86 ร.ต.อ. มณเฑียร คัมภีระ รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร. 

87 ร.ต.อ. มานิตย หนูสี รอง สว.กก.2 บก.ส.1 

88 ร.ต.อ. มีเกียรติ ประพฤติดี รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2 

89 ร.ต.อ. ยศวริศ เวียงเจริญ รอง สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี

90 ร.ต.อ. รังสรร ไทยศรี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี

91 ร.ต.อ.หญิง รัชนีย ศาสตรศิลป รอง สว.(กง.) ฝอ.6 ภ.จว.พิษณุโลก

92 ร.ต.อ. รัชสถิต สุจริต รอง สว.ธร.สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร

93 ร.ต.อ.หญิง รัตนา มั่นคง รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ.

94 ร.ต.อ.หญิง ราตรี สุภาพันธ รอง สว.กลุมงานวิเคราะหและพัฒนาระบบงาน อต.สกพ.

95 ร.ต.อ.หญิง รุงจิตร งามเลิศ รอง สว.ดาน ตม.เชียงแสน 

96 ร.ต.อ. เรวัต ตั้งถึงถิ่น รอง สว.สส.สน.หัวหมาก

97 ร.ต.อ. เรืองยศ โสนชัย รอง สวป.สภ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร

98 ร.ต.อ.หญิง วรณัน สุทธิรักษ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8

99 ร.ต.อ. วรเดช ชูเกื้อ รอง สว.จร.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต

100 ร.ต.อ. วรนล เจริญนิตย รอง สว.ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
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101 ร.ต.อ. วรรณชัย แสงมะณี รอง สว.สส.สภ.พระทองคํา จว.นครราชสีมา

102 ร.ต.อ. วรรณศักดิ์ กระจางศรี รอง สว.จร.สน.ศาลาแดง

103 ร.ต.อ. วัฒนา ยุซิ รอง สวป.สภ.วาปปทุม จว.มหาสารคาม

104 ร.ต.อ. วันสวาง วงศสวรรค รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม

105 ร.ต.อ.หญิง วาสนา ทรงภักดีกุล รอง สว.ฯ ปฏิบัติหนาที่ ฝอ.บก.ตม.2

106 นาย วาสุกรี มีพงษ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

107 ร.ต.อ. วิจิตร         เจริญวรรณ พงส.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม

108 ร.ต.อ. วิฑูรย ธงนําทรัพย พงส.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี

109 ร.ต.อ. วิทวัส เพ็ชรรักษ รอง สว.กก.8 บก.ทล. 

110 ร.ต.อ.หญิง วิรมณ นิลอาชา รอง สว.ฝอ.บก.รน.

111 ร.ต.อ. วิริทธิ์พล เสงี่ยมพงษ รอง สว.กก.3 บก.ปอศ.

112 ร.ต.อ. วิโรจน หอมเย็น รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7

113 ร.ต.อ. วิษณุ ไชยสุวรรณ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

114 ร.ต.อ. วิษณุ บุญมา รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5

115 ร.ต.อ. วีระ พิลาดา รอง สวป.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ

116 ร.ต.อ. เวชแกว พรหมจันทร รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.4

117 ร.ต.อ.หญิง ศศมน ถาพรพาท รอง สว.กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.4

118 ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย บุญภิโย ผบ.มว.กก.ตชด.22

119 ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย วองมหาชัยกุล รอง สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม

120 ร.ต.อ. ศักดิ์ชาย เกษสุภะ รอง สวป.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค

121 ร.ต.อ. ศักดิ์อนันต คําไสย รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎรธานี 

122 ร.ต.อ.หญิง ศิริขวัญ ลิ่มปนกติกา รอง สว.กก.1 บก.ป.

123 ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน บุญพรอม รอง สว.กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.

124 ร.ต.อ. ศุภวัฒน ภูนา รอง สว.สส.สภ.วังหวา จว.พิจิตร

125 ร.ต.อ. ษิลิฬห บุญลอม รอง สว.กลุมงานตรวจสอบสํานวน 3 คด.กมค.
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ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

126 ร.ต.อ. สมคิด กันทัด รอง สว.จร.สน.ราษฎรบูรณะ

127 ร.ต.อ. สมคิด       แสงผาบ รอง สวป.สภ.ทากาศ จว.ลําพูน

128 ร.ต.อ. สมจิต กับรัมย รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย

129 ร.ต.อ. สมเจต ปอมภา รอง สวป.สน.มักกะสัน

130 นาย สมชาย วงษงามขํา หัวหนาชุดปฏิบัติการ สังกัดศูนยปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแหงประเทศไทย 

131 ร.ต.อ. สมพงษ ดอนอินทร รอง สว.จร.สภ.เมืองเลย

132 นาย สมโภชน มีแปน เจาหนาที่ตํารวจรัฐสภาชํานาญงาน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

133 ร.ต.อ. สมสิทธิ์ เตชะอุด รอง สว.ส.ทล.4 กก.5 บก.ทล.

134 ร.ต.อ. สมหมาย นุนขาว รอง สวป.สภ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช

135 ร.ต.อ. สมหมาย วัฒนา รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร

136 ร.ต.อ. สรวิศ รูหลัก รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

137 นาย สรายุทธ หัตถิยา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดตราด

138 ร.ต.อ. สักกะ ศรีฟา รอง สวป.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร

139 ร.ต.อ. สัญชัย คีรีรัตน รอง สว.สส.สน.วังทองหลาง

140 ร.ต.อ. สํารวย ปนแสน รอง สว.จร.สน.บางเขน

141 ร.ต.อ. สําเร็จ เนื่องชมภู รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู 

142 ร.ต.อ.หญิง สิตางศุ สุวรรณรักษ รอง สว.ผง.บก.อก.รร.นรต.

143 ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา อุนทะยานนท รอง สว.ตป.สปศ.รร.นรต.

144 ร.ต.อ.หญิง สุคนธ วิสุทธิชานนท รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.9

145 ร.ต.อ.หญิง สุดารัตน กาญจนะโกมล รอง สว.กก.ดส.บก.อคฝ.

146 ร.ต.อ. สุทธิโชค สระลอย รอง สวป.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี

147 ร.ต.อ. สุทิน ยุนสมาน รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 1

148 ร.ต.อ. สุธรรม กุกุดเรือ รอง สว.จร.สภ.เมืองรอยเอ็ด

149 ร.ต.อ. สุพัฒน ราชเสนา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย

150 ร.ต.อ.หญิง สุพิชญา คณเกณฑ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สตม.

151 ร.ต.อ. สุภชัย เพชรชวย รอง สวป.สน.คลองตัน
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ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

152 ร.ต.อ.หญิง สุภาพร เยียนเพชร รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.7

153 ร.ต.อ.หญิง สุภาวิณี สุขฤกษ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

154 ร.ต.อ. สุรเชษฐ รอดรัตนาทูล รอง สว.สส.สน.หนองคางพลู

155 ร.ต.อ. สุรเชษฐ  ปนมณี รอง สว.สส.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ

156 ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ คําดี รอง สวป.สภ.สารภี จว.เชียงใหม

157 ร.ต.อ. สุวิทย หัสนันท รอง สว.กก.2 บก.ปส.4 

158 ร.ต.อ. เสฏฐพงศ ขจรบุญญาวัฒน รอง สว.ตม.จว.ตาก 

159 ร.ต.อ. เสรี ทวีทรัพยชวนัล รอง สว.กก.3 บก.ปคม.

160 ร.ต.อ. เสรี บุญยะรัตน รอง สว.กก.สส.บก.น.2 

161 ร.ต.อ. หัสดิษฐ หอมชวน รอง สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร.

162 ร.ต.อ.หญิง อนัญญา กีรติวรภากร รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.น.

163 นางสาว อนิลดา เนตตกุล นักนิติวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร

164 ร.ต.อ. อภิชาติ ชูวิเศษ รอง สวป.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช

165 นาย อภิมุข สุภัทรประทีป นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการคาภายใน

166 ร.ต.อ. อภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัยยันต รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร 

167 ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ ออนพันธ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี

168 ร.ต.อ. อรุณ สังขเทพ รอง สว.สส.สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี

169 ร.ต.อ.หญิง อัญชลี นิลวงศ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4

170 ร.ต.อ. อิทธิพัทธ ตันโน รอง สวป.สภ.บานสวน จว.สุโขทัย

171 ร.ต.อ.หญิง อุทัยวรรณ จันแสง รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.5
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