
1 ร.ต.อ.หญิง มันทิรา สอนทองคํา รอง สว.ตม.จว.ตราด

2 ร.ต.อ.หญิง ณัฐณิชา ประสานทอง รอง สว.ดาน ตม.ทอ.เชียงใหม

3 ร.ต.อ.หญิง ณัฐสุรีย  ชารมาลย รอง สว.ดาน ตม.กาบเชิง 

4 ร.ต.อ.หญิง สุจีรา เกิดโต รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

5 ร.ต.อ. สมยศ กองมนต รอง สว.ตม.จว.เชียงราย

6 ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ บุญรวม รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

7 ร.ต.อ.หญิง อัมพร ไทยนา รอง สว.ตม.จว.พิษณุโลก

8 ร.ต.อ.หญิง บุปผา ปญจชัย รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี

9 ร.ต.อ.หญิง นอมจิตร เตโชฬาร รอง สว.ดาน ตม.ทาเรือกรุงเทพ 

10 ร.ต.อ. อาธร  เล็บขาว รอง สว.ตม.จว.บึงกาฬ

11 ร.ต.อ. พิเชษฐ   บุกกลาง รอง สว.ดาน ตม.กาบเชิง 

12 ร.ต.อ.หญิง ดรุณี ออนนุม รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี

13 ร.ต.อ.หญิง วิลาวัณย แกวสมบุญ รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร

14 ร.ต.อ. พนาไพร ใจผาวัง รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต

15 ร.ต.อ. อัศวิน ใจมั่น รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต

16 ร.ต.อ.หญิง ภัสสร ฆองเลิศ รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม

17 ร.ต.อ. กฤช ภูกลอม รอง สว.กก.๓ บก.ตม.๑

18 ร.ต.อ. ทรงศักดิ์ ปาเกี๋ยง รอง สว.ตม.จว.เชียงราย

19 ร.ต.อ. กิชพัฒน ขอสุข รอง สว.ตม.จว.กระบี่

20 ร.ต.อ.หญิง จิรวรรณ คําวงค รอง สว.ฝายพิธีการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

21 ร.ต.อ. อุเทน พรมมา รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ

22 ร.ต.อ. วุฒิพงษ พันตา รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

23 ร.ต.อ.หญิง ศรีประภา  ทิพารัตน รอง สว.ดาน ตม.กาบเชิง 

24 ร.ต.อ.หญิง นริศรา นามธง รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ

25 ร.ต.อ. ชินณวัชร ไหมทองสิงเวหน รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ  

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนที่ 150

ระหวางวันที่ 6 ก.ค. - 11 ก.ย.58

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

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

กองบัญชาการตรวจคนเขาเมือง



26 ร.ต.อ. วิรัช ปฏธรรมวงศ รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

27 ร.ต.อ.หญิง สุรียพร วัฒนะแสง รอง สว.ฝายประมวลผลขอมูล ศทส.ตม.

28 ร.ต.อ.หญิง จรรยา รอดเพชร รอง สว.ตม.จว.สงขลา

29 ร.ต.อ. ยอดชาย พิพิธสุนทรศานต รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต

30 ร.ต.อ.หญิง ตรีชฎา  บุญมาก รอง สว.ตม.จว.ศรีสะเกษ

31 ร.ต.อ. ทวิช เดชไธสง รอง สว.ฝอ.บก.ตม.๒

32 ร.ต.อ. พงษพิทักษ  ระถาวนิชย รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี

33 ร.ต.อ.หญิง นุชจรีย ไกรกิตติชาญ รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

34 ร.ต.อ.หญิง ปยะวรรณ มวงนวล รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร

35 ร.ต.อ.หญิง พิมพมาดา มั่งมีสิทธิฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.สตม.

36 ร.ต.อ.หญิง ศิริลักษ  พรมวัลย รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี

37 ร.ต.อ.หญิง ดวงใจ แกวขอนแกน รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

38 ร.ต.อ.หญิง นิตยา ทาวนอก รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

39 ร.ต.อ.หญิง จินตนา ฉัตรแกว รอง สว.ตม.จว.ระยอง

40 ร.ต.อ.หญิง สุภาพร   ราชลี รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี

41 ร.ต.อ. สุทธิพร มิ่งขวัญ รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ

42 ร.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ มาประสพ รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

43 ร.ต.อ.หญิง พรวิภา  พลซา รอง สว.ตม.จว.เลย

44 ร.ต.อ. นิวัฒน ขันทอง รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

45 ร.ต.อ.หญิง ปญญาภรณ  พึ่งนา รอง สว.ตม.จว.หนองคาย

46 ร.ต.อ. สัญญบัตร ยอดดําเนิน รอง สว.กก.บคด.บก.ตม.6

47 ร.ต.อ. พิศุทธิ์ สุวรรณภาษิต รอง สว.ตม.จว.สระแกว

48 ร.ต.อ. ศรัณย แกวเรือง รอง สว.กก.บคด.บก.ตม.6

49 ร.ต.อ. ธรากร พิกุลแกว รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

50 ร.ต.อ.หญิง ชลธิชา เชื้อจิ๋ว รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม

51 ร.ต.อ. ภานุพงศ  พันธสน รอง สว.ตม.จว.อํานาจเจริญ

52 ร.ต.อ. พงษเทพ แดงโกมล รอง สว.ตม.จว.ลพบุรี 

53 ร.ต.อ.หญิง สิริวรรณ อนุกูลสาธุกิจ รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา  ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

54 ร.ต.อ. ปทัตธนน สายเนตร รอง สว.ตม.จว.สตูล

55 ร.ต.อ.หญิง วัลยา ศรีละคร รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต



56 ร.ต.อ. เอกราช ดวงอินทร รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ  

57 ร.ต.อ. วิญู พันธุ รอง สว.ฝายพิธิการเขาเมือง ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

58 ร.ต.อ. นิกร ผลพันธิน รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.สตม.

59 ร.ต.อ. สังกาศ ศรีแกว รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต

60 ร.ต.อ. ธนากร ธินะ รอง สว.ดาน ตม.เชียงแสน

61 วาที่ ร.ต.อ. ปยะพงษ รักษา รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี

62 วาที่ ร.ต.อ.หญิง ดรุษกร หมั่นพิทักษพงศ รอง สว.ตม.จว.นราธิวาส

63 ร.ต.อ.หญิง บุษยพร   บุญฤทธิ์ รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต

64 ร.ต.อ. มานิตย  กัลยาศรี รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี

65 ร.ต.อ. ชนภัทร บุญนัก รอง สว.ตม.จว.เชียงราย

66 ร.ต.อ.หญิง ทรายแกว แรลี รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี

67 ร.ต.อ. ชยุต ภูมิภัทรภักดี รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

68 ร.ต.อ. ณรงค เรียนชอบ รอง สว.ตม.จว.สงขลา

69 ร.ต.อ.หญิง นวลจันทร สุวรรณฉวี รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

70 ร.ต.อ.หญิง ณภัทรารัตน คุณภู รอง สว.กก.๑ บก.ตม.๑

71 ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ ซอนกลิ่น รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี

72 ร.ต.อ.หญิง วรรณา ขําเนตร รอง สว.ฝายตรวจลงตรา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

73 ร.ต.อ.หญิง ปรารถนา สวัสดิ์แจง รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

1 ร.ต.อ.หญิง ทิพรัตน พยัฆศาสตร รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

2 ร.ต.อ. ยศพล แกวฤทธิ์ รอง สว.กก.5 บก.ปทส.

3 ร.ต.อ.หญิง รุงฤดี อบเหลือง รอง สว.กก.2 บก.ปคม.

4 ร.ต.อ. อํานวย วิชิตโสภณ รอง สว.ส.ทล.3 กก.1 บก.ทล.

5 ร.ต.อ. สวัสดิ์ หงษคํามี รอง สว.กก.3 บก.ปทส.

6 ร.ต.อ. ธีระวัฒน ศรีใส รอง สว.กก.5 บก.ปคม.

7 ร.ต.อ. สําราญ แกวโก รอง สว.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล.

8 ร.ต.อ. ชินวงศ แทนดี รอง สว.กก.2 บก.ปทส.

9 ร.ต.อ. เฉลิมพงษ หมอทอง รอง สว.กก.4 บก.ปทส.

10 ร.ต.อ. จันทรดา วงศชา รอง สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.

11 ร.ต.อ. เสวก ขําขาว รอง สว.ส.รฟ.ศิลาอาสน กก.2 บก.รฟ.

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง



12 ร.ต.อ. สุทิน เนียมศรี รอง สว.ส.ทท.7 กก.2 บก.ทท.

13 ร.ต.อ. เจนวิทย อิ่นอาย รอง สว.กก.3 บก.ป.

14 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ ถิ่นมีผล รอง สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล.

15 ร.ต.อ. อุดม เปาวัลย รอง สว.ส.ทท.1 กก.4 บก.ทท.

16 ร.ต.อ. พรชัย แสงศิลา รอง สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.

17 ร.ต.อ. ประดิษฐ สีฟอง รอง สว.กก.3 บก.ปคม.

18 ร.ต.อ. ไสว จันทรมา รอง สว.ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล.

19 ร.ต.อ.หญิง นวลจันทร ทองจับ รอง สว.กก.3 บก.ปอศ.

20 ร.ต.อ.หญิง วรรณี นองวัตร รอง สว.กก.5 บก.ทท.

21 ร.ต.อ. ชนะรัฐ ใจกลา รอง สว.ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล.

22 ร.ต.อ. ชัยวัฒน วัชรเรืองรัตน รอง สว.กก.3 บก.ปอท.

23 ร.ต.อ. สิริวัฒน ศานุพงศ รอง สว.ส.รฟ.หัวหิน กก.3 บก.รฟ.

24 ร.ต.อ. ศุภชัย อุดหนองเลา รอง สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล.

25 ร.ต.อ. เอกสิทธิ์ คงคนึง รอง สว.กก.4 บก.ปคม.

26 ร.ต.อ. วงศกร เกงลวนหวัด รอง สว.กก.5 บก.ปอศ.

27 ร.ต.อ. สถาพร ภูระหงษ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก.

28 ร.ต.อ. เลิศศักดิ์ บุญมี รอง สว.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.

29 ร.ต.อ. สุรพิชัย คําหมื่น รอง สว.กก.5 บก.ป.

30 ร.ต.อ. กฤษณพร พืชผล รอง สว.งานสืบสวน กก.5 บก.ทท.

31 ร.ต.อ. ประวิทย รมโพธิ์เจริญ รอง สว.ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล.

32 ร.ต.อ. กอบชัย โตออน รอง สว.(ทนท.ปป.ทางน้ํา) ส.รน.3 กก.5 บก.รน.

33 ร.ต.อ. ภานุวัฒน โฉมยงค รอง สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.

34 ร.ต.อ. รัฐวิชญ ปติชัยเลิศรัตน นายชางกลเรือ(สบ 1) กลุมงานเรือตรวจการณฯ บก.รน.

35 ร.ต.อ. เอกชัย ศิริ รอง สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท.

36 ร.ต.อ. พนมไพร หลักแหลม รอง สว.กก.3 บก.ปคม.

37 ร.ต.อ. ทรงพันธุ กุลดิลก รอง สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.

38 ร.ต.อ. ณัชพล บุญยฤทธิ์ รอง สว.กลุมงานถวายความปลอดภัย บก.ทล.

39 ร.ต.อ. จารุพัฒน สรางพล รอง สว.ส.ทล.1 กก.4 บก.ทล.

40 ร.ต.อ. เอกลักษณ วันมหาใจ รอง สว.(ทนท.ปป.ทางน้ํา) ส.รน.1 กก.11 บก.รน.

41 ร.ต.อ. เกรียงศักดิ์ จุรีพงษ รอง สว.กก.3 บก.ปอท.



42 ร.ต.อ. สรายุทธ ปญญาศรีวิชัย รอง สว.กก.ปพ.บก.ป.

43 ร.ต.อ. อิฐธิชา อินทรจันทร รอง สว.กก.1 บก.ปคบ.

1 ร.ต.อ. ธีรสิทธิ วิสุทธสิน รอง สว.กก.๓ บก.ปส.๓ บช.ปส.

2 ร.ต.อ. อนุชา อินทรบุญ รอง สว.กก.๒ บก.ปส.๓ บช.ปส.

3 ร.ต.อ. ชัยยุทธ เผาเพ็ญสม รอง สว.กก.๒ บก.ปส.๔ บช.ปส.

4 ร.ต.อ. ศักรินทร คงสม รอง สว.กก.2 บก.ปส.4 บช.ปส.

5 ร.ต.อ. วีรศักดิ์ รัตนประยูร รอง สว.กก.๒ บก.ปส.3 บช.ปส.

6 ร.ต.อ. นาคิน บุญคง รอง สว.กก.๒ บก.ปส.๒ บช.ปส.

1 ร.ต.อ. หิรัญ ชัยสวัสดิ์ รอง สว.กก.6 บก.ส.1

2 ร.ต.อ. ศุภกร จันทรมณี รอง สว.ฝายวิจัยและพัฒนา ศพช.บช.ส.

3 ร.ต.อ. ฐิฏิพัฎฐ ทองสุกดี รอง สว.กก.1 บก.ส.1

4 ร.ต.อ. อํานาจ จาดฤทธิ์ รอง สว.ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส.

5 ร.ต.อ. สุริยา สุวรรณโคตร รอง สว.กก.3 บก.ส. 2

6 ร.ต.อ.หญิง แกวตา นะราราช รอง สว.ฝอ.ศพช.บช.ส.

7 ร.ต.อ. กิตติคุณ สรอยมาลี รอง สว.กก.5 บก.ส.1

8 ร.ต.อ. ศิวาวุธ ถนอมชาติ รอง สว.กก.2 บก.ส.3

1 ร.ต.อ. ณัฐพล นิลภูมิ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.5

2 ร.ต.อ.หญิง ขวัญฤดี ศรีนวล รอง สว.ฝทว. 3 ทว.

3 ร.ต.อ. ชัยพร จินดาวงษ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.6

4 ร.ต.อ.หญิง กฤตยา เกตุสุวรรณ นวท.(สบ 1)พฐ.จว.สมุทรสงคราม

5 ร.ต.อ. อนุชา บิลละ นวท.(สบ1) กอป.ศพฐ.10

6 ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา เพชรเพ็ง นวท.(สบ1) กชว.ศพฐ.10

7 ร.ต.อ. ณรงคศักดิ์ หมื่นระยา รอง สว.ฝอ.ศพฐ.10

8 ร.ต.อ. ยศพล ทองนุม นวท.(สบ 1)กยส.พฐก.

กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด

กองบัญชาการตํารวจสันติบาล

สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

สํานักงานกําลังพล



1 ร.ต.อ. พงศธร เนติพัฒน รอง สว.ฝายประเมินบุคคล ทพ.

2 ร.ต.อ. กิตติพันธ แทนตั้งเจริญชัย รอง สว.ฝอ.สกพ.

3 ร.ต.อ. กันตพงษ สุวรรณศรี รอง สว.ฝายแตงตั้ง ทพ.

4 ร.ต.อ. กิตติกุล วรรณกิจ รอง สว.ฝายดนตรี สก.

5 วาที่ ร.ต.อ. สหัสวรรษ พันธเกตุ รอง สว.ฝายแตงตั้ง ทพ.

6 ร.ต.อ. อนุรักษ อิ่มรส รอง สว.ฝายดนตรี สก.

1 ร.ต.อ. สรศักดิ์  ปนสุวรรณ รอง สว.ฝอ.กช

1 ร.ต.อ.หญิง ธัญวรัตน  ตอพงศพัฒนะ รอง สว.กสส.๒ สบส.

1 ร.ต.อ. ธนบดี ศรีแกว รอง สว.ฝสต.1 กต.7 จต.

1 ร.ต.อ. กรวิก จารุปรัชญ นว.(สบ 1) ผบก.สท.

1 ร.ต.อ.หญิง สุนิศา โชติพินทุ รอง สว.ฝายอํานวยการ บ.ตร.

2 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ ปราบริปู นักบิน (สบ 1) กลุมงานการบิน บ.ตร.

1 ร.ต.อ. วิระศักดิ์ สาเจริญ รอง สว.ฝอ.วน.

1 ร.ต.ท. ภราดร เชิดชูล้ําตระกูล นว.(สบ 1) ผบก.พธ.

1 ร.ต.อ. ชนสิทธิ์ เด็ดดวง นว.ผบก.ภ.จว.นครนายก

สภาผูแทนราษฎร

1 นาย กสิชล ชวงโชติ สัตวแพทยชํานาญงาน 

กรมปศุสัตว

สํานักงานจเรตํารวจ

กองสารสนเทศ

กองบินตํารวจ

กองวินัย

สํานักงานสงกําลังบํารุง

ตํารวจภูธรภาค 2

สํานักงานงบประมาณและการเงิน

สํานักงานกฎหมายและคดี



การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

1

บริษัท วิทยุการบิน จํากัด มหาชน

1

กรมสรรพสามิต
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