
1 ร.ต.อ.หญิง กฐิน อุปเนตร รอง สว.ฝอ.บก.น.9
2 ร.ต.อ. กมนทรรศน โสภณจีรพัฒน รอง สว.จร.สน.สายไหม
3 ร.ต.อ.หญิง กมัยธร แกวชัด รอง สว.กลุมงานเทคโนโลยีฯ ศทส.ตม.
4 ร.ต.อ.หญิง กัลยกร โชคเหมาะ รอง สว.ฝายความชอบ ทพ.

5 ร.ต.อ. กิติพงศ รักษสัตยานันท นว.(สบ 1) ผบก.ส.3
6 ร.ต.อ. เกรียงไกร สิตะเสน รอง สวป.สน.หวยขวาง
7 ร.ต.อ. เกียรติคุณ การะเกษร รอง สว.สส.สน.ลุมพินี
8 ร.ต.อ. โกวิทย มาศิริ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.๓
9 ร.ต.อ. ขจรเดช บุญมา รอง สว.สส.สน.ราษฎรบูรณะ

10 ร.ต.อ. คมไพร ทองลาด รอง สว.กก.ดส.
11 ร.ต.อ. จําเนียร แกวลาด รอง สว.สส.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม
12 ร.ต.อ. จําเริญฤทธิ์ พาโคกทม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร
13 ร.ต.อ. จิตดนัย รัตนไพบูลยเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองลําปาง
14 ร.ต.อ. จิรายุทธ คงคลัง รอง สว.ตม.จว.หนองคาย

15 ร.ต.อ. ฉลองชัย ผุยเพ็ง รอง สวป.สน.ลาดกระบัง
16 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ผลมาก รอง สว.กก.สืบสวน3 บก.สส.ภ.2
17 ร.ต.อ. ฉุกรี หมัดศรี รอง สว.สส.สภ.สะทอน จว.สงขลา
18 ร.ต.อ. เฉลิม  ยิ้มชอย รอง สว.จร.สภ.เมืองอางทอง
19 นาย ชยทัต วัฒนกูล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สังกัดสํานักแผนงาน

20 ร.ต.อ. ชวนนท เหี่ยมี พงส.สภ.นาโดน จว.นครพนม
21 ร.ต.อ. ชวเรศวร มีมา รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี
22 ร.ต.อ. ชัยเลิศ ไฝนุย รอง สวป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา
23 ร.ต.อ. ชาติชาย  กองถวิล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สระบุรี
24 ร.ต.อ. เชิดชัย ศรีเฉลิมศักดิ์ รอง สวป.สภ.วังน้ําเขียว จว.นครราชสีมา
25 ร.ต.อ. เชิดศักดิ์ พิลาวัน รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองบัวลําภู
26 นาย ญาณากร แหงพิษ หัวหนาดานกักสัตวอุตรดิตถ กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว

27 นาย ฐนธภทร ภูจิรเกษม นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กองคดี 3
28 ร.ต.อ. ณกฤตชัย เตี้ยสุด รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.
29 ร.ต.อ. ณรงค แกวศรี รอง สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม
30 นาย ณรงคทรัพย พวงวนิชกิจ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สํานักงาน ป.ป.ส.

31 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ สุขวัต รอง สวป.สน.คลองตัน
32 ร.ต.อ. ณัท      สุรินทร รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก
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33 ร.ต.อ.หญิง ดาราพร ฆังคะมะโน รอง สว.กก.1 บก.ตม.1 
34 ร.ต.อ.หญิง ดาวรรณ ยาวาป รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
35 ร.ต.อ. ตุลยวรรษ ณรงคศักดิ์ รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ.
36 ร.ต.อ. ถาวร หนูทอง รอง สวป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช
37 ร.ต.อ. ทมพการ จินดาธรรม รอง สว.สส.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม
38 ร.ต.อ.หญิง ทัศนีย อ่ําเกิด รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี
39 ร.ต.อ. เทียน ไชยมาธิกุล รอง สวป. สภ.หลมเกา จว.เพชรบูรณ
40 ร.ต.อ. ธนดล จันทรรอด รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.8

41 ร.ต.อ. ธนผล เพชรเด็ด รอง สว.กก.สส.บก.น.9
42 ร.ต.อ. ธนวัตร บุญมาก นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.แพร
43 ร.ต.อ. ธนศักดิ� สว่างศรี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต

44 ร.ต.อ. ธนากฤติ เนตรเกื้อกูล รอง สว.สส.สภ.สามพราน จว.นครปฐม
45 ร.ต.อ. ธวัชชัย นาทันตอง รอง สว.สส.สภ.เมืองเลย
46 ร.ต.อ. ธานินทร พรมเกต รอง สวป.สน.บางยี่ขัน
47 ร.ต.อ.หญิง ธารทิพย ทีน้ําคํา รอง สว.สค.บก.อก.รร.นรต.
48 ร.ต.อ. ธีรภัทร ศรีพจนธรรม ผบ.มว.(สบ 1) ปค.2 บก.ปค.รร.นรต.
49 ร.ต.อ. นคร     วงษวิทยา รอง สวป.สภ.พบพระ จว.ตาก
50 ร.ต.อ. นครินทร พิมพา รอง สว.จร.สภ.ขลุง จว.จันทบุรี
51 ร.ต.อ. นพพร เรืองนุช รอง สว.สส.สน.พญาไท
52 ร.ต.อ.หญิง นัยนา ลองแดง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.9
53 ร.ต.อ.หญิง นาตยา สหัสดี รอง สว.กก.2 บก.ตม.1
54 ร.ต.อ. นาวิน คงสวาง รอง สว.กก. 3 บก.ปอศ.

55 ร.ต.อ. นิติสิทธิ์ กาญจนนฤนาท รอง สว.จร.สภ.เมืองนครปฐม
56 ร.ต.อ. นิธิ ตรีสุวรรณ นว. (สบ 1) ผบก.วจ.
57 ร.ต.อ. นิธิศ โชคบัณฑิต รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย
58 ร.ต.อ.หญิง นิภา รัพยูร รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4
59 ร.ต.อ. นิรุติ พุทธิมา รอง สวป.สน.บางมด
60 ร.ต.อ. บรรจง ทัพภูมี รอง สว.กก.สส.บก.น.8
61 ร.ต.อ. บัณฑิต ไตรเมศ รอง สวป.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี
62 ร.ต.อ. บุญยิ่ง สมานจิต รอง สว.จร.สน.สามเสน

63 ร.ต.อ. บุญเยี่ยม โพธิ์ศรี รอง สวป.สน.มีนบุรี
64 ร.ต.อ. บุญเสริม สีสุข รอง สว.จร.สน.ทองหลอ

65 ร.ต.อ.หญิง เบญจา ลอมเขตร รอง สว.กก.2 บก.ทท.
66 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ถิ่นกาญจน รอง สว.ดาน ตม.ปาดังเบซาร
67 ร.ต.อ. ประเสริฐ อนุศิลป รอง สวป.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม
68 ร.ต.อ. ประเสริฐ แจมใส รอง สวป.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่



69 ร.ต.อ. ปรัชญ อุปริกชาติพงษ นว. (สบ 1) ผบก.ภ.จว.สระบุรี
70 ร.ต.อ. ปรัชญา กัมลาศพิทักษ นว.(สบ ๑) ผบก.อก.ภ.๑
71 ร.ต.อ. ปรีชา ทองดีนอก รอง สวป.สภ.ประจักษศิลปาคม จว.อุดรธานี
72 ร.ต.อ. ปรีชา บาริง รอง สว.สส.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี
73 ร.ต.อ. ปรีชา ชัยยศ รอง สว.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต
74 ร.ต.อ.หญิง ปญชลี อันเนตร รอง สว.ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส.
75 ร.ต.อ. ปญญา ถิรกิจพงศ รอง สว.ฝายยุทธศาสตร งป.สงป.
76 ร.ต.อ.หญิง ผุสดี กําจร รอง สว.ตม.จว.สระแกว
77 ร.ต.อ. พงศวิสิฐ ธนบุญญวงศ รอง สว.สส.สภ.กันทรลักษ จว.ศรีสะเกษ
78 ร.ต.อ. พงษศธร กิ่มเพ็ชร ผบ.มว.ปค.1 บก.ปค.รร.นรต.
79 ร.ต.อ. พงษศิลป ธนะภาษี รอง สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม
80 ร.ต.อ. พนัต เพ็งบุญ รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ.
81 ร.ต.อ.หญิง พรทิพย ชมภูแกว รอง สว. กก.5 บก.ป.
82 ร.ต.อ.หญิง พรรณรัตน สุคม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครพนม
83 ร.ต.อ. พิชิต วงศสวรรค รอง สว.จร.สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
84 ร.ต.อ. พิเชษฐ สุวรรณประสิทธิ์ รอง สว.ตม.จว.หนองคาย
85 ร.ต.อ. พิทักทัพ พินิจ รอง สว.งานอารักขาที่ 4 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ.
86 ร.ต.อ. พิทักษ ไชยราช รอง สวป.สภ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ
87 ร.ต.อ. พีระศักดิ์ เวชกามา รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.
88 ร.ต.อ. เพชร ไชยปายาง รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม
89 ร.ต.อ.หญิง เพชรสมัย   อยูเลห รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.6
90 ร.ต.อ. ไพฑูรย หาญนอก รอง สวป.สภ.บานคาย  จว.ชัยภูมิ
91 ร.ต.อ.หญิง ภคมณ คงถือมั่น รอง สว.กก. 2 บก.ตม.1
92 ร.ต.อ. ภัทรพงษ เสยกระโทก นว. (สบ 1) ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ
93 ร.ต.อ. ภาคภูมิ ปลุกปลื้ม รอง สว.สส.สภ.เมืองหนองคาย
94 ร.ต.อ. ภิญโญ แสงทิพย รอง สว.กก.สส.บก.น.9
95 ร.ต.อ. ภิญโญ  เชาวนวม รอง สว.สส.สภ.อินทรบุรี จว.สิงหบุรี
96 ร.ต.อ. ภูมิสิษฐ มากเขียนไป รอง สว.สส.สภ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง
97 ร.ต.อ. มนตธร ตากใบ รอง สว.จร.สภ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร
98 ร.ต.อ.หญิง มยุรี วงศรักษา รอง สว.กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
99 ร.ต.อ. มานพ หงษทอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครนายก

100 ร.ต.อ. มิตรชัย  ใจกลา รอง สวป.สภ.คลองสิบสอง จว.ปทุมธานี
101 ร.ต.อ. ยงยุทธ นอยฉิม รอง สวป. สภ.หลมสัก จว.เพชรบูรณ
102 ร.ต.อ. ยุทธนา หวานแกว รอง สว.ธร.สภ.พระทองคํา จว.นครราชสีมา
103 ร.ต.อ. ยุทธนา ฤทธิสนธิ์ รอง สวป.สภ.คง จว.นครราชสีมา
104 ร.ต.อ. วชิระ วัฒนาฤดี รอง สว.สส.สภ.หางดง จว.เชียงใหม



105 ร.ต.อ. วทัญู ขาวไชยมหา รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี
106 ร.ต.อ. วรกฤศ ยี่สาคร รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
107 ร.ต.อ.หญิง วรรณดี แทนเกิด รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.2
108 ร.ต.อ. วรวุฒิ  นุริตมนต รอง สว.สส.สภ.บางแมนาง จว.นนทบุรี
109 ร.ต.อ.หญิง วรานนท เนียมหอม รอง สว.ตม.จว.หนองคาย
110 ร.ต.อ. วันชัย เหล็กเพ็ช รอง สวป.สภ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา
111 ร.ต.อ. วิชัย โหมดนอก รอง สว.สส.สภ.ชองสามหมอ จว.ชัยภูมิ
112 ร.ต.อ. วิชานนท บอพิมาย นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.3
113 ร.ต.อ. วิฑูรย วงศสกุลหลอ นว.(สบ 1) ผบก.อก.สง.นรป.
114 ร.ต.อ. วิทยา ราชแกว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.รอยเอ็ด
115 ร.ต.อ. วิทยา รองแกว รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
116 ร.ต.อ. วินัย จันทรตรี รอง สว.สส.สภ.แกลง จว.ระยอง
117 ร.ต.อ. วินัย ลายละเอียด พงส.สภ.หวยยาง จว.ประจวบคีรีขันธ
118 ร.ต.อ. วิรัตน      รางนอย พงส.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค
119 ร.ต.อ. วิษณุ คําโนนมวง รอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.
120 ร.ต.อ. วีรวัฒน กันทับ รอง สว.สส.สภ.พนมสารคาม จว.ฉะเชิงเทรา
121 ร.ต.อ. ศรายุทธ ศรีมัญจาบุรี รอง สว. ส.ทล.6 กก.6 บก.ทล.
122 ร.ต.อ.หญิง ศศิกาญจณ พรหมทอง รอง สว.พภ.บก.อก.รร.นรต.
123 ร.ต.อ. ศักดาเดช นาคหลง รอง สว.(นปพ.) กก.สส. ภ.จว.เพชรบูรณ
124 ร.ต.อ. ศักดาวุฒิ มะศักดิ์ รอง สว.ธร.สภ.นานอย จว.นาน
125 ร.ต.อ. ศักดิ์บัณฑิต สุขเกษม รอง สว. กก.ปพ.บก.ป.
126 ร.ต.อ. ศิริศักดิ์ จิตรหาญ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม
127 ร.ต.อ. ศิวกริช ดิษยบุญรัตน รอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.
128 ร.ต.อ. ศุภฤกษ ตรีเจตน รอง สวป. สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา
129 ร.ต.อ. ศุภฤกษ     เกิดมี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครสวรรค
130 ร.ต.อ. ศุภวัชร เธียรธุมา ผูชวย นว.(สบ 1) ผบช.สกบ.
131 ร.ต.อ. สกล อุปญญ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี
132 ร.ต.อ. สนาน พรมพิมพ รอง สว.สส.สภ.ผาขาว จว.เลย
133 ร.ต.อ. สมชาย มากอําไพ รอง สว.จร.สภ.เมืองชุมพร
134 ร.ต.อ. สมพร แดงมณี รอง สว.จร.สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
135 ร.ต.อ. สมพร ใจสิงหล รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
136 ร.ต.อ. สมศักดิ์ วงศกิติ รอง สวป.สภ.หนองตอง จว.เชียงใหม
137 ร.ต.อ. สําราญ  มวงศรีเมืองดี พงส.สภ.มโนรมย จว.ชัยนาท
138 นาย สิทธิชัย ชาญจอหอ เจาพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
139 ร.ต.อ.หญิง สิรตา เประนาม รอง สว.ธร.สภ.เมืองพัทลุง
140 ร.ต.อ. สุชาติ ชินราช รอง สวป.สน.บางกอกใหญ



141 ร.ต.อ. สุทน       อินทพัฒน พงส.สภเมืองนครสวรรค
142 ร.ต.อ. สุทัศน      อรุณรัตน รอง สว.สส.สภ.ชุมแสง  จว.นครสวรรค
143 ร.ต.อ. สุพจน ชูศรีทอง รอง สว.จร.สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี
144 ร.ต.อ. สุพจน ไทยออน   พงส.กลุมงานสอบสวน ภ.จว.ลําปาง
145 ร.ต.อ. สุพจน สุวรรณนวล รอง สว.สส.สภ.เมืองสุราษฎรธานี
146 ร.ต.อ. สุภาพ จันทะเวียง รอง สว.จร. กลุมงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม

147 ร.ต.อ. สุรเดช นาคหมวก รอง สวป.สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี
148 ร.ต.อ. สุรพร บุญสอาด ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.48
149 ร.ต.อ. สุรพรรณ นิลวิลัย รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.6
150 ร.ต.อ. เสรี  สังขศรี รอง สว.กก.๑ บก.ปส.๓

151 ร.ต.อ. เหรียญชัย ศรีเชียงสา รอง สวป.สภ.เมืองหนองคาย
152 ร.ต.อ. อนันต เถี้ยนขก รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น.

153 ร.ต.อ. อภิชน ขันกา รอง สว.กก.ดส.บช.น.
154 ร.ต.อ. อภิชาต ปะติมา รอง สวป.สภ.หนองบอน จว.ตราด
155 ร.ต.อ. อภิชาติ   วงษศรี นว. (สบ 1) ผบก.รฟ.
156 ร.ต.อ. อรรคพล ยี่เกาะ รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี
157 ร.ต.อ. อัครพล เอี่ยมสําอางค รอง สว. ฝอ.บก.ปอศ.
158 นาง อังควรา บารมี นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

159 ร.ต.อ.หญิง อัจจนา ปนทะ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลําปาง
160 ร.ต.อ. อานนท อุดมประชารักษ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต

161 ร.ต.อ. อิทธิ พินิจกุล รอง สว.จร.สภ.เมืองชุมพร

162 ร.ต.อ. อิทธิพล จันแปงเงิน รอง สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร.

163 ร.ต.อ. อิษฎากร เทพเนาว รอง สวป.สน.ลุมพินี

164 ร.ต.อ. อุบล บุญสุริยาธรรม รอง สว.สส.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร

165 ร.ต.อ. เอกนรินทร ศรีปญญา รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นาน

166 ร.ต.อ. เอกสิษฐ เหมกรณ รอง สว.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.

                  พ.ต.ท.

 (กําพล  วัลยเครือ)

                  รองผูอํานวยการหลักสูตร สว .137

                            ตรวจแลวถูกตอง

                     สว .ฝายวิจัยและพัฒนา วตร./
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