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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง

1 ร.ต.อ.หญิง กัลยดา จันทรังษี รอง สว.กก.1 บก.ทล.

2 ร.ต.อ. กําจัด มงคลคํานวณเขตต รอง สว.กก.ตชด.11

3 ร.ต.อ.หญิง คนธนันท บุญลาภ รอง สว.ฝงป.2 งป.

4 ร.ต.อ. จักกราวุฒิ สุภาภรณประดับ พงส.สภ.เมืองกําแพงเพชร

5 ร.ต.อ. จตุรัส บุญบัง รอง สว.ธร.สภ.เมืองอุบลราชธานี

6 ร.ต.อ.หญิง จันทิพย ไชยศรี รอง สว.ฝายอํานวยการ ตท.

7 ร.ต.อ.หญิง จุฑามาศ สุขสวาง รอง สว.ฝายอํานวยการ บ.ตร.

8 ร.ต.อ.หญิง ชุติรัตน ศรีโมรา รอง สว.ฝอ.สงป.

9 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐนันท ประคองสิน รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พังงา

10 ร.ต.อ. ณัฐพงษ บุปผเวส พงส.กลุมงานสอบสวน บก.น.7

11 ร.ต.อ.หญิง ดวงใจ สําเภาแกว รอง สว.ฯ ปฏิบัติหนาที่ ฝอ.บก.ตม.6

12 ร.ต.อ. ตรีเทพ สุขสอน รอง สว.ฝายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

13 ร.ต.อ. ทรงเวทย ศรีธรรม รอง สว.ฝกพ.บก.อก.จต.

14 ร.ต.อ.หญิง ทิพยรัตน แกวน้ําใส รอง สว.กลุมงานตรวจสอบสํานวน 3 คด.

15 ร.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ ยังเหล็ก รอง สว.ธร.สภ.ธัญบุรี จว.ปทุมธานี

16 ร.ต.อ. ธนะรัชต มินาคูณ รอง สว.ฝายความชอบ ทพ.

17 ร.ต.อ.หญิง  ธนัฏฐา กะฐิน รอง สว.กก.3 บก.ส.1

18 ร.ต.อ. ธานินท คําสุวรรณ รอง สว.สส.สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม

19 ร.ต.อ. ธีรพงศ ใจอารีรอบ นว.(สบ 1) ผบก.วพ.รพ.ตร.

20 ร.ต.อ.หญิง นงนุช ลาภเกิน รอง สว.กวท.สส.

21 ร.ต.อ.หญิง นงนุช ศรีกุญชร รอง สว.ธร.สภ.ทรงธรรม จว.กําแพงเพชร

22 ร.ต.อ. นพดล วัชรกิจโสภณ รอง สวป.สภ.เมืองแพร

23 ร.ต.อ.หญิง นริสา อูดอาด รอง สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ปส.

24 ร.ต.อ.หญิง นาตยา บุตรดี รอง สว.ฝอ.บก.ปค.รร.นรต.

25 ร.ต.อ.หญิง น้ําทิพย สรรพสุข รอง สว.ฝายอํานวยการ นต.รพ.ตร.

26 ร.ต.อ.หญิง น้ําฝน แกวสิทธิ รอง สว.ฝายบัญชี 3 กช.

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร ฝอ .ตร.รุนที่ ๓5

ระหวางวันที่ 21 เม.ย. - 19 ก.ย.57

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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27 ร.ต.อ. นิยม กาเซ็ง พงส.สภ.เขาขาว จว.สตูล

28 ร.ต.อ. นิวัฒน แมนสืบชาติ รอง สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.

29 ร.ต.อ.หญิง บุญเสริม อยูยั่งยืน รอง สว.ฝอ.งป.

30 ร.ต.อ.หญิง บุษกร จันทรแรม รอง สว.ฝอ.ศพฐ.1

31 ร.ต.อ.หญิง เบญญาภา เภสัชชา รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7

32 ร.ต.อ.หญิง ประภาศรี มณีประวัติ รอง สว.ฝงป.1 งป.

33 ร.ต.อ.หญิง ปยมน กลิ่นอุบล รอง สว.ฝอ.บก.ตม.3

34 ร.ต.อ.หญิง พจนารถ แกวนาน รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.4

35 ร.ต.อ.หญิง พัชยาวดี มุงบุญ รอง สว.บธ.ศบศ.รร.นรต.

36 ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร ศิริสุนทร พงส.งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กก.3 บก.จร.

37 ร.ต.อ. พินิจ ดวงใหญ รอง สว.กลุมงานวิเคราะหและพัฒนาระบบงาน อต.

38 วาที่ ร.ต.อ.หญิง มาราตรี ศรีเลิศ รอง สว.ฝอ.กม.

39 ร.ต.อ. เมธิส น้ําดอกไม ผบ.มว.กก.ตชด.13

40 ร.ต.อ.หญิง ยุพิน มันตะเข รอง สว.ฝายวิเคราะหตําแหนง 2 อต.

41 ร.ต.อ.หญิง วนิดา พงษบริบูรณ รอง สว.ฝงป.4 งป.

42 ร.ต.อ.หญิง วรรณิลักษณ ทัพซาย รอง สว.ฝายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส.

43 ร.ต.อ.หญิง วราลักษณ มูลสาร รอง สว.ธร.สภ.หวยใหญ ภ.จว.ชลบุรี

44 ร.ต.อ. วัฒนชลา คูณยอ รอง สว.ฝอ. บก.สกส.บช.ปส.

45 วาที่ ร.ต.อ.หญิง วัลลภา โคตรภูธร รอง สว.ฝอ.สบส.

46 ร.ต.อ. วาทิต ธามณี อจ.(สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.3

47 ร.ต.อ. วิริญคํา วิริยา รอง สวป.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม

48 ร.ต.อ. วีระพงษ สอนสมนึก รอง สวป.สภ.บานทาเลื่อน จว.ตราด

49 ร.ต.อ.หญิง ศรีรัตน แกวแดง รอง สว.ฝายการฌาปนกิจสงเคราะห สก.

50 ร.ต.อ. ศิรศานต มูลประเสริฐ นว.(สบ 1) ผบก.อก.ศชต.

51 ร.ต.อ.หญิง ศิริทิพย นาคศรีสุข รอง สว.ฝอ.ผก.

52 ร.ต.อ.หญิง ศิริพร สัมพันธศรี รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8
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53 ร.ต.อ. สทรัตน แกนดี รอง สว.ฝายควบคุมอัตรากําลัง อต.

54 ร.ต.อ. สุเจต บุญคง นว.(สบ 1) ผบก.อก.จต.

55 ร.ต.อ. สุเทพ ดีเหลือ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตราด

56 ร.ต.อ.หญิง สุนิสา ทรงพร รอง สว.ฝสส. 1 สส.

57 ร.ต.อ.หญิง สุภาพัชร ดวงสุวรรณ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร

58 ร.ต.อ.หญิง อชิรญา ตรีชฎากุล รอง สว.กจ.บก.ปค.รร.นรต.

59 ร.ต.อ. อภิชาต ปานแพ รอง สว.สส.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม

60 ร.ต.อ.หญิง อัญชลี รักชาติ รอง สว.ฝายนิติการ บก.อก.รร.นรต.

61 ร.ต.อ.หญิง อําพัน ดีเสมอศักดิ์ รอง สว.ฝทว.6 ทว.

62 ร.ต.อ. อุเทน หงษทอง รอง สว.สส.สภ.เมืองอางทอง

63 ร.ต.อ.หญิง อุไร พรหมลอย รอง สว.ฝายการเงิน 2 กง.

64 ร.ต.อ.หญิง อุไรรัตน หนูเอก รอง สว.ฝายความรวมมือ และกิจการระหวางประเทศ ตท.

65 ร.ต.อ.หญิง อุษณี บุญคง รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9

66 วาที่ ร.ต.อ.หญิง อุษณีย วิระมาตย รอง สว.ฝช.สลก.ตร.
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