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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง

1 นางสาว กมณศนัฐณ ปุณณาภิรมย นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สํานักงาน ปปง.

2 ร.ต.อ. กมล จันทรเพ็ญ รอง สว.กก.6 บก.ทท.

3 ร.ต.อ.หญิง กรพชร ชางเขียนดี รอง สว.ตม.จว.นนทบุรี 

4 ร.ต.อ. กฤตพัฒน ผาทา รอง สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.

5 ร.ต.อ. กฤตย วงษศรีเมือง รอง สว.สส.สภ.หมูสี จว.นครราชสีมา

6 ร.ต.อ. กวีสิทธิ์ มีฤทธิ์ รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.สง.นรป.

7 ร.ต.อ. กษิดิ์พัศ บุตรมาลา รอง สว.จร.สน.โชคชัย

8 ร.ต.อ. กันตภณ เสือดาว รอง สวป.สภ.เมืองนครปฐม

9 ร.ต.อ. กัมปนาท ฤทธิ์เพชนิล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี

10 ร.ต.อ. กานตนิธิ แตงอ่ํา รอง สว.จร.สน.ดอนเมือง

11 นาย กิจณัฐ หลวงอินทร นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

12 ร.ต.อ. กิตติธร ศัลยรื่น รอง สวป.สภ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

13 ร.ต.อ. กิติศักดิ์ ยิ้มแยม รอง สว.จร.สน.ธรรมศาลา

14 ร.ต.อ.หญิง กุลธิดา จอมคํา รอง สว.ธร.สภ.เมืองกาญจนบุรี

15 ร.ต.อ. กุศล ดารุนิกร รอง สว.จร.สภ.บานบึง จว.ชลบุรี

16 ร.ต.อ. เกษม พรหมซาว รอง สว.สส.สภ.คลองพิไกร จว.กําแพงเพชร

17 ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ จันจะนะ รอง สว.กก.สส.บก.น.5

18 ร.ต.อ. ไกรสรณ บุญญามิ่ง รอง สวป.สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

19 ร.อ. คชธร สาลีทอง ผูบังคับกองรอยทหารสารวัตร กองพันทหารสารวัตรที่ 11

20 ร.ต.อ. คเชนทร บุญทวี รอง สว.กก.สส.บก.น.9

21 ร.ต.อ. คมวุฒิ ดํารงโภคภัณฑ รอง สว.สส.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

22 ร.ต.อ. จักรกฤษณ กองมวง รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา

23 ร.ต.อ. จักรกฤษณ ประจันพล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

24 นาย จักรประพันธ จันทรขันตี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

25 ร.ต.อ. จักรพงศ แกวชูทอง รอง สว.สส.สน.พญาไท

26 นาย จักรพงษ จาเมือง หัวหนางานบริหารกิจการเดินรถจตุจักร ระดับ 7 บริษัทขนสงจํากัด

27 ร.ต.อ. จักรวัฒน เรงถนอมทรัพย รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.1

28 ร.ต.อ. จักริน อินสวาง รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7

29 ร.ต.อ. เจต จึงประเสริฐศรี รอง สว.กก.4 บก.ป.บช.ก.

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว .รุนที่ 129

ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2556  ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

30 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ใจไวย รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ศชต.

31 ร.ต.อ. ฉัตรชัย เพชรปานกัน รอง สว.ฝายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.

32 ร.ต.อ. ฉัตรชัย สุทธนะ รอง สวป.สภ.แมสอด จว.ตาก

33 ร.ต.อ. เฉลียว บุญฤทธิ์ รอง สว.สส.สน.คลองตัน

34 ร.ต.อ. ชนทัช เฉลาประโคน รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.บช.น.

35 ร.ต.อ. ชนะ เมืองมาหลา รอง สว.สส.สภ.เกาะชาง จว.เชียงราย

36 ร.ต.อ. ชนัสพงศ อึ้งตระกูล รอง สว.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี

37 ร.ต.อ. ชลากร ปานแดง ผบ.มว.(สบ 1) ปค.1 บก.ปค.รร.นรต.

38 ร.ต.อ. ชวฤทธิ์ คงเหลาสมบูรณ รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.

39 ร.ต.อ. ชัชชีวิน นาคมูสิก รอง สว.จร.สภ.บอผุด จว.สุราษฎรธานี

40 ร.ต.อ. ชัชฤทธิ์ เวฬุบรรณ รอง สวป.สภ.สามงาม จว.พิจิตร

41 ร.ต.อ. ชุมพร ฉัตรสงวนชัย รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร 

42 ร.ต.อ. ชูชัย จํารัสศรี รอง สว.สส.สภ.เมืองเกา จว.สุโขทัย

43 ร.ต.อ. เชวง จันทรวงษ รอง สว.กก.4 บก.ส.1

44 ร.ต.อ. ณฐกร สุวรรณรัตน รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2

45 ร.ต.อ.หญิง ณัฐนันท เทพอารักษกุล รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม.

46 ร.ต.อ. ณัฐพงศ ดาวเรือง รอง สว.กก.6 บก.ทท.

47 ร.ต.อ. ณัฐพงศ อําไพจิตร รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7

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

49 ร.ต.อ. ณัฐพล รัตนมงคลศักดิ์ รอง สว.กก.4 บก.ป.

50 ร.ต.อ. ดํารงค คุมเกิด รอง สวป.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร

51 ร.ต.อ. เดชาธร เชี่ยววานิช รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแกน

52 ร.ต.อ. ถาวร แกวมาเรือน รอง สว.จร.สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

53 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ ปะสาวะโพธิ์ รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม

54 ร.ต.อ. ทรงกลด จอมใจ รอง สว.(สพ.) กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม

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

56 ร.ต.อ. ทวี ชัยคําหลา รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.5

57 ร.ต.อ. ทวีป เมืองสุวรรณ รอง สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต

58 ร.ต.อ.หญิง ทิพยวรรณ จันทนะ รอง สว.กลุมงานตรวจสอบสํานวนคดีอาญา 2 คด.กมค.
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ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

59 ร.ต.อ. เทพปกรณ เจริญพงศ รอง สว.จร.สน.คลองตัน

60 ร.ต.อ. เทอดพงศ เมืองปน รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

61 ร.ต.อ. ธนกร จันรอด รอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.

62 ร.ต.อ. ธนทัต จันทรอิ่ม รอง สว.งานสืบสวน กก.2 บก.ทท.

63 ร.ต.อ. ธนวัฒน ใบหมาดปนจอ รอง สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา

64 ร.ต.อ. ธนาณุวัฒน สิทธิไชย รอง สว.สส.สภ.สันกําแพง จว.เชียงใหม

65 ร.ต.อ. ธีรเดช การวิจิตร พงส.สภ.โมถาย จว.สุราษฎรธานี

66 ร.ต.อ. ธีรพจน พรหมแกว ผบ.มว.กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.

67 ร.ต.อ. นพดล การชะนะไชย รอง สว.สส.สน.ทองหลอ

68 ร.ต.อ. นพดล พุทเปลี่ยน รอง สว.จร.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

69 ร.ต.อ. นฤมิตร คําวอน รอง สว.งานตรวจพิสูจนผูขับขี่ กก.5 บก.จร.

70 ร.ต.อ. นิธิพัฒน กังรวมบุตร รอง สว.กก.ปพ.บก.ป.

71 ร.ต.อ. บดินทร รอยกรอง รอง สว.กก.1 บก.ปส.1

72 นาย บดินทร สุพรรณเสตถ เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน ฝายรักษาความปลอดภัย ธนาคารแหงประเทศไทย

73 ร.ต.อ. บัญชา สุขทวี รอง สว.กลุมงานสอบสวน บก.น.3

74 ร.ต.อ. บัณฑิต พรมพล รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.

75 ร.ต.อ. บุญสม นันสถิตย รอง สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ

76 ร.ต.อ.หญิง บุปผา นิลมณี รอง สว.ฝอ.สส.สทส.

77 ร.ต.อ. ปฏิวัติ อุทยานินทร รอง สว.สส.สน.บางกอกใหญ

78 ร.ต.อ. ปฐมพงศ พื้นดอนเค็ง รอง สว.กก.ดส.บช.น.

79 ร.ต.อ. ประกอบ มีมาก รอง สว.สส.1 บก.สส.ภ.5

80 ร.ต.อ. ประเทือง พัฒนโฆษิต รอง สว.สส.สภ.บานธิ จว.ลําพูน

81 ร.ต.อ. ประเสริฐ ฟุงพิมาย รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา

82 ร.ต.อ. ประเสริฐศักดิ์ แสงสา ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.23

83 ร.ต.อ. ปรีชญา อุไรพันธุ นว.ผบก.ตส.1 สตส.

84 ร.ต.อ. ปวารณ ดาลจาวัล รอง สว.ฝายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต.8 จต.

85 ร.ต.อ. ปาณสิริ ศรีสวัสดิ์ รอง สวป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช

86 ร.ต.อ. พรชัย เจียมพงศไพศาล รอง สว.ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล.

87 ร.ต.อ.หญิง พรนิภา อินทรเชียรศิริ พงส.กลุมงานสอบสวน บก.น.9
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88 ร.ต.อ. พลพรรค เพ็งอุน รอง สวป.สภ.บานไร จว.อุทัยธานี

89 ร.ต.อ.หญิง พัชราวลัย นิลวงศ รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

90 ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร เหลานรสิงห รอง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม

91 ร.ต.อ. พิทักษ แกวคําหาร รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม.

92 ร.ต.อ. พิระวัตร วงศศิริเมธีกุล รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2

93 ร.ต.อ. พิสัณย ขันธอุบล รอง สว.กก.ดส.

94 นาย พีระพงศ สวนแกว นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สํานักตรวจสอบ สอบทรัพยสินคดียาเสพติด  สํานักงาน ปปส.

95 ร.ต.อ. พีระพงษ จบศรี รอง สว.กก.5 บก.ปคม.

96 ร.ต.อ. เพชรทม ฟองทา รอง สวป.สภ.แมออน จว.เชียงใหม

97 นาย ภคิน กิตติวรรณิต นักวิเคราะหนโยบายและปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ

98 ร.ต.อ. ภัทรพล ศิลาคม รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ.

99 นาย มรุเดช เดชามะลิสิน เจาพนักงานเทศกิจ 5 งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง สํานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

100 ร.ต.อ. ยสวรัส ภูพิสิฐธนณัฐ รอง สว.ฝายปฏิบัติการ ถปภ.1 บก.ถปภ.สง.นรป.

101 ร.ต.อ. ยสินทร คําชุม รอง สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี 

102 ร.ต.อ. ยอดชาย จํานงประโคน รอง สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร

103 ร.ต.อ. ยุทธนา ใจการ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.5

104 ร.ต.อ. ยุทธลักษณ นามสวาง รอง สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร.

105 ร.ต.อ. รชต คุณดิลกณัฐวสา รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค

106 ร.ต.อ. รณภพ รําเพยเพชร รอง สวป.สน.พญาไท

107 ร.ต.อ. รณวิทย ชูชวย รอง สว.สส.สน.บางรัก

108 ร.ต.อ. รัชกฤช พัชรสุข ผบ.มว. (สบ 1) ปค.1 บก.ปค.รร.นรต.

109 ร.ต.อ. รัชพงษ หมั่นธรรม พงส.กลุมงานสอบสวน บก.น.4

110 ร.ต.อ. รัฐฉัตร  พันธุสุข รอง สว.สส.สน.วัดพระยาไกร 

111 ร.ต.อ. รัตติ วงศเวช รอง สวป.สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี

112 ร.ต.อ.หญิง รินนา ธรรมวงษ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

113 ร.ต.อ.หญิง ลัดดา แตงออน รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.1

114 ร.ต.อ. วรพล ทิพยโสธร รอง สวป.สน.ลาดพราว

115 ร.ต.อ. วรวรรธน จันทรชู รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

116 ร.ต.อ. วรากรณ ขําเวช รอง สว.ฝอ.7 (งานคดีวินัย) บก.อก.ภ.8
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บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว .รุนที่ 129

ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2556  ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

117 ร.ต.อ. วริศร มัจฉา พงส.สภ.เบตง จว.ยะลา

118 ร.ต.อ. วัชรไกร ใหมคามิ รอง สวป.สภ.เมืองขอนแกน

119 ร.ต.อ. วันเฉลิม สีออน รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น.

120 ร.ต.อ.หญิง วาสนา ตรียศ รอง สว.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.6

121 ร.ต.อ. วิชัย แสนคํา รอง สวป.สภ.ภูเพียง จว.นาน

122 ร.ต.อ. วิชัย อมรไตรภพ รอง สวป.สน.บางยี่ขัน

123 ร.ต.อ. วิศรุต ละเอียดออง นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

124 ร.ต.อ. วิศิษฏ ศรียาภัย ผบ.มว.(สบ1) กองรอยที่ 1 กก.ตอตานการกอการราย บก.สปพ.

125 ร.ต.อ. วุฒิพงษ ตั้งมหากิจศิริ รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.

126 ร.ต.อ. ศรายุ กลิ่นหอม ผบ.มว.(สบ 1) ปค.1 บก.ปค.รร.นรต.

127 ร.ต.อ.หญิง ศศิธร สุขเพีย รอง สว.ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส.

128 ร.ต.อ. ศักดิ์ชัย เสนามาตย รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม

129 ร.ต.อ. ศักรินทร เกษรเทียน รอง สว.กก.4 บก.ปคม.

130 ร.ต.อ. ศุภวิทย ไชยประพันธ รอง สว.สส.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง

131 ร.ต.อ. สมชาย ชัยคณานุกูล รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

132 ร.ต.อ. สมชาย เชาวนะ รอง สว.กลุมงานสอบสวน บก.น.1

133 ร.ต.อ. สมบูรณ เวกสูงเนิน รอง สว.สส.สน.แสมดํา

134 ร.ต.อ. สมประสงค รักษาแกว รอง สว.สส.สน.หวยขวาง

135 ร.ต.อ. สมพร ภูมิภัทร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

136 ร.ต.อ. สมศักดิ์ สารกาศ รอง สว.จร.สภ.สารภี จว.เชียงใหม

137 ร.ต.อ.หญิง สรัษนันท โลมจะบก รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

138 ร.ต.อ. สัณหวิชญ สนิทวงศ รอง สวป.สภ.กระทู จว.ภูเก็ต 

139 นาย สาโรจน ศรีนิล เจาพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

140 ร.ต.อ.หญิง สิริภา ศรีทรัพย พงส.กลุมงานสอบสวน บก.น.5

141 ร.ต.อ. สีหวัฒณ ไกรวิริยะ รอง สว.สส.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค

142 ร.ต.อ. สืบศักดิ์ ผันสืบ รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.สายตรวจ บก.สปพ.

143 ร.ต.อ. สุขุม เพาะไธสง รอง สวป.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร

144 ร.ต.อ. สุชาติ ทองแกมแกว รอง สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา

145 ร.ต.อ. สุทธิรักษ ลัคนาลิขิต พงส.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา
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บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว .รุนที่ 129

ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2556  ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

146 ร.ต.อ. สุพจน บัวแกว รอง สว.กก.4 บก.ป.

147 ร.ต.อ. สุภาพ แซลิ้ม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต

148 ร.ต.อ. สุรพงศ สาขากร รอง สว.สส.สน.ลาดพราว

149 ร.ต.อ. สุรวัช กอพุทธคุณ รอง สว.จร.สน.หวยขวาง

150 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ กิตติภัทรจรรยา รอง สวป.สภ.หนองบอ จว.นครพนม

151 ร.ต.อ.หญิง สุวัฒนา ไชยวรรณ รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

152 ร.ต.อ. สุอารีย สาแกว รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ

153 ร.ต.อ. เสกสรรค เสนพันธุลํา รอง สวป.สภ.คลองลึก จว.สระแกว

154 ร.ต.อ. เสถียร รัชพงษไทย รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

155 จ.อ. เสนาะ ขุนอินทร พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 8 รฟม.

156 ร.ต.อ.หญิง แสนสุข บุญสืบ นวท.(สบ 1) กชว.ศพฐ.3

157 ร.ต.อ. โสฬสสิริ กิมฮง รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรปราการ 

158 ร.ต.อ. อติวัชร สายสอิ้ง รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.

159 ร.ต.อ. อนันต วงทาษี รอง สว.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

160 ร.ต.อ. อมรเทพ เชตุนุช นว.(สบ 1) ผบก.ยศ.สยศ.ตร.

161 ร.ต.อ. อรรถพล จินาสาย รอง สว.กก.5 บก.ปคม.

162 ร.ต.อ. อลงกรณ กาญจนวรางกูร รอง สว.ปพ.บก.ป.

163 ร.ต.อ. อักษร คําคุม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ

164 ร.ต.อ. อัครินทร แสนชัยมณเฑียร ผบ.มว.(สบ 1) ปค.1 บก.ปค.รร.นรต.

165 ร.ต.อ.หญิง อังคณา มิตรสุวรรณ รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขา ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

166 ร.ต.อ.หญิง อัญชลี สองคําชุม รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

167 ร.ต.อ. อัสนีชัย เรงเทียน พงส.สภ.หันคา จว.ชัยนาท

168 ร.ต.อ. อํานาจ สุดใหม รอง สวป.สภ.ยะหา จว.ยะลา

169 นาย อิสระ พรหมฤทธิ์ สถาปนิกปฏิบัติการ สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

170 ร.ต.อ. อุดม ตันเจริญ รอง สว.กก.บคด.บก.ตม.3

171 ร.ต.อ. อุทัย ชาธรรม รอง สวป.สภ.ทาบอ จว.หนองคาย

172 ร.ต.อ. เอกภพ ลิขิตธนสมบัติ รอง สว.สส.สน.ดอนเมือง
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