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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง

1 ร.ต.อ. กฤษฏิ์ สุรีรัตน รอง สวป.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย

2 ร.ต.อ. กองสกล ภูธร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี

3 ร.ต.อ.หญิง กัญญา แสงศรีเรือง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน

4 ร.ต.อ.หญิง กัญญาภัค มีศรีผอง รอง สว.กก.4 บก.ปอศ.

5 ร.ต.อ. กัมพล แกวมีชัย รอง สว.สส.สน.สําเหร

6 ร.ต.อ.หญิง กัลยาณี ทาโพธิ์ พงส.สภ.เมืองพิษณุโลก

7 ร.ต.อ. กําพล เยาวธานี รอง สวป.สภ.แมปง จว.เชียงใหม

8 ร.ต.อ. กิตติชน สนิทเชื้อ รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแกน

9 ร.ต.อ. กิตติเมธ สาคุณ รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2

10 ร.ต.อ. กุลเดชา ชวยเอี่ยม รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.8

11 นาย เกรียงศักดิ์ เทพพิทักษ เจาพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ

12 ร.ต.อ. ขจร ธูปประกายศรี รอง สว.สส.สน.ทาขาม

13 ร.ต.อ.หญิง ขนิษฐา เทพนวล พงส.สน.มักกะสัน

14 ร.ต.อ.หญิง ขวัญตา เพียรดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

15 ร.ต.อ. คชภพ คงสมบูรณ รอง สวป.สน.เตาปูน

16 ร.ต.อ. ครคิด คําภะวา รอง สว.สส.สภ.มัญจาคีรี จว.ขอนแกน

17 ร.ต.อ. คําพันธ ขวัญทอง รอง สว.สส.สภ.บานแปลง จว.จันทบุรี

18 ร.ต.อ. จําเริญ        สุภาคํา รอง สว.สส.สภ.หางดง จว.เชียงใหม

19 ร.ต.อ. เจตนิพัทธ ศิริวัฒน รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.

20 ร.ต.อ. เจษฎา ทาตะ รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬอ จว.ชลบุรี

21 ร.ต.อ. เจษฎา พัฒนแชม ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ศฝร.ภ.8

22 ร.ต.อ. เจษฎาวัฒน สัจจานันทพันธุ ผบ.มว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

23 ร.ต.อ.หญิง ชญาภา พันธุรัตน รอง สว.ฝอ.บ.ตร.

24 ร.ต.อ. ชนะ กองสิน รอง สวป.สภ.หัวพะพาน จว.อํานาจเจริญ

25 ร.ต.อ. ชัชวาล ภูนฤมิต รอง สว.อก.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต

26 ร.ต.อ. ชัยยุทธ ชางทอง รอง สว.จร.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนที่ 131

ระหวางวันที่ 10 มี.ค. - 16 พ.ค.57

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 



2

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนที่ 131

ระหวางวันที่ 10 มี.ค. - 16 พ.ค.57

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

27 ร.ต.อ. ชัยวิวัฒน โอปาก รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.4 

28 ร.ต.อ. โชคชัย สารคุณ รอง สว.ฝาย ตม.ขาเขาฯ

29 ร.ต.อ. โชติพัฒน แสงโรจน รอง สว.สส.สภ.สารภี จว.เชียงใหม

30 ร.ต.อ. ไชยา เหลี่ยมผา รอง สว.สส.สภ.บานสวน จว.สุโขทัย

31 ร.ต.อ.หญิง ณิชาภา ชางคลาย รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี

32 ร.ต.อ.หญิง ญาดา ทองมี รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7

33 ร.ต.อ. ฐิติภูมิ์ พลอยหมื่นไวย รอง สว.ธร.สภ.กลางดง จว.นครราชสีมา

34 ร.ต.อ. ณรงคชัย คุณบัวลา รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ.

35 ร.ต.อ. ณัฐ นิลคํา รอง สวป.สภ.เหลาเสือโกก จว.อุบลราชธานี

36 ร.ต.อ.หญิง ณัฐณิชา ทองดีโลก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สิงหบุรี

37 ร.ต.อ. ดํารง สุขเชย รอง สว.กก.ตชด.34

38 ร.ต.อ. ดิษยเดช ยิ้มแยม รอง สว.สส.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

39 ร.ต.อ. เดนชัย ศรีสุข รอง สวป.สภ.แมสาย จว.เชียงราย

40 ร.ต.อ. แดน ใจหาญ รอง สวป.สภ.เวียงชัย จว.เชียงราย

41 ร.ต.อ. ตระกูล แกวแหวน รอง สว.กก.สส.บก.น.5

42 ร.ต.อ.หญิง ติณณาสินี เพชรดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ลําปาง

43 ร.ต.อ. ไตรรงค รักพุดซา รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา

44 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ ใสสด พงส.สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย

45 นาย ทรงศักดิ์ เทพา วิศวกรโยธาชํานาญการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรอยเอ็ด

46 ร.ต.อ. ทวี ไพรสุวรรณ รอง สว.ฝอ.บก.ทล.

47 ร.ต.อ. เทอดศักดิ์ วรดิษฐ พงส. สน.สมเด็จเจาพระยา

48 ร.ต.อ. ธงค โตอนันต รอง สว.ฝอ. บก.อก.สตม.

49 ร.ต.อ. ธงชัย แกววังปา พงส.สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแกน

50 ร.ต.อ. ธณมงคล ผองแผว รอง สวป.สภ.หนองแซง จว.สระบุรี

51 ร.ต.อ. ธนดิท เถื่อนชํานาญ รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี

52 ร.ต.อ. ธนวัฒน หงษาพล รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก
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53 นาย ธรรมนิตย โชติมงคล นักการขาวปฏิบัติการ

54 ร.ต.อ. ธวัชชัย ผิวผอง รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2

55 ร.ต.อ. ธวัชชัย ไพรดํา รอง สว.ฝทว.2 ทว.

56 ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน ทองเพ็ชร รอง สว.ฝอ.บก.สส.สตม.

57 ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ โทนสิงห รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3

58 ร.ต.อ. นพพร สัมพันธแพ รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 1

59 ร.ต.อ. นพรัตน ศิริมุสิกะ รอง สว.ตม.จว.นครปฐม

60 ร.ต.อ. นําชัย ลวนปยะกุล รอง สว.กก.2 บก.ตม.1

61 ร.ต.อ.หญิง นุจนาฏ เชี่ยวชาญ รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.

62 ร.ต.อ.หญิง บุบผา ตีสถิตย รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.2

63 ร.ต.อ. ปกรณ คารวรัตนพิเชฐ ผบ.มว.(สบ 1) ปค.2 บก.ปค.

64 ร.ต.อ. ปกรณ เรือนแสน นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

65 ร.ต.อ. ปรมินทร พรรณราย รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8

66 ร.ต.อ. ประดิษฐ แหลมมาก รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิจิตร

67 ร.ต.อ.หญิง ประทานพร บํารุงนา รอง สว.กก.1 บก.ปคม.

68 ร.ต.อ.หญิง ประพา นุชนารถ รอง สว.ธร.สภ.เมืองเพชรบุรี

69 ร.ต.อ. ประเพียร กุมผัน รอง สวป.สภ.บานผือ จว.อุดรธานี

70 ร.ต.อ. ปริญญา รักสัตย รอง สว.สส.สภ.เมืองขอนแกน

71 ร.ต.อ. ปยวัฒน ชํานาญไพร รอง สว.ส.ทล.6 กก. 1 บก.ทล.

72 ร.ต.อ. ปยะเดช พบสมัย รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร

73 นาย พงศศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผูอํานวยการกองขอมูลขาวสาร สํานักผูวาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย

74 ร.ต.อ.หญิง พจนาถ พานนา รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

75 ร.ต.อ. พนขัณฑ รัตนเนตร พงส.สภ.วังขอนแดง จว.ปราจีนบุรี

76 นาย พนัส วรรณศรี สัตวแพทยชํานาญงาน กองสารวัตรและกักกัน

77 ร.ต.อ. พรชัย เฮงเจริญ รอง สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.1

78 ร.ต.อ. พลกฤต เมฆสุพล รอง สว.ยอส.บก.อก.รร.นรต.



4

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนที่ 131

ระหวางวันที่ 10 มี.ค. - 16 พ.ค.57

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

79 ร.ต.อ. พัชรวัฒน กวินวิศิษฏ นว. (สบ 1 ) ผบก.ตส.3

80 ร.ต.อ. พิเชษฐ แสงบัณฑิตย รอง สว.กก.2 บก.สส.สตม.

81 ร.ต.อ. พินโย ไชยภักดี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.อํานาจเจริญ

82 ร.ต.อ. พิพัฒน เจริญเดชธนกิจ รอง สว.กก.สส.บก.น.7

83 ร.ต.อ. พิสิฏพล ทองชุบ รอง สว.สส.สภ.ศรีเทพ จว.เพชรบูรณ

84 ร.ต.อ. พีรพจน ธุระกิจ รอง สว.(นปพ.) ปพ.บก.สส.ภ.5

85 ร.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี เลิศวิริยวรางกูร รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

86 ร.ต.อ. ไพฑูรย วงษศรี รอง สว.กก.บคด.บก.ตม.3

87 ร.ต.อ. ไพรัตน ประนามะเส รอง สว.สส.สภ.หวยราช จว.บุรีรัมย

88 ร.ต.อ. ไพโรจน อุณพันธุ รอง สวป.สภ.ทุงใหญ จว.นครศรีธรรมราช

89 ร.ต.อ. ไพศาล อินทรคลาย รอง สวป.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค

90 ร.ต.อ. ภคิน วงศสุวรรณ รอง สว.สส.สน.วังทองหลาง

91 ร.ต.อ.หญิง ภณัทชา กบรัตนตติวงษา รอง สว.กก.4 บก.ส.1

92 ร.ต.อ. ภัทรพงศ  สุนทราพันธุ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.5

93 ร.ต.อ.หญิง ภัทรวรรณ ออนน้ําคํา รอง สว.ฝายธุรการและกําลังพล บก.อก.บช.ส.

94 ร.ต.อ. ภิญู ธรรมนรภัทร พงส.กลุมงานสอบสวน บก.น.2

95 ร.ต.อ. มังกร พันธุระศรี รอง สว.ฝอ.บก.น.4

96 ร.ต.อ. มานพ วงศประเสริฐ รอง สว.ฝสต.2 กต.5 จต.

97 ร.ต.อ. มานะ รมพุดตาล รอง สว.สส.สน.สําเหร

98 ร.ต.อ. มาโนช ไพบูลยวีวัฒนา รอง สวป.สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี

99 ร.ต.อ. ยงยุทธ หวานเหนือ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี

100 นางสาว ระเบียบ ศรีกงพาน นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการประจําสวนอนุสัญญาและพันธกรณีระหวางประเทศ

101 นาย ระพีภัทร คูรัตนศิลวรชัย เจาหนาที่บริหารอาวุโส ฝายตรวจสอบตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต.

102 ร.ต.อ. รัช เบาสวัสติไชย รอง สวป.สภ.เมืองหนองบัวลําภู

103 ร.ต.อ.หญิง รัชฎา นาราทิพย รอง สว.ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.

104 ร.ต.อ. รัชพล นาคสุทธิ์ รอง สว.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ
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105 ร.ต.อ.หญิง รัตติกาล ขุนเภา รอง สว.ฝายอํานวยการ ภ.จว.ปราจีนบุรี

106 ร.ต.อ.หญิง ลัดดาวัลย แวนแกว รอง สว.ตม.จว.ภูเก็ต

107 ร.ต.อ. ลือชัย สิมสีพิมพ รอง สวป.สภ.นากลาง จว.หนองบัวลําภู

108 ร.ต.อ.หญิง วรรณภา พิพัฒนสุคนธ  รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

109 ร.ต.อ. วริทธิ์พล คําสําเภา รอง สว.สส.สภ.หนองใหญ จว.ชลบุรี

110 ร.ต.อ. วอน แดงเงิน รอง สวป.สภ.กะพอ จว.ปตตานี

111 ร.ต.อ.หญิง วาชิณี ยศปญญา รอง สว.นก.บก.อก.รร.นรต.

112 ร.ต.อ.หญิง วาสนา ใจเร็ว รอง สว. (ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.

113 ร.ต.อ. วิชิต กําเหนิดทอง รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา

114 ร.ต.อ. วิเชียร แกวบริวงษ รอง สวป.สภ.เขาหินซอน จว.ฉะเชิงเทรา

115 ร.ต.อ. วิเชียร ตูทอง รอง สว.กก.5 บก.ป.

116 ร.ต.อ. วิทวัช นอยพานิช พงส.สภ.เมืองกาญจนบุรี

117 ร.ต.อ.หญิง วิมลทิพย ชวยโต รอง สว.กก.3 บก.ตม.1

118 ร.ต.อ. วิรัตน เรืองฤทธิ์ รอง สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา

119 นางสาว วิศุทธินี ศิริสุวรรณพงศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

120 ร.ต.อ. วิสัญ เรืองฤทธิ์ รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก

121 ร.ต.อ. วิสิฎฐ จงออมกลาง รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา

122 วาที่ รอยตรี วุฒิชัย จุฑาธิปพงศ ปลัดอําเภอ(เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ) อ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี

123 ร.ต.อ. วุฒิชัย ทวีกาญจนวัฒน รอง สวป.สภ.กระทุมแบน จว.สมุทรสาคร

124 ร.ต.อ.หญิง แววตา อินทรจันทร รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา

125 ร.ต.อ. ศักดิ์ชาย สิทธิชมภู รอง สว.สส.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม 

126 ร.ต.อ. ศักดิ์สิทธิ์ แสนเกื้อ รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส.

127 ร.ต.อ. ศิวัช พุมนุม รอง สว.จร.สน.แสนดํา

128 ร.ต.อ. ศุกลฐวิญญ พรสิริวัฒก พงส.สภ.กระทุมแบน จว.สมุทรสาคร

129 ร.ต.อ. ศุภกร ตังคะประเสริฐ รอง สว.กก.3 บก.ป.

130 ร.ต.อ. สนอง หัดคํา รอง สว.กก.สส.บก.น.5
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บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนที่ 131

ระหวางวันที่ 10 มี.ค. - 16 พ.ค.57

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

131 ร.ต.อ. สมกฤต เรืองเกษม รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรปราการ

132 ร.ต.อ.หญิง สมใจ ลอยมา รอง สว.ฝอ.สส.สทส.

133 ร.ต.อ. สมชาย ไวยจินดา รอง สวป.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ จว.ปทุมธานี

134 ร.ต.อ. สมชาย ศรีจิ๋ว พงส.สภ.ทุงลุง จว.สงขลา

135 ร.ต.อ. สมเดช สาระบรรณ รอง สว.ส.ทท.2 กก.5 บก.ทท.

136 ร.ต.อ. สมบัติ โชติไพรัตน รอง สวป.สน.จรเขนอย

137 ร.ต.อ. สมโภช แสวงแกว รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.รอยเอ็ด

138 นาย สมโภชน สีใส เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 3

139 ร.ต.อ. สมศักดิ์ รูยิ่ง รอง สว.สส.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี

140 ร.ต.อ.หญิง สมหมาย ภูศาสตร รอง สว.กก.5 บก.รฟ.

141 ร.ต.อ. สังคม สรอยระยา รอง สวป.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ

142 ร.ต.อ. สันติ สุทธิชัย รอง สว.กก.2 บก.ป. ปฏิบัติราชการ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล

143 วาที่ รอยตรี สามภพ ศรีสวัสดิ์ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5

144 ร.ต.อ. สามารถ วงศประทุมมาลย รอง สว.สส.สภ.ดานขุนทด จว.นคราชสีมา

145 ร.ต.อ. สายชล ตุงคะศิริ รอง สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.

146 นางสาว สุชาดา เปดชั้น นักนิติวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

147 ร.ต.อ.หญิง สุชาดา พานแกว รอง สว.สสน.บ.ตร.

148 ร.ต.อ.หญิง สุภาณี ตนจําปา รอง สว.ฝอ.บก.น.8

149 ร.ต.อ. สุภาพ เจริญ รอง สวป.สน.วังทองหลาง

150 ร.ต.อ. สุรพัศ เพ็ญศรี รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี

151 ร.ต.อ. เสาร ชมชาติ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.6

152 ร.ต.อ. อดิศร จันทรสุวิทย รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

153 ร.ต.อ. อดิศักดิ์ บุญประจักษ รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 1

154 ร.ต.อ. อดิศักดิ์ สวัสดิ์พันธ รอง สว.จร.สภ.เมืองอุดรธานี

155 ร.ต.อ. อดุลย เส็งนา รอง สว.ตม.จว.หนองคาย

156 ร.ท. อดุลย แสงทอง ผูชวยฝายบริหารอาวุโส
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ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

157 ร.ต.อ. อนุชิต อามาตยสมบัติ รอง สวป. สภ.บางศรีเมือง จว.นนทบุรี

158 ร.ต.อ. อนุพงษ อรุณคีรีโรจน รอง สว.สส.สน.วังทองหลาง

159 ร.ต.อ. เ อนก บุญตา รอง สว.กก.2 บก.ป.

160 ร.ต.อ. อโนทัย สายกระสินธุ รอง สว.จร.สภ.บานโปง จว.ราชบุรี

161 ร.ต.อ. อภิชาติ  พื้นผา รอง สว.ส.ทล.2กก.1 บก.ทล.

162 ร.ต.อ. อมรเทพ เขี้ยวสิงห รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ระยอง

163 ร.ต.อ. อรรถพล ดารก รอง สว.จร.บานโปง จว.ราชบุรี

164 ร.ต.อ. อังคาร วิริยะเจริญธรรม รอง สว.ฝายอํานวยการ 1 บก.อก.ภ.1

165 นาย อัมพร เลิศกิจเจริญไพศาล นิติกรอาวุโส สํานักคดี ฝายกฎหมายและคดี

166 ร.ต.อ. อาณัติ ศรีสดใส รอง สว.จร.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ

167 ร.ต.อ.หญิง อารยา วงศศรี รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ขอนแกน

168 ร.ต.อ. อํานวย รักรูธรรม รอง สว.สส.สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย

169 ร.ต.อ.หญิง อําพรรณ ปานเจริญ รอง สว.สศก.รร.นรต.

170 ร.ต.อ. อิสระ นอยพร รอง สว.(สพ.) กก.วิเคราะหขาวฯ บก.สส.ภ.6

171 ร.ต.อ. อุบล ปรึกษา รอง สว.สส.สน.บางยี่ขัน

172 ร.ต.อ.หญิง อุไรวรรณ วรธงไชย นว.(สบ 1) ผบก.อก.สตม.

173 ร.ต.อ. อูด ไทรผองศรี รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก.

174 ร.ต.อ. เอกสิทธิ์ มงคลวิสุทธิ์ รอง สวป.สน.ชนะสงคราม
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