
1 ร.ต.อ.หญิง กมนมาศ ชาญณรงค์ รอง สว.ฝทว.4 ทว.

2 ร.ต.อ. กรกฎ ทศแก้ว รอง สว.ส.ทล.3 กก.6 บก.ทล.

3 ร.ต.อ. กฤษฏิพ์งศ์ กฤษฎ์ชัยธรรม รอง สว.กก.1 บก.ส.1

4 ร.ต.อ. กฤษณ์ สมณาศักด์ิ รอง สว.ตม.จว.เชียงราย

5 ร.ต.อ.หญิง กันธิมา ราชธา รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

6 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ แสงรัศมี รอง สว.กก.3 บก.ปคบ.

7 ร.ต.อ. กิตติศักด์ิ คชพรหม รอง สว.ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.

8 ร.ต.อ.หญิง เกวลิน ธรรมทิน รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่

9 ร.ต.อ. เกษมศักด์ิ ฉันทะศิริวิศาล รอง สว.ฝอ.วจ.

10 ร.ต.อ. เกียรติก้อง อันเตวาสิก รอง สว.ตม.จว.นครสวรรค์

11 นาย โกศล ไชยวงค์ หัวหน้าด่านกักสัตว์ล าพูน

12 ร.ต.อ. ไกรสร พุม่แย้ม รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

13 ร.ต.อ.หญิง ขนิษฐา วังช่วย รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 

14 ร.ต.อ.หญิง คุณากร กุมขุนทด รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

15 ร.ต.อ. จอมประสาน นาคภู่ รอง สว.ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ.

16 ร.ต.อ. จักรี  สุระเสน รอง สว.ตม.จว.เลย

17 ร.ต.อ. จ าเริญ หนูรัก พงส.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.

18 ร.ต.อ.หญิง จิดาภา ปรางค์ทอง รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

19 ร.ต.อ.หญิง จิตตนภา คชรินทร์ รอง สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.

20 ร.ต.อ.หญิง แจ่มนภา พุม่แก้ว รอง สว.ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์

21 ร.ต.อ.หญิง ชนกสุฎา  เพลากระโทก รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา

22 ร.ต.อ. ชนะสิทธิ ์ ศรีโคตร รอง สว.กก.1 บก.ปคม.

บญัชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 141

ระหว่างวันที่ 19 ม.ค. - 27 ม.ีค. 2558

ณ วิทยาลัยการต ารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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23 ร.ต.อ. ชวนชัย จันทร์เติม รอง สว.ฝ่ายขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

24 ร.ต.อ.หญิง ชวรัศ ฉุยฉาย รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว

25 ร.ต.อ. ชาญชัย ไชยกล รอง สว.ส.ทล.3 กก.2 บก.ทล.

26 ร.ต.อ.หญิง ญดา สุวรรณศรี รอง สว.กก.1 บก.ปอท.

27 ร.ต.อ.หญิง ญาณกร วรพฤกษ์กิจ รอง สว.ตม.จว.น่าน

28 ร.ต.อ.หญิง ญาดา จันทคนธุ์ รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว

29 ร.ต.อ. ฐานะกิจ รัตนพันธ์ รอง สว.ส.ทล.4 กก.6 บก.ทล.

30 ร.ต.อ.หญิง ฐาปนี อุบลพงษ์ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

31 ร.ต.อ.หญิง ฐิติพร วัชโรบล รอง สว.กก.๑ บก.ตม.๑

32 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐ์ธวัล สุขโสภา รอง สว.ตม.จว.ระนอง

33 ร.ต.อ. ณัฐจักร์ มาลีเวชเชษพงศ์ รอง สว.กก.3 บก.ปอศ.

34 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน์ ด าจีน รอง สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล.

35 ร.ต.อ. ถนัด นันศิริ รอง สว.กก.1 บก.ปปป.

36 ร.ต.อ.หญิง ทองทิพย์ เสมาฉิม รอง สว.ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.

37 ร.ต.อ. ทินกร ก้อนรัตน์ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

38 ร.ต.อ. เทอดศักด์ิ ธวัชร์วรกุล รอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี

39 นาย ธนกฤต ศิริรักษ์ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการเรือนจ ากลางคลองเปรม

40 ร.ต.อ. ธนวัฒน์ แจ้งสว่าง รอง สว.กก.5 บก.ปอศ.

41 ร.ต.อ.หญิง ธพรพรรณ บุญมาก รอง สว.ฝอ.บก.ปส.2 บช.ปส.

42 ร.ต.อ. ธวัชชัย ชาลีรินทร์ รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.สง.นรป. 

43 ร.ต.อ.หญิง ธวัลรัตน์ กาญจนโพชน์ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.6

44 ร.ต.อ.หญิง ธัญญาพร  วรวงศ์ รอง สว.ด่าน ตม.กาบเชิง 

45 ร.ต.อ.หญิง ธัญพร ต๊ิปรัตน์ รอง สว.ฝอ.สส.

46 ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ หอมบุบผา รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

47 ร.ต.อ. นนทพล  แก้วดวงดี รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา
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48 ร.ต.อ.หญิง นภัทร พุย้น้อย รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่

49 ร.ต.อ.หญิง นภัสสร สิงหกันต์ รอง สว.ฝอ.บก.ตม.๑

50 ร.ต.อ.หญิง นฤตา พิทักษ์สกุลทอง รอง สว.ตม.จว.ตาก

51 ร.ต.อ.หญิง นวลจุฑา เสือเพชร รอง สว.กก.2 บก.รฟ.

52 ร.ต.อ.หญิง นวิยา ยมนา รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

53 ร.ต.อ.หญิง นัทธมน อยู่เย็น รอง สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน

54 ร.ต.อ. นันทน์ธวัช เพียรพิชัย รอง สว.กก.2 บก.ปอศ.

55 ร.ต.อ.หญิง น้ าทิพย์ โชติเดโชชัย รอง สว.ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง บก.อก.รพ.ตร.

56 ร.ต.อ. บวร ธิต๊ะ รอง สว.ส.ทล.2 กก.5 บก.ทล.

57 ร.ต.อ. บุญลือ มิลินทสูต รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

58 ร.ต.อ.หญิง บุณยาพร เสนาวรรณ์ รอง สว.ด่าน ตม.เชียงแสน

59 ร.ต.อ.หญิง บุษกร กมลจิตร รอง สว.ฝทว.4 ทว.

60 ร.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ เอี่ยมระหง รอง สว.ฝอ.9 บก.อก.สตม.

61 ร.ต.อ.หญิง ปณัษภัค เปรมศรี รอง สว.ฝ่ายขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

62 ร.ต.อ. ประทีป แควภูเขียว รอง สว.กก.3 บก.ปทส.

63 ร.ต.อ. ประเสริฐ แก้วมุกดา รอง สว.ตม.จว.ปทุมธานี

64 ร.ต.อ.หญิง ปรานี นวลนุกูล รอง สว.ฝธร.บก.อก.สพฐ.ตร.

65 ร.ต.อ.หญิง ปริชาติ ศิริโชติ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.4

66 ร.ต.อ.หญิง ปริยพัชร์ พิทักษ์กุล รอง สว.ตม.จว.สระแก้ว

67 ร.ต.อ.หญิง ปรีญาภรณ์ บาลี รอง สว.กก.๑ บก.ตม.๑

68 ร.ต.อ.หญิง ปารดา  ศรีทาพุฒ รอง สว.ตม.จว.นครพนม

69 ร.ต.อ.หญิง ปารย์ ธนาวิชนัน รอง สว.ตม.จว.นครพนม

70 ร.ต.อ.หญิง ปาริฉัตร อริยเดช รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

71 นางสาว ปิยวัลย์ นุ้ยเผือก เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ

72 ร.ต.อ. ปิยะนัช โตประเสริฐ รอง สว.ตม.จว.น่าน
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73 ร.ต.อ. พนมน้อย ทิพย์ลาย รอง สว.ส.รฟ.หาดใหญ่ กก.3 บก.รฟ.

74 ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพย์ โกมลหิรัญ รอง สว.ตม.จว.หนองคาย

75 ร.ต.อ.หญิง พรลภัส ทองป้อง รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

76 ร.ต.อ.หญิง พรหมภัสสร จันทร์ส่องภพ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.9

77 ร.ต.อ.หญิง พอใจ ช่างไม้ รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

78 ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร์ ประเสริฐกุลศิริ รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

79 ร.ต.อ.หญิง พัณณิณ ค าเครือ รอง สว.ฝ่ายอ านวยการ บ.ตร.

80 ร.ต.อ.หญิง พันณงาม นารถโสภา รอง สว.ตม.จว.ตราด

81 ร.ต.อ.หญิง พัสนันต์ ปานเทศ รอง สว.กก.1 บก.ตม.1

82 ร.ต.อ.หญิง พิชญ์ธินันท์ ดุลเดชสถิตย์ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

83 ร.ต.อ. พิเชฎช์ ตาละอุประ รอง สว.กก.2 บก.ปทส.

84 ร.ต.อ.หญิง พิรุณรัตน์ พลสมัคร รอง สว.กก.๑ บก.ตม.๑

85 ร.ต.อ.หญิง พิศธยา ทองสี รอง สว.กก.1 บก.ส.1

86 ร.ต.อ. พุฒิพัฒน์ ทองแท้ รอง สว.ตม.จว.สงขลา

87 ร.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี แก้วมา รอง สว.ฝอ.ศพฐ.9

88 ร.ต.อ. ไพศาล เชื้อสาย พงส.ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล.

89 ร.ต.อ. ภัทรินทร์ สุทธิภัทรธรรม รอง สว.ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล.

90 ร.ต.อ. ภูดิศ พืชสิงห์ รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.สตม.

91 ร.ต.อ. มงคล บูราณ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

92 ร.ต.อ. มงคล นนท์ธีระโรจน์ รอง สว.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.

93 ร.ต.อ. มณู อินแปลง รอง สว.ฝอ.ทพ.

94 ร.ต.อ.หญิง มนตรินทร์ ชมเชย รอง สว.ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ.

95 ร.ต.อ.หญิง มนัญญา เกตุแก้ว รอง สว.กก.๒ บก.ตม.๑

96 ร.ต.อ.หญิง มัลลิกา เมืองมูลชัย รอง สว.ฝอ.ศพฐ.5

97 ร.ต.อ.หญิง มาศชรี  ถนอมศิลป์ รอง สว.ตม.จว.นครราชสีมา
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98 ร.ต.อ. ยอดรัก คงช่วย รอง สว.กก.๑ บก.ปส.๓ บช.ปส.

99 ร.ต.อ.หญิง เยาวลักษณ์ กระสินธ์ รอง สว.ตม.จว.สงขลา

100 นาย รณจักร สาระอูม นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ป.ป.ส.

101 ร.ต.อ. รพีพัฒน์ อักษร รอง สว.กก.1 บก.ส.1

102 ร.ต.อ.หญิง รัชนก กิ่งแก้ว รอง สว.ฝสต.2 กต.4 จต.

103 ร.ต.อ.หญิง รัชนีกร  เถาธรรมพิทักษ์ รอง สว.ฝ่ายการเงิน 5.กง.

104 ร.ต.อ.หญิง รัตน์ดา แก้วบุดดา รอง สว.ฝอ.บก.ปส.4 บช.ปส.

105 ร.ต.อ.หญิง รัตนากรณ์ อนันนับ รอง สว.กก.๒ บก.ตม.๑

106 ร.ต.อ. รุ่งโรจน์ ช้างเสวก รอง สว.ตม.จว.ตาก

107 ร.ต.อ. ลีนวัตร    ดีเมืองปัก รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี

108 ร.ต.อ.หญิง วรางคณา อุดมพันธ์ รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

109 ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ ขวัญศรี รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

110 ร.ต.อ.หญิง วราภรณ์ รามคง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.8

111 นางสาว วราภรณ์ ภารัตตะ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

112 ร.ต.อ.หญิง วลัยลักษณ์ พาซอ รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ

113 ร.ต.อ. วินัย เชยบาน รอง สว.ฝอ.บก.ตม.๕

114 ร.ต.อ. วิรัตน์ วังตา รอง สว.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล.

115 ร.ต.อ.หญิง วิไล ปุปผมาศ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

116 ร.ต.อ.หญิง วิไลพร ขันบรรจง รอง สว.กก.11 บก.รน.

117 ร.ต.อ. วีระศักด์ิ คร้ามสมอ รอง สว.กก.4 บก.ป.

118 นาย วุฒิพงษ์ สร้อยผ่ึง หัวหน้างานควบคุมรถปรับอากาศชั้น 2 กองปฏิบัติการเดินรถภาคเหนือ

119 ร.ต.อ.หญิง ศิริพร แจ้งใจบุญ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

120 ร.ต.อ.หญิง ศิริพร  สง่างาม รอง สว.ตม.จว.หนองคาย

121 ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ สายสุด รอง สว.กก.10 บก.รน.

122 ร.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ ดวงศรี รอง สว.ตม.จว.หนองคาย
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123 ร.ต.อ.หญิง ศุทินี เชยปัญญา รอง สว.กก.1 บก.รฟ.

124 ร.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ รัตนพันธ์ รอง สว.ฝอ.ศพฐ.9

125 ร.ต.อ.หญิง ศุภานัน อินทะนา รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

126 ร.ต.อ.หญิง โศภชา มากคล้าย รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.สตม.

127 ร.ต.อ.หญิง สกาวเดือน สิงขรณ์ รอง สว.กก.5 บก.ปอศ.

128 ร.ต.อ. สถิตย์ ไสวงาม รอง สว.กก.๒ บก.ตม.๑

129 ร.ต.อ. สมเกียรติ น้อยแนม รอง สว.ส.ทท.6 กก.5 บก.ทท.

130 ร.ต.อ. สรกฤช จ าปาศักด์ิ รอง สว.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม.

131 ร.ต.อ.หญิง สวรรค์ นาดี รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

132 ร.ต.อ. สักรินทร์ เสาร์จร รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่

133 ร.ต.อ. สัพพัญญู สัมฤทธิริ์นทร์ รอง สว.กก.๒ บก.ปส.1 บช.ปส.

134 ร.ต.อ. สาธิต หาวงษ์ชัย รอง สว.กก.1 บก.ปอศ.

135 ร.ต.อ.หญิง สารภี สุต๊ะ รอง สว.กก.บคด.บก.ตม.๕

136 ร.ต.อ.หญิง สาริสา พิณทอง รอง สว.ฝยศ.บก.อก.สพฐ.ตร.

137 ร.ต.อ. ส าราญ เดชบุญ รอง สว. ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล.

138 นาย สิปปการ ศรีศุภวุฒิ เจ้าหน้าทีค่ดีพิเศษปฏิบัติการ

139 ร.ต.อ. สิวิชัย บุตรจันทร์ รอง สว.ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา กก.4 บก.รฟ.

140 ร.ต.อ.หญิง สุขเสิน  ดรปัดสา รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร

141 ร.ต.อ. สุทัศ ขุนรัตน์ รอง สว.ฝอ.วน.

142 ร.ต.อ. สุทัศน์ ยศศรีใจ รอง สว.ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล.

143 ร.ต.อ.หญิง สุนิสา อาจคงหาญ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

144 ร.ต.อ. สุภาพ บุญเทีย่ง รอง สว.กก.บคด.บก.ตม.๕

145 ร.ต.อ. สุเมธี กนกนาค รอง สว.กก.4 บก.ปอศ.

146 ร.ต.อ. สุรเชษฐ คุ้มจินดา รอง สว.กก.2 บก.ปอศ.

147 ร.ต.อ. สุรบถ จุนวิจิตร รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ
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148 ร.ต.อ. สุรพงษ์ จินตมานะสกุล รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.2

149 ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ สุ่มดี รอง สว.ตม.จว.นครปฐม

150 ร.ต.อ. สุระเด่น ไขสอาด รอง สว.ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

151 ร.ต.อ.หญิง สุวรรณา กว้างนอก รอง สว.กก.3 บก.ส.1

152 ร.ต.อ. เสน่ห์ ค าเสมอ รอง สว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส.

153 ร.ต.อ. อนันต์ นิติรังสรรค์ รอง สว.กก.5 บก.ปคม.

154 ร.ต.อ.หญิง อนันทพร สกุลดี รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

155 ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ แก้วทอง รอง สว.ฝทว.3 ทว.

156 ร.ต.อ.หญิง อรรชนาพร หูทิพย์ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

157 ร.ต.อ. อรรถชัย ออมสินสมบูรณ์ รอง สว.กก.ปพ.บก.ป.

158 นางสาว อรรถยา เอี่ยมครอง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ปปง.

159 ร.ต.อ.หญิง อรัญญา ศิริลักษณ์ รอง สว.ฝทว.1 ทว.

160 ร.ต.อ. อัคเดช คชเดช รอง สว.กก.3 บก.ส.3

161 ร.ต.อ.หญิง อัมพวัน วิชาชาญ รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

162 ร.ต.อ.หญิง อัศรี เสนามนตรี รอง สว.ฝอ.บก.ป.

163 ร.ต.อ. อาณัต อัศวมงคล รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

164 ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา ง้ิวลาย รอง สว.ฝอ.บก.ตม.๒

165 ร.ต.อ. อ านวย ถิ่นทัพไทย รอง สว.กก.๑ บก.ปส.๒

166 ร.ต.อ. อุเทน โพธิส์ร้อย รอง สว.กก.3 บก.ส.1

167 ร.ต.อ.หญิง อุไรวรรณ  เศรษฐสิงห์ รอง สว.กลุ่มงานวิชาการ กม.

168 ร.ต.อ. เอกชัย โพธิส์ว่าง รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต
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