บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรมโครงการอบรม
ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร(
ระหว)างวันที่ ๕-๖ ก.พ.๒๕๕๘ สถานที่ฝกอบรม ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร. อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕

ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
พ.ต.อ.ณัฏฐ บุรณศิริ
พ.ต.ท.หญิง วิภาวดี เกษมวรภูมิ
พ.ต.ต.หญิง ออมสิน เพิ่มศักดิ์มีทรัพย

พล.ต.ต.สันติ์
สุขวัจน
พ.ต.ท.หญิงทรงรัตน ถิ่นหนองจิก
ว2าที่พ.ต.ต.หญิง แสนสุข บุญสืบ
พ.ต.อ.อธิป
พงษศิวาภัย
พ.ต.อ.มินทร
ชูเลิศ
พ.ต.อ.ณฐพล
สามเสน
พ.ต.อ.สมภพ
พุฒศรี
พ.ต.อ.อนุราช
จิตศีล
พ.ต.ท.พรณรงค
เจริญวัฒนวิญ=ู
พ.ต.ท.สมพิศ
เสียงสวัสดิ์
พ.ต.ท.ไพศาล
พวงทอง
พ.ต.ท.ศุภชัย
ไตรสมบูรณ
พ.ต.ท.หญิง ชลีรัชช สระดี
พ.ต.ท.หญิง ณัชชา แสงสว2าง
พ.ต.ท.หญิง ธีรดา ชินสาย
พ.ต.ท.สุรชาญ
ชูกระจ2าง
พ.ต.อ.วิสิทธิ์
ศิริสหวัฒน
พ.ต.อ.สมศักดิ์
แก@วเกตุ
พ.ต.อ.หญิง ชลัฐธร ธีระทองคํา
พ.ต.ท.กิตติภูมิ
สืบพันธุนงค
พ.ต.ท.อนุวัตร
บัวสรวง
พ.ต.ท.บรรพจน กูดอั้ว

ตําแหน)ง
นวท.(สบ ๔) กยส.พฐก.
นวท.(สบ ๓) กคม.พฐก.
นวท.(สบ ๒) กคม.พฐก.
ผบก.สฝจ.
นวท.(สบ ๓) กมฐ.สฝจ.
นวท.(สบ ๒) ฝพน.สฝจ.
ผกก.กพอ.สพฐ.ตร.
ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร.
รอง ผบก.ศพฐ.๑
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๑
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๑
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สมุทรปราการ
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ชัยนาท
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.นนทบุรี
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ลพบุรี
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สิงหบุรี
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สระบุรี
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.อ2างทอง
นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๒
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๒
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๒
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ระยอง
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.จันทบุรี
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ตราด

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรมโครงการอบรม
ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร(
ระหว)างวันที่ ๕-๖ ก.พ.๒๕๕๘ สถานที่ฝกอบรม ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร. อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี
ลําดับ
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.

ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
พ.ต.ท.หญิง ธิดาพร คุ@มครอง
พ.ต.ท.หญิง นันทนภัส อิ่มพร
พ.ต.ท.หญิง สิริพร การุณวงษ
พ.ต.ท.หญิง ชมัยพร เคียรประเสริฐ
พล.ต.ต.เสรีย จันทรประทิน
พ.ต.อ.ดํารงค
ขําเปลี่ยน
พ.ต.อ.เจริญ
ปานคล@าย
พ.ต.ท.หญิง วิชญานันต เทียมสุวรรณ

พ.ต.ท.ฉลอง
พ.ต.ท.หญิง วราภรณ
พ.ต.ท.ทศพล
พ.ต.ท.หญิง วิสนีย
พ.ต.ท.หญิง จิรนันท
พ.ต.ท.วุฒิกร
พ.ต.อ.บุญชัย
พ.ต.อ.สุรณรงค
พ.ต.อ.อาคม
พ.ต.ท.ธรรมรัตน
พ.ต.ท.มารุต
พ.ต.ท.พิทักษ
พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน
พ.ต.ท.ภราดร
พ.ต.ท.หญิง โศภชา
พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย
พ.ต.ท.ประเวส

เกิดโมลี
จึงตระกูล
ธรรมวงศ
โลขันธ
ธนะสิงห
ลวดเงิน
ฤาชัยสา
รัตนโกสุมภ
เกสร
พงศเพ็งธรรม
วังณะยูนุช
วิริยะ
บัวศรี
พรหมพันธ
สิงหทอง
สุ2มไพบูลย
ภูบญ
ุ เต็ม

ตําแหน)ง
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ปราจีนบุรี
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.นครนายก
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สระแก@ว
ผบก. ศพฐ.๓
นวท.(สบ ๔) กยส.ศพฐ.๓
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๓
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.อุบลราชธานี
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สุรินทร
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ศรีสะเกษ
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.อํานาจเจริญ
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ชัยภูมิ
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ยโสธร
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.บุรีรัมย
รอง ผบก.ศพฐ.๔
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๔
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๔
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.นครพนม
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.อุดรธานี
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.มหาสารคาม
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.มุกดาหาร
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สกลนคร
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.กาฬสินธุ
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ร@อยเอ็ด
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.เลย

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรมโครงการอบรม
ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร(
ระหว)างวันที่ ๕-๖ ก.พ.๒๕๕๘ สถานที่ฝกอบรม ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร. อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี
ลําดับ
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
พ.ต.ท.จิระพล
เขาสูง
พ.ต.ท.หญิง เพียงหทัย สุพล
ว2าที่ พ.ต.ต.สมชาย
สัพโส
พ.ต.อ.หญิง ราตรี
มหรรฆวุธ
พ.ต.อ.ชูสิทธิ์
อินทฤทธิ์
พ.ต.อ.สุทธิพันธุ
บุรินทราพันธุ
พ.ต.ท.ฐานันดร
วิทยาวุฑฒิกุล
พ.ต.ท.หญิง ณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง
พ.ต.ท.วิสิฐ
อธิวาส
พ.ต.ท.ศิริพงศ
พิริยะอนันตกุล
พ.ต.ท.หญิง วัชรพรรณ วะรินทร
พ.ต.ท.หญิง สิริวัฒน ทั่งทอง
พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน สังวรสิงห
พ.ต.อ.ดิเรก
ธนานนทนิวาส
พ.ต.อ.เชี่ยวชัย
พงศอัมพรขจี
พ.ต.อ.กฤช
โอภาสนิพัทธ
พ.ต.ท.สมเกียรติ เสวกมหารี
พ.ต.ท.ณรงค
เชิญทอง
พ.ต.ท.สุรพล
ใจแสน
พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ ศิลาพันธุ
พ.ต.ท.หญิง ดารา มากจาด
พ.ต.ท.หญิง วิไลรัตน ด2านพิกุลทอง
พ.ต.ต.หญิง วรกมล แน2นอุดร
พ.ต.ท.หญิง ไพลิน ภูวนัย
พ.ต.อ.ชูชาติ
โชคสถาพร

ตําแหน)ง
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.หนองบัวลําภู
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.หนองคาย
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.บึงกาฬ
รอง ผบก.ศพฐ.๕
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๕
นวท.(สบ ๔) กยส.ศพฐ.๕
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.เชียงใหม2
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.เชียงราย
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.พะเยา
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.แพร2
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.น2าน
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.แม2ฮ2องสอน
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.ลําพูน
รอง ผบก.ศพฐ.๖
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๖
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๖
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.อุตรดิตถ
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.อุทัยธานี
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ตาก
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.พิจิตร
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.นครสวรรค
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สุโขทัย
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.กําแพงเพชร
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.เพชรบูรณ
รอง ผบก.ศพฐ.๗

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรมโครงการอบรม
ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร(
ระหว)างวันที่ ๕-๖ ก.พ.๒๕๕๘ สถานที่ฝกอบรม ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร. อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี
ลําดับ
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.

ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
พ.ต.อ.หญิง ศิริแข โตเลี้ยง
ว2าที่ พ.ต.อ.นิรันทร ทองฤทธิ์
พ.ต.อ.วิรัช
ทองไทย
พ.ต.ท.ณรงคธรรม มาศคีรีวงศ
พ.ต.ท.อัครวัฒน ชินวรสวัสดิ์
พ.ต.ท.ธนบดี
บุญพา
พ.ต.ท.มงคล
สุนทรวิภาต
พ.ต.ท.หญิง เอกจิตตรา มีไชยธร
พ.ต.ท.หญิง กุลนาถ ชนาชินรัฐ
พ.ต.อ.ชัยศักดิ์
เอื้อกฤดาธิการ
พ.ต.อ.สาธิต
ก@อนแก@ว
พ.ต.ท.สมบุญ
ศรีวิรุฬหโชติ
พ.ต.ท.วชิรา
ละเอียดศิลปM
พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน พลเกษตร
พ.ต.ท.หญิง สุนิชา รัตนคช
พ.ต.ท.หญิง ญาณิสร ประสงค
พ.ต.ท.หญิง นายิกา งามประดิษฐ
พ.ต.อ.นพดล
กันตะกนิษฐ
พ.ต.อ.สิทธิภูมิ
เธียนชัยวัฒนา
ว2าที่ พ.ต.อ.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท
พ.ต.ท.หญิง พรพิมล สังขเพชร
พ.ต.ท.บริภัณฑ
บริรักษ
พ.ต.ท.สราวุธ
จงจิต
พ.ต.อ.ทนงค
ทองประดับเพชร
พ.ต.อ.กฤชรัตน
จินายน

ตําแหน)ง
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๗
นวท.(สบ ๔) กยส.ศพฐ.๗
นวท.(สบ ๔) ทนท.หน.พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ

นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สมุทรสงคราม
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สมุทรสาคร
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.กาญจนบุรี
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สุพรรณบุรี
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.เพชรบุรี
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ราชบุรี
รอง ผบก.ศพฐ.๘
นวท.(สบ ๔) กยส.ศพฐ.๘
นวท.(สบ ๓) กยส.ศพฐ.๘
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ภูเก็ต
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.นครศรีธรรมราช
นวท.(สบ ๓) กยส.ศพฐ.๘
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.พังงา
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.กระบี่
รอง ผบก.ศพฐ.๙
นวท.(สบ ๔) กยส.ศพฐ.๙
นวท.(สบ ๔) กสก.ศพฐ.๙
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.พัทลุง
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สตูล
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ตรัง
นวท.(สบ ๕) ศพฐ.๑๐
นวท.(สบ ๔) กยส.ศพฐ.๑๐

หมายเหตุ

รายชื่อผูอบรม
โครงการตอบโตสารเคมีฉุกเฉินในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร(

ระหว)างวันที่ ๙ - ๑๑ ก.พ.๒๕๕๘
สถานที่ฝกอบรม
ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร.
อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี

ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรม
โครงการตอบโตสารเคมีฉุกเฉินในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร(
ระหว)างวันที่ ๙ - ๑๑ ก.พ.๒๕๕๘
สถานที่ฝกอบรม ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร. อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี
ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
ตําแหน)ง
พ.ต.ท.หญิง จุฑาพร
ภัทรพฤฒมนนท นวท.(สบ ๓) กยส.พฐก.
พ.ต.ต.หญิง ศิริกัญญา เรืองศรี
นวท.(สบ ๒) กยส.พฐก.
ร.ต.อ.หญิง สุญาดา ตาลสุข
นวท.(สบ ๒) กยส.พฐก.
ร.ต.ท.หญิง ธิราดา เอี่ยมสอาด
นวท.(สบ ๑) กยส.พฐก.
ร.ต.ท.หญิง ปฤษฎา หมื่นโรจน
นวท.(สบ ๑) กคม.พฐก.
พ.ต.ท.พงษพิสิษฐ ปรีชาหาญ
นวท.(สบ ๒) กมฐ.สฝจ.
พ.ต.ท.ปOยะ
ตันติสริ ะ
นวท.(สบ ๓) กพอ.สพฐ.ตร.
ร.ต.อ.หญิง มณฑิณี
สิงหกิ้ง
นวท.(สบ ๑) กพอ.สพฐ.ตร.
พ.ต.ท.สุรนาท
วงศพรหมชัย
รอง ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร.
พ.ต.ท.หญิง เสาวภา พลานนท
นวท.(สบ ๓) กสก.ศพฐ.๑
พ.ต.ท.สมเจตน
ซ@ายเส@ง
นวท.(สบ ๒) กยส.ศพฐ.๑
พ.ต.ท.หญิง ธิติมา ศิริทรัพย
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.อ.หญิง มาลินี จิตรีเนือ่ ง
นวท.(สบ ๑) ฯ ปฏิบัติหน@าที่ พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา
ร.ต.ท.เอกภพ
นิตยพิพัฒน
นวท.(สบ ๑) ฯ ปฏิบัติหน@าที่ พฐ.จว.อ2างทอง
พ.ต.ท.นฤนาท
อ@อยทองทิพย
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ชัยนาท
พ.ต.ท.หญิง สันธนา จําปา
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ลพบุรี
พ.ต.ท.สมศักดิ์ รัศมีจันทร
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.นนทบุรี
ร.ต.อ.หญิง วัลลภา อุดทาพันธ
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.สิงหบุรี
ร.ต.อ.หญิงเบญจพร พรมลี
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.สมุทรปราการ
ร.ต.ท.หญิง สุธินี
แก@วมา
นวท.(สบ ๑) กยส.ศพฐ.๑
พ.ต.ท.หญิง ภัทราวรรณ นาคขําพันธุ
นวท.(สบ ๓) กยส.ศพฐ.๒
พ.ต.ท.หญิง ปาริฉัตร อั้นเต@ง
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ระยอง
พ.ต.ท.หญิง รจนาพร เคนบุปผา
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.ปราจีนบุรี
ร.ต.อ.พิธนธานี
บัวทอง
นวท.(สบ ๑) กยส.ศพฐ.๒
ร.ต.อ.พูลทรัพย
เสร็จสิน้
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.สระแก@ว

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรม
โครงการตอบโตสารเคมีฉุกเฉินในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร(
ระหว)างวันที่ ๙ - ๑๑ ก.พ.๒๕๕๘
สถานที่ฝกอบรม ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร. อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี
ลําดับ
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.

ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน มั่นเหมาะ
ร.ต.ท.หญิง ศิวรัตน ฤทธิ์แดง
ร.ต.ท.กิตติพัฒน
บุญคง
ร.ต.ท.บุญญาภาส เพ็งฤกษ
ร.ต.ท.หญิง จิตรลดา ไชยชาติ
ร.ต.อ.หญิงวรรณิศา กลิ่นจันทร
พ.ต.ท.หญิง อัจฉรี วิลากุล

พ.ต.ต.หญิง สุธาสินี ขงรัมย
พ.ต.ท.พิทักษ แดงสันเที้ยะ
พ.ต.ท.หญิง โสภิดา ประภาสนะโนบล
พ.ต.ท.ศุภกฤษ ทองลิ่ม
พ.ต.ท.หญิง กาญจนา แสวงศรี
ว2าที่พ.ต.ท.หญิง วรินทรทิพย ลี้ประเสริฐ
ร.ต.อ.หญิง ณัฐยาภรณ เหล2าโก@ก
ว2าที่ ร.ต.ท.หญิง ศิรินภา น@อยบุ2งค@า
ว2าที่ ร.ต.ท.หญิง สมศิริ สุกรินทร
ว2าที่ พ.ต.ท.หญิง เมธาพร นันลา
พ.ต.ต.หญิง นันทกาล ตาลจินดา
พ.ต.ท.หญิง ดลฤดี เพ็ชรประดิษฐ
พ.ต.ท.เกียรติก@อง
เงินสง2า
พ.ต.ท.หญิง มนัฎฐชนก มหาชนะวงศ
ว2าที่ พ.ต.ท.ดํารงคชัย ชนาภัทรภณ
ร.ต.ท.ศราวุธ สมบัติมี
ร.ต.อ.เศกสรรค ธรรมกุล
ร.ต.อ.สุเจน
หลิ่มน@อย

ตําแหน)ง
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.จันทบุรี
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.ตราด
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.นครนายก
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.ระยอง
นวท. (สบ ๑) พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สุรินทร
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.ศรีสะเกษ
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.อํานาจเจริญ
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.ชัยภูมิ
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ยโสธร
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.อุบลราชธานี
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.บุรีรัมย
นวท.(สบ ๑)ฯ ปฏิบตั ิหน@าที่ พฐ.จว.อุบลราชธานี

นวท.(สบ ๑) กอป.ศพฐ.๓
นวท.(สบ ๑) กยส.ศพฐ.๓
นวท.(สบ ๒) กยส.ศพฐ.๔
นวท.(สบ ๒) กสก.ศพฐ.๔
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.มหาสารคาม
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.กาฬสินธุ
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ร@อยเอ็ด
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.เลย
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.อุดรธานี
นวท.(สบ ๒) กอป.ศพฐ.๔
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.หนองบัวลําภู

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรม
โครงการตอบโตสารเคมีฉุกเฉินในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร(
ระหว)างวันที่ ๙ - ๑๑ ก.พ.๒๕๕๘
สถานที่ฝกอบรม ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร. อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี
ลําดับ
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.

ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
ร.ต.อ.หญิง สุพรรษา โพธิอุดม
ร.ต.ท.ธีระยุทธ
เจริญทัศน
ร.ต.ท.หญิง พรหมธิดา พรหมจารีย
พ.ต.ท.หญิง สุภาพรรณ พฤกษวรรณ

พ.ต.ท.หญิง พิรานันท บุญเปRง
พ.ต.ท.สุธาฌาณ สุธรรมแปงกําธร
ร.ต.อ.หญิง สุนิสา
อุปมนต
พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ พันธุมสินชัย
ร.ต.ท.ยุทธพร ฤทธิ์มาก
ร.ต.อ.กสิณพจน
มิ่งเมืองแก@ว
ร.ต.ท.ชนาวีร
ไชยเหล็ก
ร.ต.ท.สุรชัย
บริบูรนางกุล
พ.ต.ท.หญิง นวลละออง จรูญชาติ
พ.ต.ท.หญิง กรปภา ชัยนนทนอก
พ.ต.ท.หญิง รุจิฬา อุปริวงศ
ร.ต.ท.หญิง ศีลสุภัทร อุ2นขจี
ร.ต.อ.ปOยะพงษ
ดอชนะ
ร.ต.อ.อนุพล
พรมบิก
ร.ต.ท.หญิง อมราภรณ พุทธิพิทยาภรณ

ร.ต.ท.หญิง นฤฐาพัทธ ไชยซาวงศ
ร.ต.ท.ณฐกร
อ2อนแสง
ร.ต.ท.หญิง กนกกาญจน ทองประสานคุณ

พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน
พ.ต.ต.หญิง สุรียพร
พ.ต.ต.หญิง นวรัตน

เที่ยงเธียรธรรม
กระฉ2อนวงษ
ใจวิจติ ร

ตําแหน)ง
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.สกลนคร
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.นครพนม
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.มุกดาหาร
นวท.(สบ ๓) กยส.ศพฐ.๕
นวท.(สบ ๒) กชว.ศพฐ.๕
นวท.(สบ ๒) กสก.ศพฐ.๕
นวท.(สบ ๑) กคม.ศพฐ.๕
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.เชียงใหม2
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.แม2ฮ2องสอน
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.พะเยา
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.แพร2
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.น2าน
นวท.(สบ ๓) กยส.ศพฐ.๖
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.นครสวรรค
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.อุทัยธานี
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.กําแพงเพชร
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.พิจิตร
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.เพชรบูรณ
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.อุตรดิตถ
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.สุโขทัย
นวท.(สบ ๑) กยส.ศพฐ.๖
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.ตาก
นวท.(สบ ๒) กสก.ศพฐ.๗
นวท.(สบ ๒) กยส.ศพฐ.๗
นวท.(สบ ๒) กนฝ.ศพฐ.๗

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรม
โครงการตอบโตสารเคมีฉุกเฉินในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร(
ระหว)างวันที่ ๙ - ๑๑ ก.พ.๒๕๕๘
สถานที่ฝกอบรม ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร. อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี
ลําดับ
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.

ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
ร.ต.ท.หญิง ชวัลรัชต ศรีเฉลียว
พ.ต.ท.ชุมพล
เฉลิมวิบูลย
พ.ต.ท.หญิง นิลรัตน นาคสุวรรณ
พ.ต.ต.รัฐพล
โพธิพ์ ันธ
พ.ต.ต.หญิง สุชาดา กัวหา
ร.ต.อ.หญิง กฤตยา เกตุสวุ รรณ
ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา
ปานมณี
ร.ต.ท.หญิง อารีนา บูรณประเสริฐกุล
พ.ต.ต.หญิงเด2นดวง คงพลปาน
ร.ต.ท.ธนานัติ
มาท@วม
ร.ต.ท.สุทธิพงศ
เอียดคง
ร.ต.ท.หญิง อรอนงค แก@วบุตร
ร.ต.ท.หญิง จันทิมา อาบสุวรรณ
ร.ต.ท.หญิง ธนันพัชญ นักเลิศพันธ
ร.ต.ท.ณฐพล
จันทาพูน
ร.ต.ท.อนุชา
ชาญเขว@า

ตําแหน)ง

นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.สมุทรสงคราม
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.สมุทรสาคร
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.ราชบุรี
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.นครศรีธรรมราช
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.ระนอง
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.ระนอง
นวท. (สบ ๑) พฐ.จว.สตูล
นวท. (สบ ๑) พฐ.จว.ตรัง
นวท. (สบ ๑) กสก.ศพฐ.๙
นวท. (สบ ๑) กคม.ศพฐ.๑๐
นวท. (สบ ๑) กคม.ศพฐ.๑๐

ผู@สังเกตุการณ
ร.ต.ท.ภูริตพัชร นันทสิทธิ์อังกูร

นวท.(สบ ๑ฯ ปฏิบัติราชการ สฝจ.

หมายเหตุ

นวท.(สบ ๑) ปฏิบัติหน@าที่ กสก.ศพฐ.๗

นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.กาญจนบุรี
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.เพชรบุรี
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.สุพรรณบุรี
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ

เข@าวันที่
๑๐ – ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘

รายชื่อผูอบรม
โครงการอบรมการตรวจพิสูจน(ระบบทางรถไฟ

ระหว)างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ก.พ.๒๕๕๘
สถานที่ฝกอบรม
ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร.
อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรม
โครงการอบรมการตรวจพิสูจน(ระบบทางรถไฟ
ระหว)างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ก.พ.๒๕๕๘
สถานที่ฝกอบรม ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร. อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
ร.ต.อ.ชวลิต
เลาหอุดมพันธุ
ร.ต.ท.ปOยวัฒน มั่นคง
ร.ต.ท.หญิง สุพัตรา สัชนา
ร.ต.ท.หญิง จันทรจิรา จันทรทอง
ว2าที่ ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ กุลเกตุ
ร.ต.ท.ภูริตพัชร

นันทสิทธิ์อังกูร

พ.ต.ต.สมเดช
ร.ต.อ.หญิง มณฑิณี
ว2าที่ ร.ต.ต.จรัญ
ร.ต.อ.รัฐวิทย
พ.ต.ท.อุดมศักดิ์
พ.ต.ท.หญิง เสาวภา
พ.ต.ท.สมพิศ
พ.ต.ท.หญิง ชลีรัชช
ร.ต.อ.เกริกไกร
พ.ต.อ.สมศักดิ์
พ.ต.อ.หญิง ชลัฐธร
พ.ต.ท.กิตติภูมิ
ร.ต.อ.พูลทรัพย
ร.ต.ท.วิกรานต
พ.ต.ท.สถาพร
พ.ต.ท.ยอดรัก
พ.ต.ต.หญิง พัชรี
ว2าที่ พ.ต.ท.นิรุตติ
ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ

แย@มพจนา
สิงหกิ้ง
ทองอินทร
วันเพ็ญศรี
พาลี
พลานนท
เสียงสวัสดิ์
สระดี
อินทรกุล
แก@วเกตุ
ธีระทองคํา
สืบพันธุนงค
เสร็จสิ้น
มากคช
ทองจํารูญ
ด@วนมี
ศรีธญ
ั รัตน
แสนทวีสุข
ธัญญเกษตร

ตําแหน)ง
นวท.(สบ ๑) ฯ ปฏิบัติหน@าที่ กคม.พฐก.
นวท.(สบ ๑) กคม.พฐก.
นวท.(สบ ๑) กคม.พฐก.
นวท.(สบ ๑) กสก.พฐก.
นวท.(สบ ๑) กสก.พฐก.
นวท.(สบ ๑) ฯ ปฏิบัติหน@าที่ สฝจ.
นวท.(สบ ๒) กพอ.สพฐ.ตร.
นวท.(สบ ๑) กพอ.สพฐ.ตร.
รอง สว.กพอ.สพฐ.ตร.
สว.ศขบ.สพฐ.ตร.
นวท.(สบ ๓) กสก.ศพฐ.๑
นวท.(สบ ๓) กสก.ศพฐ.๑
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ลพบุรี
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.สระบุรี
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๒
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๒
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ระยอง
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.สระแก@ว
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.ปราจีนบุรี
นวท.(สบ ๓) กสก.ศพฐ.๓
นวท.(สบ ๒) กสก.ศพฐ.๓
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.ศรีสะเกษ
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.สุรินทร
นวท.(สบ ๑) กคม.ศพฐ.๓

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรม
โครงการอบรมการตรวจพิสูจน(ระบบทางรถไฟ
ระหว)างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ก.พ.๒๕๕๘
สถานที่ฝกอบรม ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร. อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี
ลําดับ
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.

ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
พ.ต.ต.หญิง นันทกาล ตาลจินดา
พ.ต.ท.ราม
พรมโสดา
ร.ต.อ.ศักรินทร
วีรธนศิลปM
ร.ต.ท.วัชรพล
จังพล
ร.ต.ท.ศราวุธ
สมบัติมี
พ.ต.ท.อัครเดช วงคบุญตัน
พ.ต.ต.วิโรจน
ยอดวุฒิ
ร.ต.อ.ปภังกร
คําหน@อย
ร.ต.อ.อติชาต
ปฐมพรชัยศิริ
ร.ต.อ.วรพจน
สงวนจีน
พ.ต.อ.พรชัย
ผะอบทิพย
พ.ต.อ.ไพรินทร แสงแก@ว
ร.ต.อ.หญิง ปรารถนา พานทอง
ร.ต.ท.ณฐกร
อ2อนแสง
ร.ต.ท.หญิง กนกกาญจน ทองประสานคุณ

พ.ต.อ.เกษม
รัตนาวิทย
พ.ต.อ.อดิชัย
กัณหา
พ.ต.ท.มงคล สุนทรวิภาต
ร.ต.ท.หญิง พสุนาถ พงศไพจิตร
ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ลาภมาก
ร.ต.ท.หญิง ชวัลรัชต ศรีเฉลียว
พ.ต.อ.มานัส
จงวิมาสิณธุ
พ.ต.อ.โจม
ไกไสยกานนท
พ.ต.ท.สมบุญ
ศรีวิรุฬหโชติ
ร.ต.ท.ธนานัติ
มาท@วม

ตําแหน)ง
นวท.(สบ ๒) กสก.ศพฐ.๔
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.มุกดาหาร
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.หนองบัวลําภู
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.นครพนม
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.อุดรธานี
นวท.(สบ ๒) กสก.ศพฐ.๕
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.เชียงราย
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.แพร2
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.เชียงใหม2
นวท.(สบ ๑) กคม.ศพฐ.๕
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๖
นวท.(สบ ๔) กสก.ศพฐ.๖
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.นครสวรรค
นวท.(สบ ๑) กยส.ศพฐ.๖
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.ตาก
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๗
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๗
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.สุพรรณบุรี
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.สมุทรสงคราม
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.ประจวบคีรีขันธ
นวท.(สบ ๑) ปฏิบัติหน@าที่ กสก.ศพฐ.๗

นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๘
นวท.(สบ ๔) กสก.ศพฐ.๘
นวท.(สบ ๓) กสก.ศพฐ.๘
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.ระนอง

หมายเหตุ

ลําดับ
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจที่เขารับการฝกอบรม
โครงการอบรมการตรวจพิสูจน(ระบบทางรถไฟ
ระหว)างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ก.พ.๒๕๕๘
สถานที่ฝกอบรม ศูนย(ฝกอบรม สพฐ.ตร. อ.ท)ายาง จว.เพชรบุรี
ยศ ชื่อ
ชื่อสกุล
ตําแหน)ง
ร.ต.ท.สุทธิพงศ เอียดคง
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.ระนอง
พ.ต.ท.สราวุธ
จงจิต
นวท.(สบ ๓) พฐ.จว.ตรัง
นวท.(สบ ๒) ปฏิบัติหน@าที่ กสก.ศพฐ.๙
พ.ต.ต.พิสิษฐ
บัวแก@ว
ร.ต.ท.หญิง อุษา นิลสุวรรณ
นวท. (สบ ๑) กสก.ศพฐ.๙
ร.ต.ท.ธีระ
ชายมัน
นวท.(สบ ๑) พฐ.จว.พัทลุง
พ.ต.ท.มานิตย
ปานทอง
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.ปUตตานี
ร.ต.อ.ศราวุธ
เกาะสมัน
นวท.(สบ ๒) พฐ.จว.นราธิวาส
ร.ต.ท.ณฐนน
จันทาพูน
นวท.(สบ ๑) กคม.ศพฐ.๑๐
ร.ต.ท.หญิง นิศากร จันทรชื่น
นวท.(สบ ๑) กสก.ศพฐ.๑๐
ร.ต.ท.หญิง นวลปราง พิทักษกาญจนกุล
นวท.(สบ ๑) กสก.ศพฐ.๑๐

๖๑.

ผู@สังเกตุการณ
ว2าที่ พ.ต.ต.หญิง แสนสุข บุญสืบ

นวท.(สบ ๒) ฝพน.สฝจ.

หมายเหตุ

