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1 ร.ต.อ. กฤษฎา นาคประสิทธ์ิ รอง สว.สส.๒ บก.สส.ภ.๑

2 ร.ต.อ. ดิเรก จันทร์ทรง รอง สว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ

3 ร.ต.อ. ธนาคาร จันทร์กระจ่าง รอง สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๑

4 ร.ต.อ. ประยุทธ  บญุมาพึ่ง รอง สวป.สภ.มโนรมย์ จว.ชัยนาท

5 ร.ต.อ. ภูสิษฐ์  ก้อนทอง รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.สิงหบ์รีุ

6 ร.ต.อ. สุภัทร ศรีภา รอง สวป.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ
ต ารวจภูธรภาค 2

1 ร.ต.อ. เก่งศาสตร์ นวลพงศ์ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา

2 ร.ต.อ. ฐานนัดร แก้วบดุดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

3 ร.ต.อ. ทศพล เปรมกมล รอง สวป.สภ.นคิมพัฒนา จว.ระยอง 

4 ร.ต.อ. ธรา ผ่องพุฒิ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

5 ร.ต.อ. นนท์สมรรถ โบว์สุวรรณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สัตหบี จว.ชลบรีุ

6 ร.ต.อ. นฐัวุฒิ สมศรี รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ระยอง

7 ร.ต.อ. พุฒิพัฒน์ โกสินอภิวัฒน์ รอง สว.สส.สภ.บางละมุง จว.ชลบรีุ

8 ร.ต.อ. ศิรชัช หนเูทศ รอง สว.สส.สภ.ศรีราชา จว.ชลบรีุ

9 ร.ต.อ. อดุลย์ นามดี รอง สว.สส.สภ.แสนสุข จว.ชลบรีุ

10 ร.ต.อ. พายัพ เจริญกัลป์ รอง สวป.สภ.เมืองจันทบรีุ
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1 ร.ต.อ. ณิชธร ปรูณะปญัญา รอง สวป.สภ.ล าดวน จว.บรีุรัมย์

2 ร.ต.อ. ดนยั บตุรี นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

3 ร.ต.อ. ดลระวี ศรีวัฒนานนท์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี

4 ร.ต.อ. พชร บวัจันทร์ รอง สว.สส.สภ.ไพรบงึ จว.ศรีสะเกษ

5 ร.ต.อ. วีรยุทธ ทรัพย์แสงส่ง รอง สวป.สภ.บณุฑริก จว.อุบลราชธานี

6 ร.ต.อ. สุรเดช ประสงใด รอง สวป.สภ.เมืองบรีุรัมย์

7 ร.ต.อ. สุริยัน ค าสอน รอง สว.จร.สภ.เมืองอุบลราชธาน ี

8 ร.ต.อ. อุกกฤษฏ์ แพงไธสง รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา

9 ร.ต.อ. อุทัย เรืองทา รอง สวป.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา

10 ร.ต.อ. สุเมธ รุ่งเรือง รอง สวป.สภ.แนงมุด จว.สุรินทร์

บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุน่ที่ 157
ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. - 31 ม.ีค.2560

ณ วิทยาลัยการต ารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
**********************
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1 ร.ต.อ. ชินวัฒน์ หมืน่ไกร รอง สวป.สภ.พล จว.ขอนแก่น

2 ร.ต.อ. ปริญญา โคตรสวรรค์ รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

3 ร.ต.อ. ยุทธภูมิ อภิรมยานนท์ รอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร

4 ร.ต.อ. รัฐกิตต์ิ บญุสันต์สุขศรี รอง สวป.สภ.บา้นเปด็ จว.ขอนแก่น

5 ร.ต.อ. ศราวุธ ทองนอ้ย รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.หนองคาย

6 ร.ต.อ. สุรพรชัย วงศ์ผาคุณ รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น

7 ร.ต.อ. สุวิทย์ เหล่าถาวร รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.บงึกาฬ

8 ร.ต.อ. อภิเชษฐ์ เมธีธรรมาภรณ์ รอง สวป.สภ.เมืองหนองบวัล าภู

9 ร.ต.อ. อ าพร สพานหล้า รอง สวป.สภ.เมืองมุกดาหาร

10 ร.ต.อ. เอกภพ แสงสุข รอง สวป.สภ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น

11 ร.ต.อ. ตฤณวัฒน์ โพธ์ิบาย รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม
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1 ร.ต.อ. กฤตยศ สันตา รอง สวป.สภ.แม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน

2 ร.ต.อ. กิตติพงษ์ ศรีโท รอง สว.สส.สภ.ภูพิงค์ราชนเิวศน ์จว.เชียงใหม่

3 ร.ต.อ. เธียรนนัท์ ปาละปนิ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.5

4 ร.ต.อ. เธียรัช กัลยา รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.เชียงราย

5 ร.ต.อ. ยุทธเดช อินทร์สุวรรณ รอง สวป.สภ.เวียงสา จว.นา่น

6 ร.ต.อ. สราวุฒิ คละไฮ รอง สวป.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย

7 ร.ต.อ. สันติชัย สีใหม่ รอง สว.(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.แพร่

8 ร.ต.อ. สุรชาติ หมืน่ตาบตุร รอง สว.สส.สภ.เมืองล าปาง จว.ล าปาง

9 ร.ต.อ. โกศล วงศ์รินทร์ รอง สวป.สภ.บา้นเอื้อม จว.ล าปาง
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1 ร.ต.อ. วรวรรษ  พ่วงเชย รอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์

2 ร.ต.อ. สุทธิรัก  ราชประโคน รอง สวป.สภ.แม่สอด จว.ตาก

3 ร.ต.อ. อธิภัทร เสนาะพิณ รอง สว.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก

4 ร.ต.อ. อนนัตรัตน ์ สุขนรินทร์ รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์
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๑ ร.ต.อ. ชยุต ขุนฤทธ์ิวรชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปราณบรีุ จว.ประจวบคีรีขันธ์

๒ ร.ต.อ. ณัฏฐ์ ชูแก้ว นว.(สบ 1) ผบก.อก.ภ.7

๓ ร.ต.อ. นฐัวุฒิ บญุโห้ รอง สวป.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบรีุ
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1 ร.ต.อ. ชุมพล คุ้มภิรมย์ นายเวร (สบ 1) ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

2 ร.ต.อ. ณรงค์ชัย ด าเอียด รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช

3 ร.ต.อ. ปริญญา รักษาแก้ว รอง สว.จร.สภ.บอ่ผุด จว.สุราษฎร์ธานี

4 ร.ต.อ. พงศ์สถิต ตรีอาทิตย์โยธิน รอง สวป.สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร

5 ร.ต.อ. วิวัฒน์ เพ็ชรสวัสด์ิ รอง สวป.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร
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1 ร.ต.อ. ธีรโชติ ณ พัทลุง รอง สวป.สภ.เทพา จว.สงขลา

2 ร.ต.อ.หญิง นงเยาว์ นนทิสิทธ์ิ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

3 ร.ต.อ. บญัชา ไชยสวัสด์ิ รอง สวป.สภ.สะท้อน จว.สงขลา

4 ร.ต.อ. ประเทือง แก้วโรจน์ รอง สวป.สภ.สะบา้ย้อย จว.สงขลา

5 ร.ต.อ. สุรพัฒน์ อาดสะอาด รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

6 ร.ต.อ. สุรสิทธ์ิ รองวัง รอง สวป.สภ.เขาวิเศษ จว.ตรัง

7 ร.ต.อ. อนนัต์ สุคนธา รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

8 ร.ต.อ. อนสุร และมุสอ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สะบา้ย้อย จว.สงขลา

9 ร.ต.อ. อวยพร อุบลพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล

10 ร.ต.อ. เอกสิทธ์ิ หมูดเอียด รอง สวป.สภ.เมืองสตูล

11 ร.ต.อ. วิรัช แสงมณี รอง สวป.สภ.สะบา้ย้อย จว.สงขลา
ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจชายแดนภาคใต้

1 ร.ต.อ. กฤตพงศ์   สุขเกิด รอง สวป.สภ.ธารโต จว.ยะลา

2 ร.ต.อ. กิตติพงศ์ หนเูพ็ง รอง สว.(สอบสวน)สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส

3 ร.ต.อ. คชภพ พัสระ รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.ศชต.

4 ร.ต.อ. ชัชวาล บาซาเปยีน รอง สว.สส.สภ.เมืองปตัตาน ีจว.ปตัตานี

5 ร.ต.อ. เชาวลิต อาตเต้ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.สายบรีุ จว.ปตัตานี

6 ร.ต.อ. ซุลกีฟลี  ระเซาะ รอง สว.(สอบสวน)สภ.บนันงัสตา จว.ยะลา

7 ร.ต.อ. ฐิติ พรหมปลัด รอง สวป.สภ.บเูก๊ะตา จว.นราธิวาส

8 ร.ต.อ. ณรงค์ สุขแดง รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

9 ร.ต.อ. ณัฐไชยเฉลิม วงศ์ใหญ่ รอง สว.(สอบสวน)สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส

10 ร.ต.อ. ทรงวุฒิ     รักจุ้ย รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

11 ร.ต.อ. ธวัชชัย สินเสริฐ รอง สวป.สภ.นาประดู่ จว.ปตัตานี

12 ร.ต.อ. นรินทร์ ผ่องใส รอง สวป.สภ.เมืองปตัตาน ีจว.ปตัตานี

13 ร.ต.อ. ประสาน คงประสิทธ์ิ รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา

14 ร.ต.อ. พรมแดน สุวรรณชาตรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปตัตาน ีจว.ปตัตานี
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15 ร.ต.อ. ไพริทธ์ิ    เจริญผล รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ยะลา

16 ร.ต.อ. ภาณุศิษฏ์ หมืน่พินจิ รอง สวป.สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

17 ร.ต.อ. ภาณุพงศ์   คงเพชร รอง สวป.สภ.ท่าธง จว.ยะลา

18 ร.ต.อ. มูฮ ามัดอัซรี สือนิ รอง สวป.สภ.ย่ีงอ จว.นราธิวาส

19 ร.ต.อ. ยงยุทธ แก้วละเอียด รอง สว.(สอบสวน) สภ.ยะหร่ิง จว.ปตัตานี

20 ร.ต.อ. ยุทธนา ทองสง รอง สวป.สภ.มายอ จว.ปตัตานี

21 ร.ต.อ. วิเชียร พนมเขต รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปตัตานี

22 ร.ต.อ. วิรชาติ ย่องหิน้ รอง สวป.สภ.ราตาปนัยัง จว.ปตัตานี

23 ร.ต.อ. วิวรณ์ ขุนแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองจิก จว.ปตัตานี

24 ร.ต.อ. สมภพ เกษรมาศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สากอ จว.นราธิวาส

25 ร.ต.อ. สมภพ มาเมือง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปตัตานี

26 ร.ต.อ. สัญญา มอหะหมัด รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปตัตานี

27 ร.ต.อ. สัณฐิติ ทองจันทร์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

28 ร.ต.อ. สุชาติ ตราโชว์ รอง สวป.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส

29 ร.ต.อ. สุรัติ หมืน่ไวย์ รอง สว.(ต.ท.บ.) กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส

30 ร.ต.อ.หญิง สุวิณา กาฬมูสิก รอง สว.กก.ซถ.2 บก.สส.ศชต.

31 ร.ต.อ. อารัน โต๊ะเอียด รอง สวป.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปตัตานี

32 ร.ต.อ. เอกราช ศะศินลิ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส

33 ร.ต.อ. ชนะพล หลังยาหนา่ย รอง สวป.สภ.เมืองปตัตาน ีจว.ปตัตานี

34 ร.ต.อ. ประยูร ทองฤทธ์ิ รอง สว.จร.สภ.เมืองยะลา

35 ร.ต.อ. สิงหนาท หอยตะคุ รอง สว.สส.สภ.มายอ จว.ปตัตานี
กองบัญชาการต ารวจนครบาล

1 ร.ต.อ. กมลศักด์ิ นาคเสน รอง สว.สส.สน.ดอนเมือง

2 ร.ต.อ. กรัยฉัตร อินต๊ะพันธ์ รอง สว.กก.สส.บก.น.3

3 ร.ต.อ. กิติพัฒน์ ใจอารีรอบ รอง สวป.สน.ลาดกระบงั

4 ร.ต.อ. จักรกริช เวียงสมุทร รอง สว.งานธุรการ กก.สายตรวจ บก.สปพ.

5 ร.ต.อ. จินตสิทธ์ิ วิสิฐพัฒนาทร รอง สว.ฝอ.บก.สปพ.

6 ร.ต.อ. เฉลิมพล บญุทาวัน รอง สว.งานตรวจพิสูจนม์ลภาวะ กก.5 บก.จร.

7 ร.ต.อ. ธีรวัตร์ ปญัญาณ์ธรรมกุล รอง สวป.สน.ลุมพินี

8 ร.ต.อ. นรุตม์ชัย เบญจปฐมรงค์ รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น.

9 ร.ต.อ. นติิพงศ์ มหศักด์ิสุนทร รอง สว.งานสายตรวจ ๑ บก.สปพ.

10 ร.ต.อ. เมธัส อยู่คุ้ม รอง สว.งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร.

11 ร.ต.อ. วโรดม ใบเรือ รอง สว.งานตรวจพิสูจนผู้์ขับขี่ กก.5 บก.จร.
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12 ร.ต.อ. วาว สุไชยชิต รอง สว.งานอารักขาที่ 2 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ.

13 ร.ต.อ. วุฒิพันธ์ ผะอบทอง รอง สวป.สน.สุทธิสาร

14 ร.ต.อ. ศักด์ิชัย อยู่รักษ์ รอง สว.ศฝร.บช.น.

15 ร.ต.อ. ศุภฤทธ์ิ ยมตะโก รอง สว.งานสายตรวจ 3 กก.1 บก.จร.

16 ร.ต.อ. หสันยั เฟื่องสังข์ รอง สว.กก.สส.บก.น.๑ 

17 ร.ต.อ. อมร เดชศรี รอง สวป. สน.บางกอกนอ้ย

18 ร.ต.อ. อรรถพล สลับเพชร รอง สวป.สน.คลองตัน

19 ร.ต.อ. อรุษ สภานนท์ รอง สว.กก.สส.บก.น.6

20 ร.ต.อ. อัสน ี ตระกูลฐิติทรัพย์ รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร.

21 ร.ต.อ. ธานนิทร์ แจ่มมี รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง

1 ร.ต.อ. จิระพันธ์   มณีรัตน์ รอง สว.กก.ปพ.บก.ป.

2 ร.ต.อ. ชาติชาย ด ารัสการ รอง สว.กก.๕ บก.ปอศ.

3 ร.ต.อ. ณรงค์  ทองนุน่ รอง สว.ส.ทล.5 กก.7 บก.ทล.

4 ร.ต.อ. เทพทัฬห ์ ขจรเกียรติอาชา รอง สว.ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.

5 ร.ต.อ. ธนศักด์ิ ปราสาททอง รอง สว.กก.๑ บก.ป.

6 ร.ต.อ. พลัฏฐ์ชัย  หลุ่มข า รอง สว.ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล.

7 ร.ต.อ. ภุชงค์ สุขเจริญ รอง สว.(สอบสวน) กก.๑ บก.ปคม.

8 ร.ต.อ. ภูมิพัฒน์ บวัรัตนกุล รอง สว.กก.1 บก.ป.

9 ร.ต.อ. วสวัตต์ิ  มุครสกุล รอง สว.กลุ่มงานสนบัสนนุ บก.ปอท.

10 ร.ต.อ. วีรภัทร ค าลาพิช รอง สว.ส.ทท.4 กก.4 บก.ทท.

11 ร.ต.อ. วุฒิศักด์ิ นาครินทร์ รอง สว.กก.4 บก.ปคม.

12 ร.ต.อ. ศราวุฒิ  ทองใย รอง สว.ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล.

13 ร.ต.อ. ชวพล ยินดีผล รอง สว.กก.1 บก.ปทส.
กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด

1 ร.ต.อ. วิณพ วงศ์อารักษ์ รอง สว.กก.1 บก.ปส.1 บช.ปส.

2 ร.ต.อ. สันต์นที กาญจนาภา รอง สว.กก.ปพ.บช.ปส.
กองบัญชาการต ารวจสันติบาล

1 ร.ต.อ. ยุทธพล หนิแก้ว นว.(สบ.๑) ผบก.ส.๓
กองบัญชาการตรวจคนเข้าเมอืง

1 ร.ต.อ. ทศพร สันติพงศ์ รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร

2 ร.ต.อ. ธนาธิป จิตราคนี นว.(สบ 1) ผบก.ตม.3

3 ร.ต.อ.หญิง นติยา เพ็ชรดี รอง สว.ตม.จว.นราธิวาส บก.ตม.6
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4 ร.ต.อ. นพินธ์ เรืองสม รอง สว.ตม.จว.ชลบรีุ บก.ตม.3

5 ร.ต.อ. วีรธัช ตังคะพิภพ รอง สว.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน

1 ร.ต.อ. โกเมน สุวรรณชาตรี ผบ.มว.กก.ตชด.41

2 ร.ต.อ.หญิง วิจิตรา พรมพิทักษ์ ผบ.มว.กก.ตชด.34

3 ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา มีนุน่ รอง สว.กก.ตชด.42
4 ร.ต.อ. สุริยา นาคประนม ผบ.มว.กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.

ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ

1 ร.ต.อ.หญิง ศิริเพ็ญ หนพูรหม รอง สว.ฝอ.ศพฐ.9

2 ร.ต.อ.หญิง ภูวษา มณีแสง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.8 ปฏิบติัราชการ ศปก.ตร.สน.
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ

1 ร.ต.อ. ฉัตรชัย แสงร่ืน ผบ.มว. ฝ่ายปกครอง 1 บก.ปค.รร.นรต.
2 ร.ต.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ ไข่แก้ว ผบ.มว.ปค.๒ บก.ปค.รร.นรต.

ส านักงานส่งก าลังบ ารุง
1 ร.ต.อ. จักกฤษณ์ จุลเทพ รอง สว.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ ยธ.

2 ร.ต.อ. วนรรณ์ วรรณไพบลูย์ รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ 3 ยธ.

ส านักงานก าลังพล

1 ร.ต.อ. โกมินทร์ อัตโสภณวัฒนา รอง สว.ฝ่ายความชอบ ทพ.

2 ร.ต.อ. โผน นรินทร์ รอง สว.ฝ่ายบรรจุ ทพ.
จเรต ารวจ

1 ร.ต.อ. สุรโชค กังวานวาณิชย์ นว.ผบก.กต.๓ จต.
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