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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง

1 ร.ต.ท. กฤตย ธีรเวศยสุวรรณ พงส.สน.ปทุมวัน

2 ร.ต.ท. กฤษฎา นาคประสิทธิ์ นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.1

3 ร.ต.อ. เกริก เสนาะสําเนียง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี

4 ร.ต.อ. ขจรศักดิ์ ดาระภา รอง สว.ตม.จว.อุดรธานี

5 ร.ต.อ. คมกริช ศรีหริ่ง รอง สว.สส.สภ.เมืองอุดรธานี

6 ร.ต.อ. เฉลิมพล บุญทาวัน นว.(สบ 1) ผบก.ปคม.

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

8 ร.ต.อ. ชัยรัตน ประสารพันธ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี

9 ร.ต.ท. ณรงคฤทธิ์ โมฬี พงส.สน.ราษฏรบูรณะ 

10 ร.ต.อ. ธนศักดิ์ ปราสาททอง พงส. สน.จักวรรดิ (ชวยราชการ) รอว สว.กก.สส.บก.น.6

11 ร.ต.ท. ธนาคาร จันทรกระจาง รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.1

12 ร.ต.อ. ธนาธิป จิตราคนี พงส.สภ.เมืองชลบุรี ชวยราชการ รอง สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี

13 ร.ต.อ. ธัญตุรงค วุฒิวงศ รอง สวป.สภ.เมืองระนอง

14 ร.ต.ท. ธีร เกสทอง รอง สวป.สภ.เมืองยะลา

15 ร.ต.อ. ธีรวัตร ปญญาณธรรมกุล รอง สว.สส.สน.มีนบุรี

16 ร.ต.อ. นรุตมชัย เบญจปฐมรงค รอง สว.กก.3 บก.สส.บช.น.

17 ร.ต.อ. นาคิน บุญคง รอง สว.กก.2 บก.ปส.2 บช.ปส.

18 ร.ต.ท. นิธิ ปยะพันธุ พงส.สน.ยานนาวา

19 นาย นิรุท สุขพอคา นักกฎหมาย ป.ป.ช.ชํานาญการ สํานักกฎหมาย

20 ร.ต.อ. บัญชา สังขแจม รอง สวป.สภ.เมืองอํานาจเจริญ

21 เรืออากาศโท บุญเพ็ง หงษา ผูบังคับหมวดรักษาการณ กองรอยทหารสารวัตร กองบิน ๒๑

22 ร.ต.อ. ปฏิพล พิมานเมฆินทร รอง สว.กลุมงานฯ บก.ปอท.

23 ร.ต.อ. ปรัชญ พุมกุมาร รอง สวป.สภ.เมืองนาน

24 ร.ต.ท. ปรัชญา เตชะ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุนที่ 95

ระหวางวันที่ 20 ต.ค.57 - 6 ก.พ.58

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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25 วาที่ ร.ต.อ. ปราบดา สุขสุนทรีย รอง สว.กก.4 บก.ส.2

26 ร.ต.อ. พงศสถิต ตรีอาทิตยโยธิน รอง สวป.สภ.ทาแซะ จว.ชุมพร

27 ร.ต.อ. พชร มูลสาร รอง สวป.สภ.เมืองเลย

28 ร.ต.อ. พลปพัฒน ภูพูลทรัพย รอง สว.กก.สส.บก.น.2 

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

30 ร.ต.อ. พิทยา คงเจริญ รอง สวป.สภ.เมืองอุทัยธานี

31 ร.ต.อ. ไพโรจน สกุลเล็ก รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา

32 ร.ต.ท. มาโนชย ทองแกว รอง สว.กก.1 บก.ปส.1 บช.ปส.

33 ร.ต.อ. วีรยุทธ ทรัพยแสงสง รอง สวป.สภ.บุณฑริก จว.อุบลราชธานี รักษาราชการ รอง สวป.สภ.วารินชําราบ จว.อุบลฯ

34 ร.ต.อ. วุฒิพงศ ตระกูลวิรัตตันติ รอง สว.สส.สภ.เมืองพัทยา ภ.จว.ชลบุรี

35 นาย ศิตวิทย พูลชัย นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สํานักงาน ป.ป.ส.

36 ร.อ. ศุภวุฒิ เพียรเก็บ ประจําแผนกฝกศึกษา ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล

37 นาย สถาพร ธีรโชติสกุล เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ สํานักคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

38 นาย สมจินต จิตรสมนึก นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ สํานักสืบสวนและปราบปราม

39 ร.ต.อ. สุธีรฐ ธีระสวัสดิ์ รอง สว.กก.6 บก.ทท.

40 ร.ต.อ. สุรพิชัย คําหมื่น รอง สว.กก.5 บก.ป.

41 ร.ต.อ. อชิรเวชชย สุพรรณเภสัช รองสว.สส.สน.บุคคโล

42 ร.ต.อ. อดุลย นามดี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ

43 วาที่ ร.ต.อ. อดุลยศิริ วงศตันกาศ รอง สว.กก.4 บก.ส.2

44 นาย เอกสิทธิ์ สุดแกว เจาหนาที่สืบสวน อาวุโส ศูนยสืบสวนและประมวลขาว ธนาคารแหงประเทศไทย

45 ร.ต.อ. ทสิวัฒน หูทอง รอง สว.ปฏิบัติราชการ กก.1 บก.ปอท.

46 ร.ต.อ. ศุภณัฐ เองยอง รอง สว.สส.สภ.ตะกั่วทุง

47 ร.ต.อ. นิธิธนนท  ภัทรหิรัญชัย นว.(สบ1) ผบก.สศป.
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