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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง

1 ร.ต.อ. กงสุล วงศใจจา ผบ.มว.(สบ 1) กก.ตชด.34

2 ร.ต.อ. กรวุฒิ งดงามจรัส รอง สว.กก.สส.บก.น.6

3 ร.ต.อ.หญิง กฤษนะ เกตุเนตร รอง สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.6

4 วาที่รอยตรี กัมพล อยูมั่นธรรมา เจาหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญ 5 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

5 ร.ต.อ. กิตติทัศน วงษถาวร รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย

6 ร.ต.อ. กิตติพนธ สังฆะพันธ รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.1

7 ร.ต.อ. กิตติภพ ศรณแสงคํา รอง สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร

8 ร.ต.อ. กิติพงษ อินตะไชยวงค รอง สว.สส.สภ.เชียงแสน จว.เชียงราย

9 ร.ต.อ. โกศล รัตนสุโกศล รอง สว.ส.ทท.3 กก.3 บก.ทท.

10 นาย คณพล อิศรภักดี นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา กรมเจาทา

11 ร.ต.อ. คริษฐ ปริยะเกตุ รอง สว.ฝสต.2 กต.7 จต.

12 ร.ต.อ.หญิง เครือวรรณ ชัยนันท รอง สว.ฝอ.ภ.จว.แพร

13 ร.ต.อ. จเร ชูแกว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร

14 จ.ส.อ. จามร ชมภักดิ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 8 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

15 ร.ต.อ.หญิง จิรสุดา ปลายยอด รอง สว.กก.7 บก.ทล.

16 ร.ต.อ. เจริญ ธรรมธาดากุล รอง สว.กก.2 บก.สส.ภ.5

17 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ภักดีศักดิ์ศรี รอง สว.สส.สน.มักกะสัน

18 ร.ต.อ. ฉัตรมงคล บุญกลาง รอง สว.จร.สภ.เมืองหนองคาย

19 ร.ต.อ. เฉลิมพล รุงรัตน รอง สวป.สภ.หาดใหญ จว.สงขลา

20 ร.ต.อ. ชนาธิป พานทอง รอง สว.สส.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

21 ร.ต.อ. ชนินทร กุลวนิชชานันท รอง สว.กก.สส.บก.น.2

22 ร.ต.อ. ชยุต ธรรมกาย ผูชวย นว.(สบ 1) ผบก.ป.

23 นาย ชัชวาล นพณัฐเสฎฐี นิติกรปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน

24 ร.ต.อ. ชัยยงค มวยอารีย รอง สว.สส.สภ.ทุงหลวง จว.ราชบุรี

25 ร.ต.อ. ชาญชัย วรัญูรัตนะ รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 1

26 ร.ต.อ. ชาติ บุญไล รอง สวป.สภ.เมืองเลย

27 ร.ต.อ. ชุติพงษ สืบสาย รอง สว.ตม.จว.จันทบุรี

28 ร.ต.อ. ชูเกียรติ ตนแกว รอง สว.กก.1 บก.ส.2

29 ร.ต.อ. ไชยภูมิ ฉลองภูมิ รอง สว.สส.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร

30 ร.ต.อ. ฐิตานนท ไชยเขียว รอง สวป.สน.บางเขน

31 ร.ต.อ. ณพลเดช ผกาหวน รอง สวป.สน.ทุงสองหอง

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว .รุนที่ 128

ระหวางวันที่ 2 ธันวาคม 2556  ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว .รุนที่ 128

ระหวางวันที่ 2 ธันวาคม 2556  ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

32 ร.ต.อ. ณพวุฒิ มารยาตร รอง สว.ฝอ.บก.ตม.2

33 นาย ณรงค หวังดี เจาพนักงานตรวจทาชํานาญการ สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา กรมเจาทา

34 ร.ต.อ. ณัฐพงศ จิรพฤฒิศิริ ผบ.มว.(สบ 1) ปค.1 บก.ปค.รร.นรต.

35 ร.ต.อ. ณัฐภัทร เสมานู รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ทอง จว.รอยเอ็ด

36 ร.ต.อ. ณัฐวัฒน ธนจริวัฒน รอง สว.จร.สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี

37 ร.ต.อ. ณัฐวุฒิ ผิวบัวคํา ผบ.มว.(สบ 1) ปค.2 บก.ปค.รร.นรต.

38 ร.ต.อ. ดุสิต ภูหงษเพชร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา

39 ร.ต.อ. ถิรชัย ทวีนุช อจ.(สบ 1) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.7

40 ร.ต.อ. ทวฤทธิ์ รักดีศิริสัมพันธ รอง สว.จร.สน.บางเขน

41 ร.ต.อ. เทียนชัย โพธิ์สาราช รอง สว.สส.สน.วัดพระยาไกร

42 ร.ต.อ. ธงชัย ทองใหญ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี

43 ร.ต.อ. ธนพรหม ธนอาภากร รอง สว.สส.สน.บางรัก

44 ร.ต.อ.หญิง ธนวรรณ สูญทุกข รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพมหานคร 

45 ร.ต.อ. ธนวิชญ เพชรกาฬ รอง สวป.สภ.บางกรวย จว.นนทบุรี

46 ร.ต.อ. ธนเสฏฐ ตุมเล็กเตชาวุฒิ พงส.กก.3 บก.ป.

47 ร.ต.อ. ธนัญชัย อาจชัยชาญ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม

48 นาย ธนิต วิทยเมธ วิศวกรโยธาชํานาญการ สํานักบํารุงทาง กรมทางหลวงชนบท

49 นาย ธรรมวัตร อนุตรอริยกุล เจาหนาที่สอบสวนอาวุโส สํานักงานผูตรวจการแผนดิน

50 ร.ต.อ. ธวัชชัย จงยิ่งเจริญ นว.(สบ 1) ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

51 ร.ต.อ. ธีรพงศ โภชนาธาร รอง สวป.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี

52 ร.ต.อ. ธีรภัทร คุปตานนท นว.(สบ 1) ผบก.สปพ.

53 ร.ต.อ. ธีระวัฒน อํานาจเจริญยิ่ง รอง สว.ตม.ทอ.ภูเก็ต

54 ร.ต.อ.หญิง นพรัตน จินดาโสม รอง สว.กก.6 บก.ปคม.

55 ร.ต.อ. นพรัตน บุญถนอม รอง สว.กก.สส.2 บช.น.

56 ร.ต.อ. นพรุจ ณ รังษี รอง สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี

57 ร.ต.อ. นริศ สิริวันต รอง สว.งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ.

58 ร.ต.อ.หญิง นวลมณี ภูอนันตานนท รอง สว.กลุมงานสอบสวน บก.น.5

59 เรือตรี นววีร สนิทสุริวงษ เลขานุการผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย

60 ร.ต.อ. นัฏฐ โกมุทธพงศ รอง สวป.สน.ชนะสงคราม

61 ร.ต.อ.หญิง นันทนภัส พิมพกลาง รอง สว.ฝอ.ศฝต.รร.นรต.

62 ร.ต.อ.หญิง นันทนภัส อุนทอง รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.3
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บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว .รุนที่ 128

ระหวางวันที่ 2 ธันวาคม 2556  ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

63 ร.ต.อ. นิติรัฐ ทิพทวีธนารัชต รอง สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร

64 ร.ต.อ. ทักษ ธะกอง นว.(สบ 1) ผบก.กต.10 จต.

65 ร.ต.อ.หญิง นุชดาว ลานอก รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 

66 ร.ต.อ. เนติ รุงฟาแสงอรุณ รอง สว.กก.ดส.บช.น.

67 ร.ต.อ. บรรพต ใชบุญเรือง รอง สว.จร.สภ.เมืองนนทบุรี 

68 ร.ต.อ. บวรศักดิ์ คํารังษี รอง สว.บก.ตม.4 สตม.

69 ร.ต.อ. บันลือ งามสะพรั่ง รอง สว.กก.2 บก.ส.3

70 ร.ต.อ. บุญสืบ เกตุคง รอง สว.ชุดปฏิบัติการ กก.ศร.บก.สปพ.บช.น.

71 ร.ต.อ. ปฏิพัทธ สีตอง รอง สว.สส.สน.ปทุมวัน

72 ร.ต.อ. ปณต คํานึงการ รอง สว.ส.ทล.1 กก.3 บก.ทล.

73 ร.ต.อ. ประกอบ อินทรเกตุ รอง สว.จร.สน.บางรัก

74 ร.ต.อ. ประพฤทธิ์ อันประสิทธิ์ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร

75 ร.ต.อ. ประยูร ปตตุลี รอง สวป.สภ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ

76 ร.ต.อ. ประสิทธิ์ วงคเหล็ก รอง สว.สส.สภ.ลําปลายมาศ จว.บุรีรัมย

77 ร.ต.อ. ปรัชญา สุราวุธ รอง สว.กก.สส.บก.น.2

78 ร.ต.อ. ปริญญา กุลรัตน รอง สวป.สภ.ไทรนอย จว.นนทบุรี

79 ร.ต.อ. ปริญญา เอิบอาบ นายชางกลเรือ (สบ1) กรต.บก.รน.

80 นาย ปรีชา องคประเสริฐ ผูอํานวยการสวนฝกอบรม สํานักบริหารกลาง กรมปาไม

81 ร.ต.อ. ปญญาวัฒน เพียสุริวงษ รอง สว.กก.3 บก.ปอศ.

82 ร.ต.อ. ปุณณวิช อรรคนันท รอง สว.กลุมงานที่ปรึกษา คพ.กมค.

83 ร.ต.อ. พงศกร ตันอารีย รอง สว.กก.บพ.บก.ป.

84 ร.ต.อ. พนัส บุญอินทร รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี

85 ร.ต.อ.หญิง พเยาว เพชรปานกัน รอง สว.ฝายประวัติบุคคล ทพ.สกพ.

86 ร.ต.อ. พรเทพ พิชัยกุล รอง สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย 

87 ร.ต.อ.หญิง พรรณภา ไลปตา รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.4

88 ร.ต.อ. พัชรพงษ กาญจนวัฏศรี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร

89 ร.ต.อ. พัฒนเชษฐ ขุนธิวงศ รอง สว.จร.สน.อุดมสุข

90 ร.ต.อ. พัสกร พรหมอยู รอง สวป.สภ.องครักษ จว.นครนายก

91 นาย พิสาน บุญแกว เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต

92 ร.ต.อ. พีรพงษ ตนะทิพย รอง สว.สส.สภ.ดานชาง จว.สุพรรณบุรี

93 นาย พีรพงษ วงคสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด กรมราชทัณฑ
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บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว .รุนที่ 128

ระหวางวันที่ 2 ธันวาคม 2556  ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

94 ร.ต.อ. ไพฑูรย อินทรมณี รอง สว.สส.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร

95 ร.ต.อ. ไพเราะ พุมคํา รอง สว.ตม.จว.เลย

96 นาย ไพศาล สายแสง เจาพนักงานในพระองคปฏิบัติงาน สํานักพระราชวัง

97 ร.ต.อ. ฟาฮามี เฮ็งปยา รอง สว.สส.สภ.เมืองปตตานี

98 ร.ต.อ. ภาสกร นภาโชติ รอง สว.งานสืบสวน กก.2 บก.ทท.

99 ร.ต.อ. มนูน หอมละออ รอง สว.สส.สน.ลุมพินี

100 ร.ต.อ.หญิง มลฤดี สมมารถ รอง สว.ฝาย ตม.ขาออก ดาน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

101 ร.ต.อ. ยุทธนา บัวอินทร พงส.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎรธานี

102 ร.ต.อ. ยุทธภูมิ ไทยใหญ รอง สว.สส.สน.ตลาดพลู

103 ร.ต.อ. ยูสรอน อับดุลซามะ พงส.สภ.แมลาน จว.ปตตานี

104 ร.ต.อ. ระวิพันธ สุวรรณรัตน รอง สว.กก.1 บก.ป.

105 ร.ต.อ. รัตนเดช พิรุณสาร รอง สว.จร.สน.สายไหม

106 ร.ต.อ. ราชัญ ลําใย รอง สว.จร.สภ.เมืองพิษณุโลก

107 ร.ต.อ.หญิง รินลภัส ละอองพราว รอง สว.ตม.จว.สมุทรสาคร

108 ร.ต.อ. เริงชัย เนตวิลา รอง สว.สส.สน.ภาษีเจริญ

109 ร.ต.อ.   เรืองวิทย รัตนบุญทวี รอง สว.กลุมงานตรวจสอบสํานวน 4 คด.กมค.

110 ร.ต.อ. โรมรัญ ศรีเรือง รอง สว.จร.สน.คลองตัน

111 ร.ต.อ.หญิง ลาวรรณ ชวยจันทร พงส.กลุมงานสอบสวน บก.สส.ศชต.

112 ร.ต.อ.หญิง วรรณภา โชตินอก รอง สว.สส.3 บก.สส.ภ.5

113 ร.ต.อ. วสันต กันเกตุ รอง สว.สส.สน.ทาเรือ

114 ร.ต.อ. วัชระ  เจนสวัสดิ์   รอง สวป.สภ.ดอนหัวฬอ จว.ชลบุรี

115 ร.ต.อ. วิเชียร อิ่มนอย รอง สวป.สภ.สวางอารมณ จว.อุทัยธานี

116 ร.ต.อ. วินัย มีบุตรภักดี รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.สตม.

117 ร.ต.อ.หญิง วิมาลี คลอยดี รอง สว.กก.1 บก.ตม.1

118 ร.ต.อ. วิโรจน แสงสุวรรณ ครู (สบ 1) กก.ตชด.13

119 นาย วิวัฒน กิตติปญญาวงษ นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

120 นาย วีรพนธ ศรีนวล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง กสทช.

121 ร.ต.อ. วุฒิชัย ศรีตะลหฤทัย รอง สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก

122 ร.ต.อ. วุฒิเดช พอคา รอง สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร.บช.น.

123 ร.ต.อ. ศตวรรธน เกียรติสกุลทอง รอง สวป.สน.ทองหลอ

124 ร.ต.อ.หญิง ศมาพร ฉัตรสกุลพนิต รอง สว.ตม.ขาเขา ดาน ตม.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2
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ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนง

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร สว .รุนที่ 128

ระหวางวันที่ 2 ธันวาคม 2556  ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557

ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

125 ร.ต.อ. ศราวุธ ไชยรัตน รอง สว.สส.2 บก.สส.ภ.5

126 ร.ต.อ.หญิง ศศิธร แจมแจง รอง สว.ตม.จว.เชียงราย

127 นางสาว ศศิวิมล ชาติสมานนท นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

128 ร.ต.อ. ศักดิ์ หมูธิมา รอง สว.สส.สน.คลองตัน

129 นาย ศักดิ์สุขรัฐ เสนะวงศ เจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน กรมสรรพสามิต

130 นาย ศิริศักดิ์ พิพัฒนานนท หัวหนาชุดปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ธนาคารแหงประเทศไทย

131 ร.ต.อ. ศุภโชค บุญเจริญ นว.(สบ 1) ผบก.สส.สตม.

132 ร.ต.อ. เศรษฐพงศ ชูเมือง รอง สว.กก.สส.บก.น.6

133 ร.ต.อ. สมชาย เสมอเหมือน รอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.

134 ร.ต.อ. สมพร สุมมาตย รอง สว.จร.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี

135 นาย สมพัฒน จักสมศักดิ์ เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

136 ร.ต.อ. สมโมท แสงสวัสดิ์ รอง สว.สส.สน.ทาเรือ

137 ร.ต.อ. สมหมาย ใจสวาง รอง สวป.สน.ชนะสงคราม

138 ร.ต.อ. สรรพิชญ ศิริสุนทร รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2

139 ร.ต.อ. สะอาน อรรคสูรย รอง สว.กก.สส.บก.น.4

140 ร.ต.อ. สันติราษฎร บุษดี รอง สวป.สภ.เมืองขอนแกน

141 ร.ต.อ. สัมพันธ รัตนประดิษฐกุล รอง สว.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ

142 ร.ต.อ. สัมพันธ แสวง รอง สว.สส.สน.บางซื่อ

143 ร.ต.อ. สําราญ ผลอุดม รอง สว.จร.สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ จว.ปทุมธานี

144 ร.ต.อ. สุกฤษฏิ์ พุทธิทัยธีรธร รอง สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม

145 ร.ต.อ. สุกิจ ประกิจ รอง สว.สส.สภ.สรรคโลก จว.สุโขทัย

146 ร.ต.อ. สุดประเสริฐ หลัดกอง รอง สว.สส.สภ.หวยยอด จว.ตรัง

147 ร.ต.อ.หญิง สุทธกานต นาคะเสถียร รอง สว.ตม.จว.สมุทรปราการ

148 ร.ต.อ. สุทธิชัย อนันทบริพงค รอง สว.ส.ทล.3 กก.7 บก.ทล.

149 ร.ต.อ. สุทิน ซอนรัมย รอง สว.ดาน ตม.ทอ.กรุงเทพมหานคร 

150 นาย สุเทพ เพิงสงเคราะห หัวหนางานสื่อสารและควบคุมการเดินรถ ระดับ 6 บริษัทขนสงจํากัด 

151 ร.ต.อ.หญิง สุธิดา อานเปรื่อง รอง สว.กก.2 บก.ตม.1 สตม.

152 ร.ต.อ. สุพจน คํากําพุด รอง สว.สส.สภ.โพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา

153 ร.ต.อ. สุพจน ภาชื่น รอง สวป.สภ.บานโคก จว.เพชรบูรณ

154 ร.ต.อ.หญิง สุภารัตน สุวรรณดี รอง สว.ฝอ.บก.ป.
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ณ วิทยาลัยการตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

155 ร.ต.อ. สุริยะ พวงสมบัติ ผูชวย นว.(สบ 1) จตร.

156 ร.ต.อ.หญิง สุรียพร  แคลวปรปกษ รอง สว.กก.วิเคราะหขาวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.7

157 ร.ต.อ. สุวรรณสาม คีรีวิเชียร รอง สว.กก.5 บก.ป.

158 ร.ต.อ. เสถียร แกวเรียง รอง สว.สส.สภ.แมสอด จว.ตาก

159 ร.ต.อ. เสนห สุวรรณคีรี รอง สวป.สภ.เมืองพิจิตร

160 ร.ต.อ. เสรีภาพ พานา รอง สว.สส.สภ.เมืองรอยเอ็ด

161 ร.ต.อ.หญิง แหมม วงษเส รอง สว.กก.3 บก.ป.

162 ร.ต.อ. องอาจ ศรีทอง รอง สว.จร.สภ.สําโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ

163 ร.ต.อ. อดินันท วงศหมัดทอง รอง สว.จร.สภ.เมืองสงขลา

164 ร.ต.อ. อนุชา กาญจนาภรณ รอง สว.งานตรวจพิสูจนมลภาวะ กก.5 บก.จร.

165 ร.ต.อ. อนุชา อนันตอุปถัมภ รอง สว.กก.ดส.บช.น.

166 ร.ต.อ. อนุเทพ อุทุมพร รอง สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี

167 นาย อภิชาติ ศรีชาติ นิติกรชํานาญการ กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

168 ร.ต.อ. อภิสิทธิ์ สุโทสา พงส.สภ.เมืองพิจิตร

169 ร.ต.อ. อรรณพ เอิบอิ่ม รอง สว.ดาน ตม.เชียงแสน 

170 ร.ต.อ. อริยะ วงคจันทร ผบ.มว.(สบ 1) ปค.1 บก.ปค.รร.นรต.

171 ร.ต.อ.หญิง อัจฉรา ศรีพล รอง สว.ตม.จว.ระยอง

172 ร.ต.อ.หญิง อัญญนันท ทิพยประเสริฐ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ก.

173 ร.ต.อ.  อาณัติ กระแสศัพท รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.สง.นรป.

174 ร.ต.อ. อานนท เชิดชูตระกูลทอง รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงใหม

175 ร.ต.อ. อาสา จันทรมณี รอง สวป.สน.ลุมพินี

176 ร.ต.อ. อุกฤษ พันธุคงชื่น รอง สว.สส.สภ.เมืองนนทบุรี

177 ร.ต.อ. เอกชัย บุญวาส รอง สว.สส.สภ.ทาบอ จว.หนองคาย

178 ร.ต.อ. เอกพจน สังเมียน รอง สว.ฝายตรวจสอบพฤติการณบุคคล บก.อก.บช.ส. 

179 ร.ต.อ. เอกภณ พุทธิกุล รอง สวป.สน.บางรัก

180 ร.ต.อ. เอกรินทร อุปเวช รอง สว.สส.สน.ปทุมวัน
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