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1 พ.ต.ท.หญิง กมลชนก สกลรักษ์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

2 พ.ต.ท.หญิง กมลณิชา รัตนถิตะกุล พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

3 พ.ต.ท.หญิง กฤติยา เหง่นาเลน พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

4 พ.ต.ท. กฤษดา ขันโสดา รอง ผกก.สส.สภ.นามน จว.กาฬสินธุ์

5 พ.ต.ท. ก้องเกียรติ ทองอินทร์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นา่น

6 พ.ต.ท. กัมปนาท ศรีภริมย์ รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

7 พ.ต.ท. กัมพล รัตนประทีป รอง ผกก.ป.สน.ทุ่งสองหอ้ง

8 พ.ต.ท.หญิง กิ่งแก้ว สุจริตธรรม พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

9 พ.ต.ท. กิตติพันธ์ เดชสุนทรวัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก

10 พ.ต.ท. กิตติสัณห์ ชะนะ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ตราด

11 พ.ต.ท. กู้เกียรติ พิมพากุล รอง ผกก.ป.สภ.ทรายขาว จว.กระบี่

12 พ.ต.ท.หญิง เกสรา ทะอินเลย รอง ผกก.(ปฏบิติังาน กอ.รมน.) สกพ.

13 พ.ต.ท. เกียรติ อาจราชกิจ รอง ผกก.ฝตป.บก.อก.จต.

14 พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ บ ารุงสวัสด์ิ รอง ผกก.2 บก.ปทส.

15 พ.ต.ท. ขจรสุข รุมาคม รอง ผกก.กพล.ศฝต.รร.นรต.

16 พ.ต.ท. คฑายุทธ โรจนว์งศ์สุริยะ รอง ผกก.สส.สน.จักรวรรดิ

17 พ.ต.ท. คณบดี เลิศอมรศักด์ิ รอง ผกก.สส.สน.ลาดพร้าว

18 พ.ต.ท. จรูญรัตน์ บญุเลิศ รอง ผกก.1 บก.ปส.1 บช.ปส.

19 พ.ต.ท. จักรกริช ใจดี รอง ผกก.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.

20 พ.ต.ท.หญิง จันทนา จันมะโน พยาบาล (สบ 3) ดร.รพ.ตร.

21 พ.ต.ท. จ ารอง มีแสง รอง ผกก.ป.สภ.ชนแดน จว.เพชรบรูณ์

22 พ.ต.ท. จีระวัฒน์ โพธินา รอง ผกก.สส.สภ.หนองสองหอ้ง จว.ขอนแก่น

23 พ.ต.ท. เจริญ แดงเรือง รอง ผกก.จร.สภ.เมืองอุตรดิตถ์

24 พ.ต.ท. ฉลาด เพชรเพลิดพราว รอง ผกก.ฝ่ายสนบัสนนุ บ.ตร.

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 100

ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 2557  - 10 เม.ย.2558

ณ วิทยาลัยการต ารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

/117 พ.ต.อ.สุนทร...



- 2 -

25 นาย ฉัตร์ชัย สิงหโ์ต นกัสืบสวนสอบสวนช านาญการ ป.ป.ส.

26 พ.ต.ท. ฉัตรมงคล วศินอมร รอง ผกก.4 บก.ปคบ.

27 พ.ต.ท.หญิง ฉันฉาย รัตนพานชิ รอง ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส.

28 พ.ต.ท. เฉลย      ทองอ่อน  รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.6

29 พ.ต.ท. ชนะศักด์ิ อินทองแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.สายบรีุ จว.ปตัตานี

30 พ.ต.ท. ชนะสงคราม แก้วเงิน รอง ผกก.สส.สภ.ล าสนธิ จว.ลพบรีุ

31 พ.ต.ท. ชรินทร์ ณ ล าปาง รอง ผกก.ป.สภ.แม่ทะ จว.ล าปาง

32 พ.ต.ท. ชลินทร์ กฤชกระพัน รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.น.

33 พ.ต.ท. ชัชวาลย์  ทิพย์พิชัย รอง ผกก.ตม.จว.สตูล

34 พ.ต.ท. ชาญยุทธ มณีสุวรรณ สวญ.สภ.คลองขนาน จว.กระบี่

35 พ.ต.ท. ชาญวิทย์ ธรรมรัต รอง ผกก.สส.สภ.ขุนยวม จว.แม่ฮ่องสอน

36 พ.ต.ท. ชูสิทธิ์ หล่อแสง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอ านาจเจริญ

37 พ.ต.ท. ฐานพุงศ์ แสงซ่ือ รอง ผกก.ป.สน.สุทธิสาร

38 พ.ต.ท. ณรงค์วิช สุดกังวาล รอง ผกก.จร.สน.หวัหมาก

39 พ.ต.ท. ณัฐจักร จันลา รอง ผกก.สส.สน.ราษฎร์บรูณะ

40 พ.ต.ท. ณัฐดนยั ชัยวงศ์จรัส รอง ผกก.สส.สภ.หนองนาค า จว.ขอนแก่น

41 พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ ตรงเที่ยง รอง ผกก.สส.ภ.จว.สกลนคร

42 พ.ต.ท. ดนยั ทนสูงเนนิ รอง ผกก.ป.สภ.หนองฮี จว.ร้อยเอ็ด

43 พ.ต.ท. ดุษิต ทองสอง รอง ผกก.ป.สภ.ไม้แก่น จว.ปตัตานี

44 พ.ต.ท. ดุสิต วาลีประโคน รอง ผกก.สส.สน.บางโพงพาง

45 พ.ต.ท. เดชภทัร ภยัล้ี รอง ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร.

46 พ.ต.ท. แดนไพร แก้วเวหล รอง ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.4

47 พ.ต.ท. ต่อศักด์ิ ศรีเสริม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองบรีุรัมย์

48 พ.ต.ท. ถวัลย์  หาไชย รอง ผกก.สส.ภ.จว.ก าแพงเพชร

49 พ.ต.ท.หญิง ถิรวรรณ์ ใจจักร์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

50 พ.ต.ท. ทวี กิติวิริยกุล รอง ผกก.ป.สภ.ศรีมหาโพธิ์ จว.ปราจีนบรีุ

51 พ.ต.ท. ทศพล  ทองใบ รอง ผกก.กลุ่มงานคดีแพ่ง คพ. 

52 พ.ต.ท.หญิง ทิธตยา แต้ไพบลูย์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
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53 พ.ต.ท. เทพนม ก๋งอุบล รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ

54 พ.ต.ท. ธนกฤต บญุเจริญ รอง ผกก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ.

55 พ.ต.ท. ธนภณ ธรรมพิทักษ์ รอง ผกก.ฝ่ายประมวลผลข้อมูล ศทส.ตม.

56 พ.ต.ท. ธนตัถ์สันต์ เมืองอินทร์ รอง ผกก.สส.สภ.บา้นเสด็จ จว.ล าปาง

57 พ.ต.ท. ธรรศกร ก้อนทอง รอง ผกก.สส.สภ.บางกรวย จว.นนทบรีุ

58 พ.ต.ท. ธัชพล  แสนวัง รอง ผกก.ป.สภ.บงึโขงหลง จว.บงึกาฬ

59 พ.ต.ท.หญิง ธัญญา มนต์ศิลป์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

60 พ.ต.ท.หญิง ธัญลักษณ์ แสงรุ้ง พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

61 พ.ต.ท.หญิง นพรัตน์ แสงดาว อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.3

62 พ.ต.ท. นพรัตน์ เหมรัตน์ รอง ผกก.ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ รร .นรต.

63 พ.ต.ท. นราวรัชย์ บณุยรัตพันธุ์ รอง ผกก.ป.สภ.สรรคบรีุ จว.ชัยนาท

64 พ.ต.ท. นทัิศน์ จิตตวิทยานกุูล รอง ผกก.4 บก.ปคบ.

65 นางสาว เนรัญชรา กอมะณี พนกังานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการ

66 พ.ต.ท. บณัฑิต ขาวสุธรรม รอง ผกก.5 บก.ทท.

67 พ.ต.ท. ปฐมพร ขจรภริมย์ รอง ผกก.สส.สภ.ด่านแม่ค ามัน จว.อุตรดิตถ์

68 พ.ต.ท. ปรเมษฐ์ พลับพลึง รอง ผกก.ป.สภ.แม่ลาน จว.ปตัตานี

69 พ.ต.ท.หญิง ประจบจิตต์ อินทรก าแหง รอง ผกก.ฝ่ายอ านวยการ สศป.บช.ศ.

70 พ.ต.ท. ประเดิม จิตวัฒนาภริมย์ รอง ผกก.สส.บก.น.7

71 พ.ต.ท. ปริญญา ตัณฑสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.ฉลอง จว.ภเูก็ต

72 พ.ต.ท. ปญัญา กุลไทย รอง ผกก.สส.สน.พหลโยธิน

73 นาย ปยิวัฒน์ วงษ์เจริญ นกัวิชาการศาสนาช านาญการ

74 พ.ต.ท.หญิง ปยิาพรรณ ด้วงทอง รอง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.ศชต.

75 พ.ต.ท. พรชัย โฆษิตสุรังคกุล รอง ผกก.กลุ่มงานอินเทอร์เนต็ บก.สสท.

76 พ.ต.ท. พรต พรหมวิชัย รอง ผกก.สส.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย

77 พ.ต.ท.หญิง พรศิริ มุง่สังเกตุ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

78 พ.ต.ท. พรหมพัฒน สนทิศรี รอง ผกก.ป.สภ.กรงปนิงั จว.ยะลา

79 พ.ต.ท. พฤกษ์ กุลประสิทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง

80 พ.ต.ท. พารินท จันทร์เลิศ รอง ผกก.5 บก.ป.
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81 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ รักด้วง รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส

82 พ.ต.ท. พิทักษ์ ลาดล่าย รอง ผกก.ป.สภ.ภกูระดึง จว.เลย

83 พ.ต.ท. พิสิฎฐ์พงษ์ มังกรวงษ์ รอง ผกก.บก.สส.ศชต.

84 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ ธนโชตเกษมสิทธิ์ รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.1

85 พ.ต.ท. พิสิษฐ์ สงวนเขียว รอง ผกก.สส.สภ.คลองพิไกร จว.ก าแพงเพชร

86 นาย ไพฑูรย์ มงคลหตัถี นติิกรช านาญการพิเศษ กรมราชทัณฑ์

87 พ.ต.ท. ภาคิน วังสถิตธรรม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักก ากบัการใช้คล่ืนความถี่ในกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์

88 พ.ต.ท. ภาสกร รัตนปนดัดา รอง ผกก.สส.สน.บางนา

89 พ.ต.ท. ภริมย์รัตน์ ภริมยาภรณ์ รอง ผกก.สส.สภ.ล าทับ จว.กระบี่

90 พ.ต.ท. ภมูิวฤธ อาจสมิติ รอง ผกก.ป.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว

91 พ.ต.ท. ภวูดล พิสุทธินรเศรษฐ์ รอง ผกก.สส.สภ.พานทอง จว.ชลบรีุ

92 พ.ต.ท. มงคล อ่อนแก้ว รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบรีุ

93 พ.ต.ท. มานติย์ บญุรักษ์ รอง ผกก.สส.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง

94 พ.ต.ท. ยงยศ ซ่ือสัตย์คมสัน รอง ผกก.สส.สภ.เมืองจันทร์

95 พ.ต.ท. ยรรยงค์  สุริยะมณี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองแพร่

96 พ.ต.ท. ยศวรรธน์ กระจ่างวงศ์ รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ศชต.

97 นาย รักไทย งามภกัด์ิ นายสัตวแพทยช์ านาญการพเิศษ กองสารวัตรและกกักนั

98 พ.ต.ท. รัชยุทธ ศักด์ิระพี รอง ผกก.สส.สภ.สว่างวีระวงศ์ จว.อุบลราชธานี

99 นางสาว รัตนา ไมสัน นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ศอ.บต.

100 พ.ต.ท. ราชันย์ ธีระกุล รอง ผกก.สส.สภ.เบญจลักษ์ จว.ศรีสะเกษ

101 พ.ต.ท.หญิง รุจเรข เพราะส าเนยีง พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

102 พ.ต.ท. ฤทธี เผ่าพันธุ์ รอง ผกก.3 บก.รน.

103 พ.ต.ท. เลิศศักด์ิ เขียมทรัพย์ รอง ผกก.สส.บก.น.8

104 พ.ต.ท.หญิง วงเดือน ภทัรพงษาธิต พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

105 พ.ต.ท. วรโชติ สุกใส รอง ผกก.ป.สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา

106 พ.ต.ท.หญิง วรรณวิสุทธิ์ แสงศรี พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

107 พ.ต.ท. วรเอก เนตินยิม ต้นเรือ(สบ 3) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน.

108 นาย วราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ป.ป.ช.
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109 พ.ต.ท. วัฒนา สงวนศักด์ิ รอง ผกก.ป.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบรีุ

110 พ.ต.ท. วัลลิพผล รังคสิริ รอง ผกก.บป.ผก.สยศ.

111 ร.อ. วิกร ทัพเปน็ไทย นกัสืบสวนสอบสวนช านาญการ ป.ป.ง.

112 พ.ต.ท. วิชิต ถิรขจรวงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.แม่ยาว จว.เชียงราย

113 พ.ต.ท. วิชิตชัย บญุปญัญาถาวร รอง ผกก.ผกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

114 พ.ต.ท. วินยั คงประพันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.ร่อนพิบลูย์ จว.นครศรีธรรมราช

115 พ.ต.ท. วินจิฉัย พินจิศักด์ิ รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่

116 พ.ต.ท. วิโรจน์ จันทร์สว่าง รอง ผกก.ป.สภ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว

117 พ.ต.ท.หญิง วิลาวัณย์ อรุโณประโยชน์ รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.9

118 พ.ต.ท.หญิง วิไล ภูห่ล า พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

119 พ.ต.ท.หญิง วิไล ล้ิมพานชิภกัดี พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

120 พ.ต.ท. วิวัฒน์ พิทักษ์ รอง ผกก.6 บก.ส.3

121 พ.ต.ท. วิษณุ ฉัตรวิริยะ รอง ผกก.สส.สภ.บา้นเด่ือ จว.หนองคาย

122 พ.ต.ท. วิษณุ ทวีแสง รอง ผกก.สส.สภ.โพรงมะเด่ือ จว.นครปฐม

123 พ.ต.ท. วีรยุทธ ตาสีพันธุ์ รอง ผกก.ป.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส

124 พ.ต.ท. วีระวัฒน ์ ศรีสุนทร รอง ผกก.1 บก.รน.

125 พ.ต.ท. ศยาม อินทร์สุวรรณโณ รอง ผกก.สส.สน.เพชรเกษม

126 พ.ต.ท.หญิง ศรินทิพย์ มานะปรีชา รอง ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ

127 พ.ต.ท.หญิง ศศิธร ไพโรจน์ รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก. สตม.

128 พ.ต.ท.หญิง ศศิวรรณ วิสัยกล้า รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3

129 พ.ต.ท. ศาสตร์ศักด์ิ ชัยประเสริฐ รอง ผกก.ป.สน.หว้ยขวาง

130 พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ภ.9

131 นาย ศุขโข สืบสุข นักวชิาการยติุธรรมช านาญการพเิศษ กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ

132 พ.ต.ท. ศุภวัชร อังคสยาวัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.เขาฉกรรจ์ จว.สระแก้ว

133 พ.ต.ท. สมชาย นิม่นอ้ย รอง ผกก.ฝอ.บก.น.8

134 พ.ต.ท. สมชาย สมบติัชาติชาย รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.

135 พ.ต.ท.หญิง สมปอง โชคศิริ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

136 พ.ต.ท. สมยศ ตรีประสิทธิ์ชัย รอง ผกก.สส.สภ.บา้นคา จว.ราชบรีุ
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137 พ.ต.ท. สมยา ด้วงเล็ก รอง ผกก.ป.สภ.บอ่ไร่ จว.ตราด

138 พ.ต.ท.หญิง สร้อยเพ็ชร มิควาฬ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครพนม

139 พ.ต.ท. สว่าง สิทธิวัง รอง ผกก.สส.สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่

140 พ.ต.ท.หญิง สายพิณ รอดหงษ์ทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบรีุ

141 พ.ต.ท.หญิง สายรุ้ง ก้ามสันเทียะ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

142 พ.ต.ท. ส าราญ ค าวัฒนา รอง ผกก.สส.สภ.หนองหมากฝ้าย จว.สระแก้ว

143 พ.ต.ท. สงิหไ์ท ไวดี รอง ผกก.ป.สภ.หลม่เก่า จว.เพชรบูรณ์

144 พ.ต.ท. สิริวีรวุฒิ ทองสถิตย์ รอง ผกก.สส.สภ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ

145 พ.ต.ท. สุกรี สินเย็น รอง ผกก.ฝสต.1 กต.1 จต.

146 พ.ต.ท. สุดเขต ศีลพรหม รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์ตาก จว.หนองคาย

147 พ.ต.ท. สุทันทิพย์ พงษ์ทองเมือง รอง ผกก.ป.สภ.หว้ยปลิง จว.สงขลา

148 พ.ต.ท. สุทัศน์ ปญัจนาพงศ์ชัย รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ศชต.

149 พ.ต.ท. สุธี วรรณสูตร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม

150 พ.ต.ท.หญิง สุมาลี พุ่มสุข รอง ผกก.ตม.จว.สมุทรปราการ

151 พ.ต.ท. สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.สน.ท่าข้าม

152 พ.ต.ท. เสฎฐพงศ์ ทรงกลด รอง ผกก.สส.สภ.สามโคก จว.ปทุมธานี

153 พ.ต.ท. เสรี วจีสัจจะ รอง ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบคุคล 2 ตป.

154 พ.ต.ท.หญิง เสาวนยี์ หาญวิทยาพันธ์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

155 พ.ต.ท. โสภณ ชั้นไพบลูย์ รอง ผกก.สส.สภ.เจริญศิลป ์จว.สกลนคร

156 พ.ต.ท.หญิง หงษ์ทอง การสมลาภ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

157 พ.ต.ท.หญิง หนึง่ฤทัย สุขเกษม พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

158 พ.ต.ท. อชิรวิทย์ ทองจันดี รอง ผกก.จร.สน.ลุมพินี

159 พ.ต.ท. อธิชัย สมบรูณ์ รอง ผกก.ป.สภ.ควนมีด จว.สงขลา

160 พ.ต.ท. อภชิาติ จินาเพ็ญ รอง ผกก.10 รน.

161 พ.ต.ท. อภริาช สนทิวงศ์ชัย รอง ผกก.ป.สภ.สังคม จว.หนองคาย

162 พ.ต.ท.หญิง อรชร อติมานกุล รอง ผกก.ฝทว.6 ทว.สพฐ.ตร.

163 พ.ต.ท. อรุณสวัสด์ิ ยอดกระโทก รอง ผกก.ป.สภ.แม่จริม จว.นา่น

164 พ.ต.ท. อัครพนธ์ รับพร รอง ผกก.จร.สน.ท่าพระ
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165 พ.ต.ท. อิทธิพงศ์  พงษ์ไพบลูย์ รอง ผกก.สส.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร

166 พ.ต.ท. อิทธิพร ปญัญาสาร รอง ผกก.สส.สภ.หนองหงส์ จว.บรีุรัมย์

167 พ.ต.ท. อินทรัตน์ ปญัญา รอง ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

168 พ.ต.ท. อิสเรศ ปาลาพงศ์ รอง ผกก.ป.สน.โคกคราม

169 พ.ต.ท. อุดมการ     คงจีระ รอง ผกก.สส.สภ.เสาไห ้จว.สระบรีุ

170 พ.ต.ท. เอกชัย วิเชียร รอง ผกก.สส.๒ บก.สส.ศชต.

**********************
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