
ต ารวจภูธรภาค 1

1 พ.ต.ท. กฤติเดช ภัทรชยานันท์ รอง ผกก.สส.สภ.หนองม่วง จว.ลพบุรี

2 พ.ต.ท. ธงรบ  แจ้งจิต รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสมุทรปราการ

3 พ.ต.ท. ธานินทร์ ผิวละเอียด รอง ผกก.สส.สภ.อุทัย จว.พระนครศรีอยุธยา

4 พ.ต.ท.หญิง นิภาภรณ์ ด่านประเสริฐ อจ.(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1

5 พ.ต.ท. เปรมวิชช์  พลนันท์หิรัญ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าหลวง จว.ลพบุรี

6 พ.ต.ท. พิทยากร  เพชรรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

7 พ.ต.ท. สมคเน ศรีนาราง สวญ.สภ.มารวิชัย อ.เสนา จว.พระนครศรีอยุธยา

ต ารวจภูธรภาค 2

1 พ.ต.ท. นุวัตร์ จัตุรัส รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี

2 พ.ต.ท. ปพนพัชร์ ใบยา รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี

3 พ.ต.ท. ประสงค์ พุม่ห้วยรอบ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.วังจันทร์ จว.ระยอง

4 พ.ต.ท. ปราการ บุญเทส รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี

5 พ.ต.ท. พงศ์สวัสด์ิ วงศ์วาน รอง ผกก.สส.สภ.ตาพระยา จว.สระแก้ว

6 พ.ต.ท. พิชัยธนศิลป์ สินพิชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี

7 พ.ต.ท. เพทาย เทพรักษา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สะตอน จว.จันทบุรี

8 พ.ต.ท. วิเชียร ปัน้สุข รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เขาสมิง จว.ตราด

ต ารวจภูธรภาค 3

1 พ.ต.ท. จักรพงษ์ บุญห่อ สวญ.สภ.พลสงคราม จว.นครราชสีมา

2 พ.ต.ท. จิรภัทร ครุธทะยาน รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ชัยภูมิ

3 พ.ต.ท. ชัยบัญชา กองทอง รอง ผกก. (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร

4 พ.ต.ท. ฐนพงศ์ โพธิท์ิ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านบัว จว.บุรีรัมย์

5 พ.ต.ท. ณภัทรพงศ์ สมใจ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา 

6 พ.ต.ท.หญิง ดวงพร มาชัย รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชัยภูมิ

7 พ.ต.ท. ศรีสันต์ เฟือ่งสังข์ รอง ผกก.สส.สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา

8 พ.ต.ท. สัญญา บุญจันทร์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร

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

บัญชีรายชือ่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 110

ณ วิทยาลัยการต ารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560



9 พ.ต.ท. อดิศร ชาวเมือง รอง ผกก.สส.สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา

ต ารวจภูธรภาค 4

1 พ.ต.ท. จงประเสริศร์ มธุรส รอง ผกก.สส.สภ.แวง จว.สกลนคร

2 พ.ต.ท. จิรพงษ์ เอกวรพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์

3 พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ อามาตย์สมบัติ รอง ผกก.ป.สภ.เขวาใหญ่ จว.มหาสารคาม

4 พ.ต.ท. ประเสริฐ ธรรมชัย รอง ผกก.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย

5 พ.ต.ท. ภาณุพล เลพล รอง ผกก.ป.สภ.เต่างอย จว.สกลนคร

6 พ.ต.ท. ภาณุภาส ฉ ่าประสิทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.บึงโขงหลง จว.บึงกาฬ

7 พ.ต.ท. วงศธร เจษฎาพงศธร รอง ผกก.สส.สภ.พรเจริญ จว.บึงกาฬ

8 พ.ต.ท. อัครเดช แสนภูวา รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สกลนคร

9 พ.ต.ท. อังกูร กาญจนัษฐายี อาจารย์ (สบ 3) ศฝร.ภ.4

10 พ.ต.ท. อายุทธ ธนสารโสภิณ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม

ต ารวจภูธรภาค 5

1 พ.ต.ท. ไกรศรี จุฬพรรค์ รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่

2 พ.ต.ท.หญิง  ฐิติพร พิพัฒนกุล รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

3 พ.ต.ท. ประดิษฐ์ เลิศจันทร์ อาจารย์ (สบ.3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5

4 พ.ต.ท. พิทูรย์ พัฒนชัย รอง ผกก.สส.สภ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่

5 พ.ต.ท.หญิง  เพ็ญแข นันทฤทธิ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ล่าปาง

6 พ.ต.ท.หญิง ยุพาวัลย์ อินต๊ะขัน อาจารย์ (สบ.3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5

7 พ.ต.ท. สัณฐิษต์ มหาวงศนันท์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน

8 พ.ต.ท. บัณฑิต จิตต์ภาคภูมิ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงใหม่

ต ารวจภูธรภาค 6

1 พ.ต.ท. จาตุรันต์  ยอดธีรสิทธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.สามง่าม จว.พิจิตร

2 พ.ต.ท. ไชยวิญญ์  อินทรทรัพย์ รอง ผกก.สส.สภ.แม่สอด จว.ตาก

3 พ.ต.ท. ณรงค์  ศรีสุวรรณ์ รอง ผกก.สภ.น ่าหนาว จว.เพชรบูรณ์

4 พ.ต.ท. ทวี ภุมมาพันธ์ รอง ผกก.ป.สภ.แม่ท้อ จว.ตาก

5 พ.ต.ท. นิรุทร์ สมบุญโภชน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทรงาม จว.ก่าแพงเพชร

6 พ.ต.ท. ภวัต  ค่าสัตย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครสวรรค์ จว.นครสวรรค์

7 พ.ต.ท. ภาสกร  เกิดโต รอง ผกก.ป.สภ.บึงสามัคคี จว.ก่าแพงเพชร



8 พ.ต.ท. อ่านวย  หาญอินทร์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตาก

ต ารวจภูธรภาค 7

1 พ.ต.ท. ชยิน แจ้งประจักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี

2 พ.ต.ท. บัญญัติ เพิ มนาค รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หาดเจ้าส่าราญ จว.เพชรบุรี

3 พ.ต.ท. มองศักด์ิ มูลละออง รอง ผกก.ป.สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี

4 พ.ต.ท. วินัย ศรีสัตตบุษย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี

5 พ.ต.ท. วิมล สมาบัติ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ทุง่หลวง จว.ราชบุรี

6 พ.ต.ท. สุนทร งามเหลือ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี

ต ารวจภูธรภาค 8

1 พ.ต.ท. จักรพันธ์ ณ นคร รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8

2 พ.ต.ท. นิพล ชาตรี รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

3 พ.ต.ท. บ่ารงค์ สามล รอง ผกก.ป.สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช

4 พ.ต.ท. ปฏิวัติ ลิ มฉุ้น รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ล่าทับ จว.กระบี 

5 พ.ต.ท. พนม สุวรรณโณ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พังงา

6 พ.ต.ท.หญิง สุจารีย์ มุสิก รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8

ต ารวจภูธรภาค 9

1 พ.ต.ท. เกรียงศักด์ิ ปัชโชโต รอง ผกก.ป.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา

2 พ.ต.ท. ฉัตรดนัย เส้นตรัง รอง ผกก.สส. สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง

3 พ.ต.ท. ประกาศ เอียดคล้าย รอง ผกก.สส.สภ.ศรีนครินทร์  ภ.จว.พัทลุง

4 พ.ต.ท. สินชัย    คล่องแคล่ว รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.9

ศูนย์ปฏิบัตกิารต ารวจชายแดนภาคใต้

1 พ.ต.ท. ทวี จีนเมือง รอง ผกก.บก.สส.ศชต.

2 พ.ต.ท. สมหมาย มะณีจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.อัยเยอร์เวง

3 พ.ต.ท. เสน่ห์ สิงห์ภู่ รอง ผกก.ปพ.ศชต.

กองบัญชาการต ารวจนครบาล

1 พ.ต.ท. ชนันท์ เปรมปลื มจิตต์ รอง ผกก.สส. สน.วัดพระยาไกร

2 พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ศิริเมธาวี รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางซื อ

3 พ.ต.ท.หญิง ดรุณี ประเสริฐ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มีนบุรี



4 พ.ต.ท. ถาวร สายมะณี รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มีนบุรี

5 พ.ต.ท. ธนัญชัย แดนทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สน.จรเข้น้อย

6 พ.ต.ท. นิธิวัชร์ อัครสุพัฒน์กุล รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม

7 พ.ต.ท. ประวิท สว่างศิริพรชัย รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ธรรมศาลา

8 พ.ต.ท. ประสพโชค เอี ยมพินิจ รอง ผกก.ป. สน.พหลโยธิน

9 พ.ต.ท. พงศ์นรินทร์ เหล่าเขตกิจ รอง ผกก.สส. สน.จักรวรรดิ

10 พ.ต.ท. พัฒนพงษ์ วิฤทธิเ์ตชะ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางยี ขัน

11 พ.ต.ท. พิพัฒน์ เต็งถาวร รอง ผกก.สส. สน.หัวหมาก

12 พ.ต.ท. ฤตวีร์ สุขเจริญ รอง ผกก.สส. สน.ทุง่มหาเมฆ

13 พ.ต.ท. วรสรรค์ แสนสุข รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางยี ขัน

14 พ.ต.ท. วิชิต เสนานอก รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ร่มเกล้า

15 พ.ต.ท. วีระ งามเลิศ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.คันนายาว

16 พ.ต.ท. วีระพันธ์ ณ ล่าปาง รอง ผกก.สส. สน.บึงกุ่ม

17 พ.ต.ท. สมัคร ปัญญาวงค์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน

18 พ.ต.ท. สุพจน์ ชายป่า รอง ผกก.(สอบสวน) สน.พระราชวัง

19 พ.ต.ท. สุริยเมศศ์ ภักดีวิวัฒน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ

20 พ.ต.ท.หญิง สุวิมล มั นใจ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มีนบุรี

21 พ.ต.ท. เอกศิษฏ์ โตอดิเทพย์ รอง ผกก.(สอบสวน) งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร.

กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง

1 พ.ต.ท. จีระ ยาฟอง รอง ผกก.1 บก.รน.

2 พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ฆารเจริญ รอง ผกก.7 บก.รน.

3 พ.ต.ท. ตรีเพชร  พิกุล รอง ผกก.12 บก.รน.

4 พ.ต.ท. ปัญญาวุฒิ  แสนทวีสุข รอง ผกก.1 บก.ปอศ.

5 พ.ต.ท. ปิยรัช  สุภารัตน์ รอง ผกก.ปพ.บก.ป.

6 พ.ต.ท. ศรีสุวรรณ ดีมีวงษ์ รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ก.

7 พ.ต.ท. สมชาย  แย้มยิ ม รอง ผกก.1 บก.ปทส.

กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ

1 พ.ต.ท. ขจรศักด์ิ กุลวุฒิ รอง ผกก.3 บก.ปส.1

กองบัญชาการต ารวจสันตบิาล

1 พ.ต.ท. เอกนิรุจฒ์ิ วันสิริภักด์ิ รอง ผกก.4 บก.ส.1



ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

1 พ.ต.ท. เจริญพงษ์ ขันติโล สวญ.ตม.จว.ชุมพร บก.ตม.6

2 พ.ต.ท.หญิง เปรมใจ ขุนวิชัย รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สตม.

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน

1 พ.ต.ท. พิภพ พรหมยก รอง ผกก.ตชด.43

2 พ.ต.ท. สันต์ธร โตไทยะ รอง ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.

ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ

1 พ.ต.ท. โรจนะ เทียนศักด์ิ รอง ผกก.ฝอ.ศพฐ.10

ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1 พ.ต.ท. เกียรติศักด์ิ ขาวดี รอง ผกก.กลุ่มงานฯ เครือข่ายฯ ศทก.

กองบัญชาการศึกษา

1 พ.ต.ท. วิชัย พงษ์ประพนธ์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ศ.

โรงพยาบาลต ารวจ

1 พ.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ ขจรราช พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

2 พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา อุทัยรัตน์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

3 พ.ต.ท.หญิง จินดาพร ลากวงษ์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

4 พ.ต.ท. ช่านาญ เอี ยมศิริกุลมิตร นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร.

5 พ.ต.ท. โชคชัย เหล่าอารยะ นายแพทย ์(สบ 3) กลุ่มงานศูนยส่์งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร.

6 พ.ต.ท.หญิง บันฑิกา รัตนสาร พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

7 พ.ต.ท.หญิง ภัคดิษย์ กะรัต พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานศูนยส่์งกลับและรถพยาบาล รพ.ตร.

8 พ.ต.ท.หญิง รัชดากร ราชิวงศ์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

9 พ.ต.ท.หญิง ศศิธร รังสินธุ์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

10 พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ์ ปราบหงษ์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

11 พ.ต.ท.หญิง สรินยาพร เหลาดวงดี พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

12 พ.ต.ท.หญิง สุดารัตน์ ควระพฤกษ์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

13 พ.ต.ท.หญิง เสาวภา พยุงวงษ์ พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

14 พ.ต.ท.หญิง โสภิต บุญสุข พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

15 พ.ต.ท.หญิง อมลวรรณ ทิพย์ธนาเดช พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

16 พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา สุนทรบูรณสุข พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.



ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ

1 พ.ต.ท.หญิง จิตลดา พัดเย็น รอง ผกก.ปป.ผอ.

ส านักงานส่งก าลังบ ารุง

1 พ.ต.ท. ณัฐพงศ์ สิริพลังคานนท์ รอง ผกก.กลุ่มงานวิชาชีพและเชี ยวชาญ ยธ.

ส านักงานก าลังพล

1 พ.ต.ท. ธนทร วงแหวนกุลธร รอง ผกก.ฝ่ายมาตรฐานต่าแหน่ง อต.

2 พ.ต.ท. สมนึก ปานน้อย รอง ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ต่าแหน่ง 2 อต.

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ

1 พ.ต.ท. เด่นทนุ เถาธรรมพิทักษ์ รอง ผกก.ฝ่ายทะเบียนประวัติ ตป.

2 พ.ต.ท. วีรพันธ์ สารธรรม รอง ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 รท.

กองวินัย

1 พ.ต.ท.หญิง วันวิสาข์ โกพัฒน์ตา รอง ผกก.ฝอ.วน.

กองสารนิเทศ

1 พ.ต.ท. สุเทพ เทพศิริ รอง ผกก.ฝอ.สท.

กองบินต ารวจ

1 พ.ต.ท. ชยณัฐ วีรเดชะ ช่างอากาศยาน (สบ 3) งชอ.บ.ตร.

2 พ.ต.ท. พงษ์อนันต์ จารุแพทย์ นักบิน (สบ 3) งกบ.บ.ตร.

กรมปศุสัตว์

1 นาย จงเจริญ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ช่านาญการ กรมปศุสัตว์

กรมสอบสวนคดพิีเศษ

1 นาย ชยพล สายทวี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช่านาญการ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมอุทยานแห่งชาตสิัตว์ป่าและพันธุ์พืช

1 ว่าที ร้อยเอก ฤทธิกรณ์ นุ่นลอย นกัวิชาการปา่ไมช้่านาญการ กรมอทุยานแหง่ชาติสัตว์ปา่และพนัธุพ์ชื

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ

1 นาย สิทธิศักด์ิ ทวีการไถ นักสืบสวนสอบสวนช่านาญการ ปปส.

กรมคุมประพฤติ

1 นาย มาหามะ มะลี หัวหน้าส่านักตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1 นาย ชัยพล ช้างสุวรรณ เจ้าหนา้ที ต่ารวจรัฐสภาอาวุโส ส่านกังานเลขาธิการวุฒิสภา



สภาผู้แทนราษฎร

1 นาย ธิติวัฒน์ เพชรพิรุณ เจา้หน้าที ต่ารวจรัฐสภาอาวโุส กลุ่มงานรักษาความปลอดภยั ส่านักรักษาความปลอดภยั สภาผู้แทนราษฎร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1 ร.ต.อ. กิตติ โหรชัยยะ หวัหน้าแผนกรักษาเขตทาง 1 และรักษาการผู้อ่านวยการกองรักษาเขตทาง ฝ่ายรักษาความปลอดภยัและกู้ภยั การรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1 นาย สิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผู้อ่านวยการฝ่ายคดี 3 ส่านักกฎหมายและคดี กกต.

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

1 JANMAR ASTUDILLO  REMUDARO

Chief of women and children protection Desk Republic of Philippines

Police Super Intendent



6 ธ.ค. 55

15 ม.ค.58

15 ม.ค.58

15 ม.ค.58

15 ม.ค.58

๑๕ ม.ค.๕๘

15 ม.ค.58

15 ม.ค. 58

15 ม.ค. 58 สลับกับ พ.ต.ท.ณัฐเศรษฐ์ฯ ผกก.111

15 ม.ค. 58

15 ม.ค. 58 สลับกับ พ.ต.ท.วีรฤทธิฯ์ ผกก.112

15 ม.ค. 58

15 ม.ค. 58

5 ก.พ. 57 ไม่มีส่ารวจ

15 ม.ค. 58

๑๕ ม.ค. ๕๘

๑๕ ม.ค. ๕๘

๑๕ ม.ค. ๕๘

๑๕ ม.ค. ๕๘

๑๕ ม.ค. ๕๘

๑๕ ม.ค. ๕๘

๑๕ ม.ค. ๕๘

๑๕ ม.ค. ๕๘



๑๕ ม.ค. ๕๘

15-ม.ค.-58

5-ก.พ.-57

15-ม.ค.-58

15-ม.ค.-58

15-ม.ค.-58

15-ม.ค.-58

15-ม.ค.-58

15-ม.ค.-58

5-ก.พ.-57

15-ม.ค.-58

 15 ม.ค. 58

 15 ม.ค. 58

 15 ม.ค. 58

 15 ม.ค. 58

 15 ม.ค. 58

 15 ม.ค. 58

 15 ม.ค. 58

รออนุมัติ

15/1/2558

15/1/2558

15/1/2558 ไม่มีในส่ารวจ

15/1/2558

15/1/2558

15/1/2558

15/1/2558



15/1/2558

 15 ม.ค.2558

6 ธ.ค. 2555 ไม่มีส่ารวจ

 15 ม.ค.2558

 5 ก.พ.2557

 15 ม.ค.2558

 15 ม.ค.2558

5 ก.พ.2557

15 ม.ค.2558 สลับกับ พ.ต.ท.ภานุพันธ์ 111

15 ม.ค.2558

15 ม.ค.2558

15 ม.ค.2558

15 ม.ค.2558

๑๕ ม.ค. ๕๘

๑๕ ม.ค. ๕๘

๑๕ ม.ค. ๕๘

๑๕ ม.ค. ๕๘

 ๑๕ ม.ค.๕๘

๑๕ ม.ค.๕๘

 ๑๕ ม.ค.๕๘

15/1/2558

10/2/2554

5/4/2555



5/4/2555

5/4/2555

5/2/2557

5/4/2555

15/1/2558

15/1/2558

5/4/2555

15/1/2558

15/1/2558

5/2/2557

10/2/2554

5/4/2555

15/1/2558

15/1/2558

5/4/2555

10/2/2554

5/4/2555

10/2/2554

15-ม.ค.-58

15-ม.ค.-58

15-ม.ค.-58 ไม่มีส่ารวจ

15-ม.ค.-58 สลับกับ พ.ต.ท.ชัยยง ข่าเปีย่ม ไป ผกก.111

15-ม.ค.-58 สลับกับ พ.ต.ท.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน ไป ผกก.111

15 ม.ค.58 สลับกับ พ.ต.ท.เทพฤทธิ ์ชาวนาวิก ไป ผกก.112

15 ม.ค.58 สลับกับ พ.ต.ท.ราชศักด์ิ ดีดอม ไป ผกก.112

15 ม.ค.2558

15 ม.ค. 58



15 ม.ค.58

15 ม.ค.58

15/01/2558

 15/01/2558

15 ม.ค. 2558

15/1/2558

 15 ม.ค.2558

5/02/2557

5/02/2557

15/01/2558

2/02/2558

15/01/2558

15/01/2558

15/01/2558

15/01/2558

5/02/2557

5/02/2557

15/01/2558

15/01/2558

5/02/2557

5/02/2557

15/01/2558

15/01/2558



 15 ม.ค.58

15-ม.ค.-58

๑๕ ม.ค.๕๘

๑๕ ม.ค.๕๘

15/1/58

15/1/58 

15/1/58




