บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจชั้นประทวนทีจ่ ะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ยศ
ชื่อ - สกุล
สานักงานส่งกาลังบารุง
ด.ต.
ไพโรจน์ ธรรมมัง
กองบัญชาการตารวจนครบาล
ด.ต.หญิง จงกลรัตน์ ด้วงรักษา
ด.ต.
ธารงค์ กนกนัคราพันธ์
ด.ต.
บุญลือ ม่วงคง
ด.ต.
ประวิทย์ สกุณี
ด.ต.
ปี๋ แก้วในงาม
ด.ต.
เผ่า รักสวัสดิ์
ด.ต.
วัชรินทร์ จัดแจง
ด.ต.
วัฒนา ธรรมวรรณ
ด.ต.
วิเชียร ชอบช้า
ด.ต.
วิสาร ยินดีสุข
ด.ต.
สมชาย ปะวะโก
ด.ต.
สมศักดิ์ ศรีสุวรรณ
ด.ต.
สุพจน์ สังขะนิมิตร
ตารวจภูธรภาค 1
ด.ต.
สุชิน จันทร์แย้ม
ตารวจภูธรภาค 2
ด.ต.
ชูชาติ อยู่คา
ด.ต.
สวัสดิ์ ถาหมี
ด.ต.
สาราญ แจ้งสุข
ด.ต.
เกรียงศักดิ์ กนกบัญชร
ด.ต.
พิพฒ
ั น์ สิทธิศักดิ์
ด.ต.
เสรี สาทพันธ์
ตารวจภูธรภาค 3
ด.ต.
การุน ครบอยู่
ด.ต.
ชัย ขาวเครือ
ด.ต.
ชัยทัศน์ จุลแดง
ด.ต.
ธารา ท่างาม
ด.ต.
ประวิง รักษ์ชูชื่น
ด.ต.
พีระพันธ์ อาจแสน
ด.ต.
ไพบูลย์ ทิพวัฒน์
ด.ต.
วีระศักดิ์ กมลรัตน์
ด.ต.
วีระศักดิ์ ทับคา
ด.ต.
สมพงษ์ จัดกระโทก
ด.ต.
อนันต์ เตียงประโคน
ด.ต.
อากาศ ฟ้าเหลื่อน

ตาแหน่ง
ผบ.หมู่ แผนกร่าง กก.3 พธ.

วัน เดือน ปีเกิด

วันครบ 60 ปี

๔ ม.ค.๒๕๐๔

๓ ม.ค.๒๕๖๔

๑๒ มิ.ย.๒๕๐๔
ผบ.หมู่ งานปฏิบัตจิ ราจรตามพระราชดาริ 2 กก.6 บก.จร.
๔ ก.ค.๒๕๐๔
ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2
๑๓ ก.พ.๒๕๐๔
ผบ.หมู่ ผ.4 กก.2 ดพ.
๑๘ ม.ค.๒๕๐๔
ผบ.หมู่ สน.ลาดกระบัง
๒๑ ต.ค.๒๕๐๓
ประจากองร้อยที่ 2 กก.รน.น.
๕ มี.ค.๒๕๐๔
ผบ.หมู่ กองร้อย 3 บก.สปพ.
๑๖ มิ.ย.๒๕๐๔
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 1 กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. ๑๗ ส.ค.๒๕๐๔
ผบ.หมู่ สน.ภาษีเจริญ
๑๐ เม.ย.๒๕๐๔
ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางยี่ขัน
๒๔ ส.ค.๒๕๐๔
ผบ.หมู่ กก.อป.บก.สปพ.
๕ ก.ค.๒๕๐๔
ผบ.หมู่ สน.ตลิ่งชัน
๙ ส.ค.๒๕๐๔
ผบ.หมู่ กก.สดร.บก.สปพ. บช.น.
๔ ม.ค.๒๕๐๔

๑๑ มิ.ย.๒๕๖๔
๓ ก.ค.๒๕๖๔
๑๒ ก.พ.๒๕๖๔
๑๗ ม.ค.๒๕๖๔
๒๐ ต.ค.๒๕๖๓
๔ มี.ค.๒๕๖๔
๑๕ มิ.ย.๒๕๖๔
๑๖ ส.ค.๒๕๖๔
๙ เม.ย.๒๕๖๔
๒๓ ส.ค.๒๕๖๔
๔ ก.ค.๒๕๖๔
๘ ส.ค.๒๕๖๔
๓ ม.ค.๒๕๖๔

ผบ.หมู่ สภ.คลองสิบสอง ภ.จว.ปทุมธานี

๒๔ มิ.ย.๒๕๐๔

๒๓ มิ.ย.๒๕๖๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะช้าง จว.ตราด
ผบ หมู่ กก.ส.2 บก.สส.ภ.2
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านค่าย จว.ระยอง
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี

๑๓ ม.ค.๒๕๐๔
๒๗ ม.ค.๒๕๐๔
๒๓ ก.ย.๒๕๐๔
๒๑ ก.ค.๒๕๐๔
๗ ก.พ.๒๕๐๔
๒๕ ก.ค.๒๕๐๔

๑๒ ม.ค.๒๕๖๔
๒๖ ม.ค.๒๕๖๔
๒๒ ก.ย.๒๕๖๔
๒๐ ก.ค.๒๕๖๔
๖ ก.พ.๒๕๖๔
๒๔ ก.ค.๒๕๖๔

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โชคนาสาม จว.สุรินทร์
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์
ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ศรีสะเกษ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ
ผบ.หมู่ สภ.เมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์
ผบ.หมู่ กก.สส.บก.ภ.3
ผบ.หมู่ (ส.) สภ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อานาจเจริญ
ผบ.หมู่ สภ.หนองกี่ จว.บุรีรัมย์
ผบ.หมู่ สภ.หนองบุนมาก จว.นครราชสีมา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จอมพระ จว.สุรินทร์
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อานาจเจริญ

๓๑ ก.ค.๒๕๐๔
๑๕ พ.ย.๒๕๐๓
๘ มิ.ย.๒๕๐๔
๑๖ ก.พ.๒๕๐๔
๑๙ ม.ค.๒๕๐๔
๒๗ ส.ค.๒๕๐๔
๒๘ ส.ค.๒๕๐๔
๑๕ ต.ค.๒๕๐๓
๒ ก.ค.๒๕๐๔
๒๘ พ.ย.๒๕๐๓
๑๗ ก.ย.๒๕๐๔
๕ ก.ย.๒๕๐๔

๓๐ ก.ค.๒๕๖๔
๑๔ พ.ย.๒๕๖๓
๗ มิ.ย.๒๕๖๔
๑๕ ก.พ.๒๕๖๔
๑๘ ม.ค.๒๕๖๔
๒๖ ส.ค.๒๕๖๔
๒๗ ส.ค.๒๕๖๔
๑๔ ต.ค.๒๕๖๓
๑ ก.ค.๒๕๖๔
๒๗ พ.ย.๒๕๖๓
๑๖ ก.ย.๒๕๖๔
๔ ก.ย.๒๕๖๔

ผบ.หมู่ ศูนย์รวมข่าว กก.ศร.บก.สปพ.

หน ้าที่ 1

หมายเหตุ

ลาดับ
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ยศ
ชื่อ - สกุล
ตารวจภูธรภาค 4
ด.ต.
ฉลิด ศรีแพนบาล
ด.ต.
ชัชวลิต สีแก้วอ้ม
ด.ต.
ชูชาติ สินเชาว์
ด.ต.
ณรงค์ศักดิ์ เสนารักษ์
ด.ต.
ธีระศักดิ์ คาจันลา
ด.ต.
ประพันธ์พงศ์ เดชทศ
ด.ต.
ประยุทธ มุราชัย
ด.ต.
พิทกั ษ์ บทมูล
ด.ต.
วันชัย บุญหล้า
ด.ต.
สาแดงเดช เดชศิริ
ด.ต.
สาราญ คุณานันท์
ด.ต.
สาเริง ศรสายสุวรรณ
ด.ต.
อภิชัย บุญต่อ
ด.ต.
อัมพร พาติกบุตร
ตารวจภูธรภาค 5
ด.ต.
กมล อารินทร์
ด.ต.
ฐิติพงศ์ มนตรี
ด.ต.
บุญมา โยปินตา
ด.ต.
ประทวน หน่องาม
ด.ต.
ประพันธ์ เรืองฤทธิ์
ด.ต.
ประพิณ อหริพา่ ย
ด.ต.
ศักดิ์ชัย นันตา
ด.ต.
สุพรรณ กาฬภักดี
ตารวจภูธรภาค 6
ด.ต.
จรรยา ช่วยแก้ว
ด.ต.
จรูญ แก้วแจ้ง
ด.ต.
ชาญ จูจีน
ด.ต.
นิพนธ์ คาหม่อง
ด.ต.
ประยุทธ สุริยะมณี
ด.ต.
ภานุวฒ
ั น์ ดอกรัก
ด.ต.
วิโรจน์ ไทยแท้
ด.ต.
สมนึก หลวงไทร
ด.ต.
สุนันท์ ดิเลิศ
ด.ต.
สุรชาติ ทาบุษศรี
ด.ต.
เสกสรรค์ ธรรมสนธิเจริญ
ตารวจภูธรภาค 7
ด.ต.
ไพฑูรย์ พรามแก้ว
ด.ต.
สมชาย นรารัตน์วนั ชัย
เกษม บู่สามสาย
ด.ต.
ตารวจภูธรภาค 8
ด.ต.
พิสุทธิ์ เกษมศรี

ตาแหน่ง

วัน เดือน ปีเกิด

วันครบ 60 ปี

ผบ.หมู่ สภ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี
ผบ.หมู่ สภ.แวง จว.สกลนคร
ผบ.หมู่ สภ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร

๕ มิ.ย.๒๕๐๔
๔ มิ.ย.๒๕๖๔
๖ ม.ค.๒๕๐๔
๕ ม.ค.๒๕๖๔
๑๕ มี.ค.๒๕๐๔ ๑๔ มี.ค.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองหนองคาย จว.หนองคาย
๔ มิ.ย.๒๕๐๔
๓ มิ.ย.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ สภ.เชียงคาน จว.เลย
๖ ก.พ.๒๕๐๔
๕ ก.พ.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.รร.ภ.4
๒๙ มี.ค.๒๕๐๔ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองร้อยเอ็ด จว.ร้อยเอ็ด ๑๖ ม.ค.๒๕๐๔ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ
๙ ก.พ.๒๕๐๔
๘ ก.พ.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พล จว.ขอนแก่น
24 ก.ค.2504 23 ก.ค.2564
ผบ.หมู่ สภ.เมืองสกลนคร จว.สกลนคร
๑๕ ก.พ.๒๕๐๔ ๑๔ ก.พ.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี
๑๗ ธ.ค.๒๕๐๓ ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๓
ผบ.หมู่ สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ์
๗ มี.ค.๒๕๐๔
๖ มี.ค.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ สภ.เวียงคุก จว.หนองคาย
๒๗ เม.ย.๒๕๐๔ ๒๖ เม.ย.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองหนองคาย จว.หนองคาย ๑๖ ก.ค.๒๕๐๔ ๑๕ ก.ค.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ สภ.สันกาแพง จว.เชียงใหม่
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยไร่ จว.แพร่
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้างฉัตร จว.ลาปาง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.งาว จว.ลาปาง
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เวียงป่าเป้า จว.เชียงราย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาหลวง จว.แม่ฮ่องสอน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่
ผบ.หมู่ (ป) สภ.สารภี จว.เชียงใหม่

๒๓ ก.ค.๒๕๐๔
๓ ก.พ.๒๕๐๔
๖ มิ.ย.๒๕๐๔
๘ พ.ค.๒๕๐๔
๒๐ ต.ค.๒๕๐๓
๓ เม.ย.๒๕๐๔
๒๘ ม.ค.๒๕๐๔
๒๕ พ.ย.๒๕๐๓

๒๒ ก.ค.๒๕๖๔
๒ ก.พ.๒๕๖๔
๕ มิ.ย.๒๕๖๔
๗ พ.ค.๒๕๖๔
๑๙ ต.ค.๒๕๖๓
๒ เม.ย.๒๕๖๔
๒๗ ม.ค.๒๕๖๔
๒๔ พ.ย.๒๕๖๓

ผบ.หมู่ สภ.สามง่าม จว.พิจิตร
ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.6

๓ ต.ค.๒๕๐๓
๑๐ พ.ค.๒๕๐๔
๑๔ พ.ค.๒๕๐๔
๒๐ ส.ค.๒๕๐๔
๑๑ พ.ค.๒๕๐๔
๒ พ.ค.๒๕๐๔
๑๘ ก.ค.๒๕๐๔
๓๑ มี.ค.๒๕๐๔
๑๑ ก.ค.๒๕๐๔
๑๙ ก.ย.๒๕๐๔
๑ มิ.ย.๒๕๐๔

๒ ต.ค.๒๕๖๓
๙ พ.ค.๒๕๖๔
๑๓ พ.ค.๒๕๖๔
๑๙ ส.ค.๒๕๖๔
๑๐ พ.ค.๒๕๖๔
๑ พ.ค.๒๕๖๔
๑๗ ก.ค.๒๕๖๔
๓๐ มี.ค.๒๕๖๔
๑๐ ก.ค.๒๕๖๔
๑๘ ก.ย.๒๕๖๔
๓๑ พ.ค.๒๕๖๔

ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.7

๖ ม.ค.๒๕๐๔
๒๔ พ.ค.๒๕๐๔
๕ ก.ค.๒๕๐๔

๕ ม.ค.๒๕๖๔
๒๓ พ.ค.๒๕๖๔
๔ ก.ค.๒๕๖๔

ผบ.หมู่ บก.อก.ภ.8

๒๑ ก.ค.๒๕๐๔

๒๐ ก.ค.๒๕๖๔

ผบ.หมู่ (จร.) สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กาแพงเพชร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกาแพงเพชร จว.กาแพงเพชร

ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย
ผบ.หมู่ สภ.เมืองสุโขทัย จว.สุโขทัย
ผบ.หมู่ สภ.เมืองตาก จว.ตาก
ผบ.หมู่ สภ.บางมูลนาก จว.พิจิตร
ผบ.หมู่ มว.รักษาการณ์ รร.ภ.6
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก

ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก
ผบ.หมู่ สภ.เมืองประจวบคีรขี ันธ์ จว.ประจวบคีรขี ันธ์

หน ้าที่ 2

หมายเหตุ

ลาดับ
ยศ
ชื่อ - สกุล
ไพบูลย์ สมประสงค์
71 ด.ต.
72 ด.ต.
สุรศักดิ์ มีชัย
ตารวจภูธรภาค 9
คงศักดิ์ เมฆเจริญวิวฒ
ั นา
73 ด.ต.
74 ด.ต.
จรูญ อินทสโร
75 ด.ต.
จักริน อยู่ดี
76 ด.ต.
ณัฐวุฒิ ลอยสุวรรณ
นพรัตน์ รักยงค์
77 ด.ต.
78 ด.ต.
นิยม อุคติ
79 ด.ต.
บุญทรง สุดาจาร
พรชัย จั่นเอี่ยม
80 ด.ต.
81 ด.ต.
พลสิทธิ์ ขุนชานาญ
วิชาญ อินทร์อุดม
82 ด.ต.
สว่าง เหลาะเหม
83 ด.ต.
อัมรอน ทองดา
84 ด.ต.
สุรินทร์ จันทร์บตุ ร
85 ด.ต.
กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
จรัญ นาคทั่ง
86 ด.ต.
สุรศักดิ์ พรมมา
87 ด.ต.
อนันต์ กรมจรรยา
88 ด.ต.
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
สมปอง ไหมเต็ม
89 ด.ต.
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
เกษม ภมรสูตร
90 ด.ต.
เฉลิม จิตตะวะนา
91 ด.ต.
92 ด.ต.
เชวง ชูช่วย
93 ด.ต.
ณรงค์ สิมพลี
ประพิน ไปแดง
94 ด.ต.
ประสงค์ โฮมราช
95 ด.ต.
ปัญญา ศรีวไิ ล
96 ด.ต.
พินิจ ธนะโชติ
97 ด.ต.
98 ด.ต.
วัชรินทร์ สันติธรรมวัฒนา
วิทย์ นกเขียว
99 ด.ต.
วิทยา ภูผินผา
100 ด.ต.
วิโรจน์ อ่อนเกตุผล
101 ด.ต.
วิสุทธิ์ อินคาคร
102 ด.ต.
103 ด.ต.
ศิริศักดิ์ อ่อนน้อม
104 ด.ต.
สนิท จันทคาร
105 ด.ต.
สมโภช กรองบริสุทธิ
สังวรณ์ เรืองสุข
106 ด.ต.

ตาแหน่ง
ผบ.หมู่ สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี

วัน เดือน ปีเกิด วันครบ 60 ปี
๑๒ มี.ค.๒๕๐๔ ๑๑ มี.ค.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ๒๙ ก.ย.๒๕๐๔ ๒๘ ก.ย.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส
๒๕ พ.ค.๒๕๐๔ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนกาหลง จว.สตูล
๒๑ มิ.ย.๒๕๐๔ ๒๐ มิ.ย.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส
24 ก.ย.2504 23 ก.ย.2564
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส
๒๐ พ.ค.๒๕๐๔ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา
๑๑ ม.ค.๒๕๐๔ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาโยง จว.ตรัง
๑๒ ก.พ.๒๕๐๔ ๑๑ ก.พ.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง
๒๕ เม.ย.๒๕๐๔ ๒๔ เม.ย.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส
๑ พ.ค.๒๕๐๔ ๓๐ เม.ย.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี
๒๙ พ.ค.๒๕๐๔ ๒๘ พ.ค.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี
๒๘ ต.ค.๒๕๐๓ ๒๗ ต.ค.๒๕๖๓
ผบ.หมู่ สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี
๑๒ ม.ค.๒๕๐๔ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ สภ.สะเดา จว.สงขลา
๑๖ มี.ค.๒๕๐๔ ๑๕ มี.ค.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ ภ.9
๑๔ เม.ย.๒๕๐๔ ๑๓ เม.ย.๒๕๖๔
ผบ.หมู่ ผ.3 กก.1 รน.
ลูกแถว กก.2 ป.
ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปม.

๑๕ ก.ค.๒๕๐๔
๑ เม.ย.๒๕๐๔
๖ ส.ค.๒๕๐๔

๑๔ ก.ค.๒๕๖๔
๓๑ มี.ค.๒๕๖๔
๕ ส.ค.๒๕๖๔

ผบ.หมู่ ตม.จว.ภูเก็ต

๒๒ มิ.ย.๒๕๐๔

๒๑ มิ.ย.๒๕๖๔

ผบ.หมู่ กก.ตชด.เขต 7
ผบ.หมู่ กก.ตชด.เขต 5
ผบ.หมู่ กก.ตชด.41
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาด 4
ผบ.หมู่ ผ.4 กก.อก.ตชด.ภาค 1
ผบ.หมู่ กก.ตชด.12
ผบ.หมู่ กก.ตชด.เขต 4
ผบ.หมู่ กก.ตชด.เขต 6
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4
ผบ.หมู่ กก.ตชด.เขต 2
ผบ.หมู่ กก.1 บก.อก.ตชด.
ผบ.หมู่ กก.ตชด.เขต.9
ผบ.หมู่ กก.ตชด.เขต 8
ผบ.หมู่ กก.ตชด.11
ผบ.หมู่ กก.ตชด.43
ผบ.หมู่ กก.ตชด.33
ผบ.หมู่ กก.ตชด.43

๓ มิ.ย.๒๕๐๔
๒๕ ธ.ค.๒๕๐๓
๒๔ ม.ค.๒๕๐๔
๑๐ ต.ค.๒๕๐๓
๑๔ ก.ย.๒๕๐๔
๖ มี.ค.๒๕๐๔
๖ มิ.ย.๒๕๐๔
๒๐ ก.พ.๒๕๐๔
๑๒ ม.ค.๒๕๐๔
๓ เม.ย.๒๕๐๔
๖ มี.ค.๒๕๐๔
๒๖ ก.ย.๒๕๐๔
๓๑ ธ.ค.๒๕๐๓
๒๐ พ.ค.๒๕๐๔
๕ มิ.ย.๒๕๐๔
๓ มิ.ย.๒๕๐๔
28 ต.ค.2503

๒ มิ.ย.๒๕๖๔
๒๔ ธ.ค.๒๕๖๓
๒๓ ม.ค.๒๕๖๔
๙ ต.ค.๒๕๖๓
๑๓ ก.ย.๒๕๖๔
๕ มี.ค.๒๕๖๔
๕ มิ.ย.๒๕๖๔
๑๙ ก.พ.๒๕๖๔
๑๑ ม.ค.๒๕๖๔
๒ เม.ย.๒๕๖๔
๕ มี.ค.๒๕๖๔
๒๕ ก.ย.๒๕๖๔
๓๐ ธ.ค.๒๕๖๓
๑๙ พ.ค.๒๕๖๔
๔ มิ.ย.๒๕๖๔
๒ มิ.ย.๒๕๖๔
27 ต.ค.2563

หน ้าที่ 3

หมายเหตุ

