
(ส ำเนำ) 

 

ค ำสั่งต ำรวจภูธรภำค ๘ 
ที่  ๑๗๓ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ 
................................................................................. 

 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐       
เรื่อง  กำรปรับปรุงระบบกำรพิจำรณำแต่งตั้ งข้ำรำชกำรต ำรวจ ประกอบค ำสั่ งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ที่  ๒๙๗/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๐  พฤษภำคม ๒๕๖๒  จึ งแต่ งตั้ งให้ ข้ ำรำชกำรต ำรวจระดับรองสำรวัตร  
จ ำนวน   ๕๙  รำย  ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ  ปรำกฏตำมบัญชีรำยชื่อที่แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนเดิมไปรับ  
อั ต ร ำ เงิ น เดื อ น ให ม่ ห รื อ ให้ โอ น อั ต ร ำ เงิ น เดื อ น เดิ ม ไป ตั้ ง จ่ ำ ย ส ำ ห รั บ ต ำ แ ห น่ ง ให ม่  ตั้ ง แ ต่ 
วันที่  ๑  สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
    (ลงชื่อ)  พลต ำรวจโท พงษ์วุฒิ  พงษ์ศรี   
           (พงษ์วุฒิ  พงษ์ศรี)                                 
                                                             ผู้บัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค ๘ 

         
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



หนาที่ 1 ในจํานวน 4 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

๑ ร.ต.อ. กิตติชัย หนูแกว รอง สวป.สภ.นาทวี จว.สงขลา สสข.๔๒๖ รอง สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๔ ๐๒๒๐

๒ ร.ต.อ. ครรชิต ชังชางเรือ รอง สวป.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๓๒๐๒ ๐๑๔๐ รอง สวป.สภ.ปากน้ําชุมพร อ.เมืองชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๒ ๐๒๒๖

๓ ร.ต.อ. จักราวุธ แทนมาก รอง สวป.สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส สนธ.๓๑๒ รอง สวป.สภ.เกาะกลาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๒๐๒ ๐๐๗๗

๔ ร.ต.อ. จํารัส สุขเทียบ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นครชุม จว.พิษณุโลก ๐๖๐๖ ๒๓๒๐๓ ๐๑๗๒ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระแสง จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๓ ๐๒๗๐

๕ ร.ต.อ. จําเริญ จุลนวล รอง สว.จร.สภ.เมืองพัทลุง สพท.๑๖๗ รอง สว.จร.สภ.ทาศาลา จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๕ ๐๑๐๑

๖ ร.ต.อ. จุมพฏ เจาะขาว รอง สวป.สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๓๒๐๗ ๐๒๘๕ รอง สว.จร.สภ.ทาชนะ จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๕ ๐๑๐๖

๗ ร.ต.อ. ชัญญวิชย จันบุรี ผบ.มว.กก.ตชด.๔๑ ๒๕๐๕ ๑๑๒๐๒ ๐๑๑๗ รอง สว.สส.สภ.บานนาสาร จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๔๑๘

๘ ร.ต.อ. ชินกฤต พุมแสง รอง สว.สส.สภ.ควนมีด จว.สงขลา ๐๙๐๗ ๑๓๒๐๔ ๐๓๗๗ รอง สวป.สภ.เมืองระนอง สรน.๙๘

๙ ร.ต.อ. ทรงชัย พวงรอด รอง สวป.สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๓๒๐๒ ๐๑๗๕ รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๓๒๐๒ ๐๑๘๐

๑๐ ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ รอดรักษ รอง สวป.สภ.เมืองสงขลา สสข.๓๐๕ รอง สวป.สภ.ทาชี จว.สุราษฎรธานี สสฏ๑๘๒

๑๑ ร.ต.อ. ธนกร ศรีนอย รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานตาก จว.ตาก สตก.๑๘๗ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๓ ๐๓๑๒

๑๒ ร.ต.อ. ธีรภัทร นรินรัตน รอง สว.(สอบสวน) สน.ทาขาม ๑๑๑๖ ๒๔๒๐๓ ๐๑๒๒ รอง สว.สส.สภ.ปาตอง จว.ภูเก็ต สภก.๑๑๕

๑๓ ร.ต.อ. นรงฤทธิ์ ชูศรี รอง สวป.สภ.ทุงตําเสา จว.สงขลา ๐๙๐๗ ๑๓๒๐๗ ๐๓๓๐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๓ ๐๓๑๕

๑๔ ร.ต.อ. นรินทร กาญจนราช รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา ๒๐๐๖ ๑๑๒๐๒ ๐๑๔๖ รอง สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๕๓๕

๑๕ ร.ต.อ. หญิง นันทนภัส พรมมาก รอง สว.ธร.สภ.บานไร จว.สุโขทัย ๐๖๐๘ ๑๓๓๐๔ ๐๑๕๕ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๑๓๙

๑๖ ร.ต.อ. ปยวิทย ทองเดช รอง สว.(สอบสวน) สน.คลองตัน สน.๒-๕๗๔ รอง.สวป.สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๒ ๐๔๕๒

๑๗ ร.ต.อ. ปยะพร เรียนสุทธิ์ รอง สว.กก.๕ บก.ป. ๒๑๐๒ ๑๑๒๐๒ ๐๒๕๑ นว.(สบ ๑) ผบก.ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๑๑๓๒๓ ๐๐๐๔

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๓/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

   ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช     

    ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 2 ในจํานวน 4 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๓/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๘ ร.ต.อ. พงษภัทร อักษรชู รอง สว.(สอบสวน) กลุมงานสอบสวน บก.ปส.๔ บช.ปส. ๒๒๐๕ ๒๙๒๐๓ ๐๐๒๐ รอง สว.กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๑๒๐๓ ๐๑๓๙

๑๙ ร.ต.อ. พชร ชุมแกว รอง สวป.สน.โชคชัย ๑๑๐๒ ๑๓๒๐๒ ๐๒๓๑ นว.(สบ ๑) ผบก.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๓๒๓ ๐๐๐๖

๒๐ ร.ต.อ. พัชร อยูถาวร รอง สว.(สอบสวน) สภ.หางน้ําสาคร จว.ชัยนาท สชน.๗๖ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ไมเรยีง จว.นครศรธีรรมราช สนศ.๒๐๐

๒๑ ร.ต.อ. มานะ โหรารัตน รอง สว.กก.๔ บก.ส.๑ ๒๓๐๒ ๑๑๒๐๔ ๐๒๕๓ รอง สว.(สอบสวน) สภ.สลุย จว.ชุมพร ๑๘๐๕ ๑๑๒๐๓ ๐๑๕๓

๒๒ ร.ต.อ. วรพงษ รอดรักษา รอง สว.ฝตส.๓ ตส.๓ ๐๙๐๓ ๑๑๓๒๘ ๐๐๒๗ รอง สว.ธร.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี สสฎ.๔๒๗

๒๓ ร.ต.อ. หญิง วรรณิศา วงศงามใส รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.บช.น. ๑๐๐๑ ๑๑๓๒๕ ๐๒๖๘ รอง สว.ธร.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ๐๘๐๗ ๑๓๓๐๔ ๐๑๑๕

๒๔ ร.ต.อ. วัชรา สุวรรณฤทธิ์ รอง สวป.สภ.อัยเยอรเวง จว.ยะลา ๐๙๐๖ ๑๓๒๐๒ ๐๐๖๕ รอง สวป.สภ.เกาะพีพี จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๒๐๒ ๐๑๒๑

๒๕ ร.ต.อ. หญิง วิจาริณีย ชนะทัพ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ ๑๗๐๖ ๑๑๓๐๕ ๐๐๒๘ อาจารย (สบ ๑) กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.๘ ๑๘๐๓ ๓๒๓๔๕ ๐๐๗๒

๒๖ ร.ต.อ. วิฑูลย ธรรมชาติ ผบ.มว.(สบ ๑) สภ.ยะหริ่ง จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๓๒๐๒ ๐๒๒๕ รอง สวป.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๒๑๒

๒๗ ร.ต.อ. วิริทธ์ิพล ทิบอรรถ ผบ.มว.กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ๒๕๐๖ ๑๑๒๐๒ ๐๔๓๓ รอง สวป.สภ.เมืองภูเก็ต สภก.๘๕

๒๘ ร.ต.อ. วีระศักดิ์ คงนวม รอง สวป.สภ.เจาะไอรอง จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๓๒๐๒ ๐๕๔๐ รอง สวป.สภ.ขอนหาด จว.นครศรีธรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๗ ๐๓๘๗

๒๙ ร.ต.อ. ศิรเมศร เมธีวัชรวโรดม รอง สวป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา สยล.๑๒๖ รอง สวป.สภ.เกาะเตา จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๒ ๐๑๔๖

๓๐ ร.ต.อ. สมเกียรติ ฉีดเกตุ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ลําใหม จว.ยะลา สยล.๖๙ รอง สว.สส.สภ.สลุย จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๔ ๐๐๔๙

๓๑ ร.ต.อ. หญิง สมจิตร แสงโชติ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตรัง ๑๙๐๔ ๑๑๓๐๕ ๐๐๒๘ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๕ ๐๑๕๒

๓๒ ร.ต.อ. สมพร ขจรวิทยากุล รอง สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล ๑๙๐๗ ๑๑๓๐๔ ๐๐๒๒ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๑๓๒๖ ๐๐๒๖

๓๓ ร.ต.อ. สมพร นวลขาว รอง สวป.สน.โคกคราม ๑๑๐๒ ๑๓๒๐๒ ๐๓๓๓ รอง สวป.สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ สกบ.๒๐๒

๓๔ ร.ต.อ. สิทธิกร เหลาเมฆ รอง สวป.สน.ทุงครุ ๑๑๑๕ ๑๓๒๐๒ ๐๒๗๗ รอง สวป.สภ.เมืองชุมพร สชพ.๑๔๘

   ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช     

    ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 3 ในจํานวน 4 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๓/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๓๕ ร.ต.อ. สุธรรม ยศะนพ รอง สว.สส.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๓๒๐๔ ๐๒๔๕ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๒๐๔ ๐๒๒๐

๓๖ ร.ต.อ. สุรัตน ขุนหลัด รอง สว.ฝอ.บก.น.๔ ๑๐๐๖ ๑๑๓๐๒ ๐๐๒๐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาพนม จว.กระบี่ สกบ.๑๓๑

๓๗ ร.ต.อ. หาญ เอียดสังข รอง สว.สส. สภ.ปากคาด จว.บึงกาฬ สนค.๒๓๘ รอง สวป. สภ.เขาพังไกร จว.นครศรธีรรมราช สนศ.๒๒๗

๓๘ ร.ต.อ. อารัทธ รักษาวงศ รอง สว.(สอบสวน)สน.เพชรเกษม ๑๑๐๔ ๑๓๒๐๓ ๐๒๒๐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บานวิสยัเหนือ จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๒๔๒๐๓ ๐๐๖๕

๓๙ ร.ต.อ. อํานาจ ชวยแกว รอง สว.สส.สภ.ทามวง จว.กาญจนบุรี สกจ.๓๑๒ รอง สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรธีรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๒ ๐๐๔๔

๔๐ ร.ต.อ. หญิง อุญารัตน พัฒสงค รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี ๑๒๐๙ ๑๑๓๐๕ ๐๐๒๗ รอง สว.กลุมงานสอบสวน บก.สส.ภ.๘ ๑๘๐๒ ๑๑๓๐๕ ๐๑๑๘

๔๑ ร.ต.อ เลิศ ศรีรักษา รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ ๐๗๐๔ ๒๓๐๒๓ ๐๐๔๙ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๒๔๒๐๓ ๐๑๒๘

๔๒ ร.ต.อ เลิศชาย ขําพิทักษ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสาคร สสค.๑๑๒ รอง สว.(สอบสวน) สภ.กระบุรี จว.ระนอง ๑๘๐๙  ๑๑๒๐๓ ๐๐๙๗

๔๓ ร.ต.อ สยาม สวนอินทร รอง สว.(สอบสวน) สภ.อูทอง จว.สุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๒๔๒๐๓ ๐๐๙๓ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ สกบ.๑๘๖

๔๔ ร.ต.อ อรรจน แทนศรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุพรรณบุรี ๐๗๐๙ ๒๔๒๐๓ ๐๐๗๑ รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองทอม จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๒๐๓ ๐๑๙๗

๔๕ ร.ต.ท. หญิง กมลวรรณ ตังสุรัตน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี สชบ.๓๘๕ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ละแม จว.ชุมพร สชพ.๒๕๙

๔๖ ร.ต.ท. จีรวัฒน สุวรรณรักษา รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปตตานี ๒๐๐๕ ๑๑๓๐๔ ๐๑๐๖ รอง สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๑๘๑

๔๗ ร.ต.ท. เจษฎา ปญญโชติกุล รอง สวป.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๓๒๐๒ ๐๕๒๒ รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎรธานี ๑๘๑๐ ๑๑๒๐๔ ๐๓๕๕

๔๘ ร.ต.ท. ชัยวัฒน ปนทอง รอง สวป.สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี สกจ.๓๒๓ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พุนพิน จว.สุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๒๔๒๐๓ ๐๐๘๕

๔๙ ร.ต.ท. ชํานาญ ทองนุน รอง สว.สส.สภ.กะพอ จว.ปตตานี สปน.๒๔๗ รอง สวป.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช สนศ.๖๐๗

๕๐ ร.ต.ท. ณัฏฐกิตติ์ จิตชน รอง สวป.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง สพท.๒๐๙ รอง สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ๐๘๐๖ ๑๓๒๐๒ ๐๑๙๘

๕๑ ร.ต.ท. ธีระวุธ ประสบพิชัย รอง สวป.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี สกจ.๒๖๕ รอง สวป.สภ.เมืองนครศรธีรรมราช ๐๘๐๔ ๑๓๒๐๒ ๐๔๗๘

   ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช     

    ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘



หนาที่ 4 ในจํานวน 4 หนา

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงเลขที่ ตําแหนงใหม ตําแหนงเลขที่

บัญชีแนบทายคําสั่ง ภ.๘ ที่  ๑๗๓/๒๕๖๒   ลงวันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๒

๕๒ ร.ต.ท. รณวรรษ ทองคํา รอง สว.สส.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส สนธ.๒๖๔ รอง สว.สส.สภ.บานวิสัยเหนือ จว.ชุมพร ๐๘๐๓ ๑๓๒๐๔ ๐๑๕๒

๕๓ ร.ต.ท. วิศิษฎ โมฬี รอง สว.สส.สน.มักกะสัน สน.๑-๑๐๕๙ รอง สว.(๑๙๑) กก.สส.ภ.จว.ระนอง ๑๘๐๙ ๑๑๒๐๒ ๐๐๘๙

๕๔ ร.ต.ท. หญิง ศิริพร นวลขาว รอง สว.ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๒ ๑๒๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๒๗๖ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๓๐๔ ๐๐๒๓

๕๕ ร.ต.ท. เศรษฐพงศ สุกกระ รอง สวป.สน.ประชาสําราญ ๑๑๐๒ ๑๓๒๐๒ ๐๓๖๒ รอง สวป.สภ.อาวนาง จว.กระบี่ ๑๘๐๔ ๑๑๒๐๒ ๐๑๐๗

๕๖ ร.ต.ท. สมพร สุวรรณรักษา รอง สว.สส.สภ.สายบุรี จว.ปตตานี ๐๙๐๔ ๑๓๒๐๔ ๐๒๕๒ รอง สว.สส.สภ.ทาฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ๑๘๐๘ ๑๑๒๐๔ ๐๑๒๑

๕๗ ร.ต.ท. หญิง เสาวภา สกุลรัตน รอง สว.ฝายการจัดสวัสดิการ สก. ๐๔๐๓ ๑๑๓๐๔ ๐๐๓๐ รอง สว.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘ ๑๘๐๑ ๑๑๓๐๔ ๐๑๔๒

๕๘ ร.ต.ท. อาคม ศรีเอียด รอง สวป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส ๐๙๐๓ ๑๓๒๐๒ ๐๑๕๑ รอง สวป.สภ.เมืองสุราษฎรธานี ๐๘๐๘ ๑๓๒๐๒ ๐๓๙๑

๕๙ ร.ต.ต. อนันต บุญเพชร รอง สว.สส.สภ.ฉลุง จว.สตูล ๐๙๐๘ ๑๓๒๐๔ ๐๑๑๐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.รอนพิบูลย จว.นครศรีธรรมราช ๑๘๐๖ ๑๑๒๐๓ ๐๒๑๐

   ตรวจแลวถูกตอง

พ.ต.อ.ทัศนัย  โอฬาริกเดช     

    ( ทัศนัย  โอฬาริกเดช )

     ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๘


