รายชือ่ นรต.
นรต. การจัดทํารายงานการศึกษา
ชื่อวิชา นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ๓ รหัสวิชา สส.(CI)
สส.(CI) ๒๒๐๓ นรต.
นรต.ชัน้ ปีที่ ๓ (รุน่ ที่ 67)
67)
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ตอนเรียนที่ 1
กลุม่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ลําดับ
ที่

รายชื่อ-นามสกุล

1. นรต. กฤติเดช
ชอบค้าขาย
2. นรต. เกียรติศักดิ์ บุญทอง
3. นรต. คณิตนนท์
ถนอมศรี
4. นรต. ชญานิน
พันธุ์ภักดี
5. นรต. ชิษณุพงศ์ นิคมประเสริฐ
1. นรต. กมลเทพ
สมบัติ
2. นรต. กฤษฎา
รัตนศิลปกร
3. นรต. กฤษดา
จิระวาณิชกุล
4. นรต. กัมปนาท
สมมา
5. นรต. จักรกฤต
พ่อชมภู
1. นรต. ไชยพัฒน์
ชะโลปถัมภ์
2. นรต. ฐิติวัชร์
ธีรวงศ์เดชาวุฒิ
3. นรต. ณัฐพล
เฉลิมนพกุล
4. นรต. หญิง จีระรัช
โพธิติ
5. นรต. หญิง ฐิพรลักษณ์ ไก่แก้ว
1. นรต. เจตน์อนุชา
ดวงโสมา
2. นรต. เจษฎาพร
วรรณโคตร
3. นรต. หญิง กชกร
เพิงระนัย
4. นรต. หญิง กชพร
เจริญรูป
5. นรต. หญิง จิรัชยา พิชิตเดช
1. นรต. กริช
รัตนสกล
2. นรต. กฤตพร
แสงสุระ
3. นรต. กฤษกร
บรรเลง
4. นรต. ชัยวัฒน์
จงเจริญ
5. นรต. ชานนท์
คําบุรี
1. นรต. หญิง กนกกร บุตรผล
2. นรต. หญิง กมลชนันท์ สุกใส
3. นรต. หญิง ชนิตา
มาไกล
4. นรต. หญิง ฐานิกา ตาละลักษณ์
5. นรต. หญิง ณัฐชยา เรืองสม

เรื่องรายงาน
การนําเทคโนโลยีมาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ตํารวจในการสืบสวน
ติดตามคนร้าย
รูปแบบการฉ้อโกงโดยใช้อุบาย
ผ่านทางระบบโทรศัพท์และ
ระบบ ATM
การพิมพ์ลายนิ้วมือศพ และ
ลายนิ้วมือที่มีปัญหา

การศึกษารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์หมายจับใน
สถานีตํารวจ

ประสานงาน
maozura@gmail.com

08-5921-4967

08-7051-4390

08-1879-3834

การศึกษาเปรียบเทียบการ
จัดทําประวัติและตําหนิ
รูปพรรณผู้กระทําผิด
ระหว่างสถานีตํารวจ
ปัจจัยภูมิหลังและรูปแบบการ
กระทําผิดของมือปืนรับจ้าง
08-9263-5833

กลุม่
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ลําดับ
ที่

รายชื่อ-นามสกุล

1. นรต. กิตติธัช
ศักดิ์สนิท
2. นรต. คมกฤษณ
หงส์ทอง
3. นรต. จตุพล
เทสินทโชติ
4. นรต. จิรยุทธ์
ชัชรินทร์กุล
5. นรต. ชัยภักดิ์
สมภักดี
1. นรต. กิตติศักดิ์
แก้วมี
2. นรต. จิรวัฒน์
นําพา
3. นรต. เฉลิมเกียรติ ปิ่นประเสริฐ
4. นรต. ชัยวัฒน์
ซาท่าไม้
5. นรต. ณัฏฐ์พล
มีสายมงคล
1. นรต. จิรภัทร์
สุนประชา
2. นรต. ณัฐพงศ์
หอมดี
3. นรต. หญิง กัญญาณัฐ สอสะอาด
4. นรต. หญิง จุฑารัตน์ นพพานิช
5. นรต. หญิง ชนกกานต์ แขวงนคร
1. นรต. จิราเมธ
จุลพิภพ
2. นรต. ณฐกร
พรหมห้าว
3. นรต. หญิง จิรัฐติกาล อุ่นเจริญ
4. นรต. หญิง ฐานิดา
มั่นกตัญญู
5. นรต. หญิง ฐิติกุลภรณ์ นิยมรส
1. นรต. กีรติ
คําชนะชัย
2. นรต. คหัฐ
บุตรเวียงพันธ์
3. นรต. หญิง ขวัญนุช
ทองเจริญ
4. นรต. หญิง ชนิกรรดา ชูใจ
5. นรต. หญิง กัลย์สุดา จุลประเสริฐ
1. นรต. กิตติภูมิ
เกิดมั่น
2. นรต. เกรียงไกร
สังขันธ์
3. นรต. จักรา
บุญมี
4. นรต. จีรศักดิ์
กุลีน้อย
5. นรต. ณัฐพงษ์
โม้ดา
1. นรต. กฤษณพล
พีระพันธ์
2. นรต. ไกรพล
ดีแก้ว
3. นรต. ชัยณรงค์
จอมเล็ก
4. นรต. ชานนท์
อ่วมทร

เรื่องรายงาน

ประสานงาน

วิวัฒนาการของการจัดทําสมุด
ภาพคนร้ายและการสเก็ตซ์ภาพ
ของตํารวจไทย

08-2390-0167

รูปแบบและค่านิยมของการขาย
บริการทางเพศของ
วัยรุ่นไทย
08-6972-6429
การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลลายสักเพื่อการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการ
ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ

ประวัติอาชญากรกับการถูกตีตรา
จากสังคม
08-6357-1415
การตรวจสอบประวัติผู้ขอ
อนุญาตและผู้สมัครงาน

การนําความรู้ด้านทะเบียน
ประวัติอาชญากรไปใช้ประโยชน์
ในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

08-6797-4625
08-1365-9577

ลําดับ
ที่
14. 1.
2.
3.
4.
5.

กลุม่

รายชื่อ-นามสกุล
นรต.
นรต.
นรต.
นรต.
นรต.

กิตติชัย
จาตุรันต์
ฐัตพล
ณรงค์ฤทธิ์
ชรัส

ศรีธรรมมา
สุริยธรรมกุล
สายโรจน์
พุ่มพวง
มีล้ํา

เรื่องรายงาน

ประสานงาน

การถอดบทเรียนการสืบสวน
ติดตามคนร้ายในคดีโจรกรรมรถ

……………………………………………………………..

08-5945-6565

