
    ผนวก ก

ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑ จ.อ. อานนท์ เผือกสง่า สลก.ทร.
๒. จ.อ. อลงกรณ์  ตรีกุล สลก.ทร.
๓ จ.อ. ธนัช ชุ่มเจริญสุข สบ.ทร.
๔. จ.อ. พรเทพ ทรัพย์ประดิษฐ์ สบ.ทร.
๕ จ.อ. ณัฐพล โตม่ันคง สบ.ทร.
๖. จ.อ. จตุรงค์ ปัญสุวรรณ์ กพ.ทร.
๗ จ.อ. บุญเรือง พลชะลี กพ.ทร.
๘. จ.อ. ณภัทร เพชรรัตน์ ขว.ทร.
๙ จ.อ. พิริยะ บุญตาระวะ ยก.ทร.

๑๐. จ.อ.หญิง ชุติณธร  เน่ืองวัง ยก.ทร.
๑๑ จ.อ. ประณต พวงสมบัติ ยก.ทร.
๑๒. จ.อ. ธวัชชัย  กรอบมุข ยก.ทร.
๑๓ จ.อ. ฐปนรรฆ์ สุดภักดี กบ.ทร.
๑๔. จ.อ. ธีระวุฒิ นามวงษา กบ.ทร.
๑๕ จ.อ. ณรงค์ศักด์ิ ติงสาโรจน์ กพร.ทร.
๑๖. จ.อ. จตุพร สามารถกุล กพร.ทร.
๑๗ จ.อ. ปัญญา ภูลายยาว กพร.ทร.
๑๘. จ.อ.หญิง วรรณี มีศรี กง.ทร.
๑๙ จ.อ. ทศพล เทศดนตรี กง.ทร.
๒๐. จ.อ. ชัยชนะ ประวิเศษ กง.ทร.
๒๑ จ.อ.หญิง นวนิตย์ เกล่ือนกลาด กง.ทร.
๒๒. จ.อ. สุชาติ จุ้ยศิริ จร.ทร.
๒๓ จ.อ. ต้องรัก ทรัพย์มาลี กร.
๒๔. จ.อ. โกศล เอี่ยมอักษร กร.
๒๕ จ.อ. ปรีชา แสงสว่าง กร.
๒๖. จ.อ. ธรรศพงศ์ ไปปอด กร.
๒๗ จ.อ. นิรุตต์ พลายดี กร.
๒๘. จ.อ. ฉกาจ ผอมเอียด ทรภ.๒

หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจําปี งป.๖๑
รุ่นที่ ๑/๖๑ พ้ืนที่พุทธมณฑล



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๒๙. จ.อ. ชยานันท์  คํารณ  ทรภ.๓
๓๐. จ.อ. ณรัฐกรณ์ สิลิยาพุ่มผล ทรภ.๓
๓๑. จ.อ. จิรัชต์ธกร โพธิ์ทรัพย์ นย.
๓๒. จ.อ. ต้อย เพ็ชรแก้ว นย.
๓๓. จ.อ. ธงชัย ชํานาญกุล นย.
๓๔. จ.อ. นวพล ศรีจรุง นย.
๓๕. พ.จ.ต. ประโลม วาจาทะศิลป์ นย.
๓๖. จ.อ. ประยงค์ ทิพยว์งศา นย.
๓๗. จ.อ. พลศักด์ิ จันทร์อักษร นย.
๓๘. จ.อ. พิทยา มะอัมดง นย.
๓๙. จ.อ. พิบูลย์ ทองมอญ นย.
๔๐. จ.อ. มนตรี สุชลพานิช นย.
๔๑. จ.อ. วงศธร กาญจนศรีเมฆ นย.
๔๒. จ.อ. วสันต์ ป่ินเฟ่ือง นย.
๔๓. จ.อ. วัลลภ ทองพึ่งตน นย.
๔๔. จ.อ. วิจิตร ศรีภักดี นย.
๔๕. จ.อ. สมนึก สถาวิวัฒน์ นย.
๔๖. พ.จ.ต. สานิตย์ ศรีเพ็ชร นย.
๔๗. จ.อ. สายพิณ บุญรอด นย.
๔๘. จ.อ. สุขสวัสด์ิ มุสิกิม นย.
๔๙. จ.อ. สุทธิพงศ์ หะรันโต นย.
๕๐. จ.อ. สุฤทธิ์ พลเหลา นย.
๕๑. จ.อ. อนันต์ สมมตรา นย.
๕๒. จ.อ. ศิริพงศ์ เมฆนิติ นย.
๕๓. จ.อ. สมเกียรติ จันทร์ทาทอง นย.
๕๔. จ.อ. สมมาท กุนทอง นย.
๕๕. จ.อ. สมัย วงศ์จันทร์ นย.
๕๖. จ.อ. สุวิวัฒน์ วังคีรี นย.
๕๗. จ.อ. อดิเรก แก้วนวล นย.
๕๘. จ.อ. กิตติศักด์ิ จีนชูแก้ว สอ.รฝ.
๕๙. จ.อ. ชิดชนก โชติช่วง สอ.รฝ.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๖๐. จ.อ. ทวี หนูมิตร สอ.รฝ.
๖๑. จ.อ. นพดล คงเพ็ง สอ.รฝ.
๖๒. จ.อ. อิสระ เพ็ชรสุทธิ์ สอ.รฝ.
๖๓. จ.อ. เฉลิมพงษ์ วงษ์สุวรรณ ฐท.กท.
๖๔. จ.อ. กฤษฎา วัฒนา ฐท.กท.
๖๕. จ.อ. กิตตพณ ธีรทัศนกุล ฐท.กท.
๖๖. จ.อ. ต่อสกุล กิ่งกาหลง ฐท.กท.
๖๗. จ.อ. ธชัเศรษฐ์ สิทธิกรพูนศิริ ฐท.กท.
๖๘. จ.อ.หญิง นฤมล โพธิเวส ฐท.กท.
๖๙. จ.อ. พงศ์ปณต สังข์สา ฐท.กท.
๗๐. จ.อ. สน่ัน กันน้อย ฐท.กท.
๗๑. จ.อ. อภิเชษฐ มาตรง ฐท.กท.
๗๒. จ.อ. กฤษฎา สุสัณกุลธร กรม สห.ทร.
๗๓. จ.อ. ชนินทร์ เรืองจิตร กรม สห.ทร.
๗๔. จ.อ. พงศกร จันคง กรม สห.ทร.
๗๕. จ.อ. พิภพ   หนูสิงห์ กรม สห.ทร.
๗๖. จ.อ. สมชาติ หนูเกตุ กรม สห.ทร.
๗๗. จ.อ. สุเทพ ภาคภูมิ กรม สห.ทร.
๗๘. จ.อ. สุทัศน์  แตงอ่อน กรม สห.ทร.
๗๙. จ.อ. เอกนรินทร์  เม่นงาม อร.
๘๐. จ.อ. ไกรสร   เพ็งอุดม อร.
๘๑. จ.อ. กฤษกร  โป๊ะประทีบ อร.
๘๒. จ.อ. ชาญณรงค์ ชูสกุล อร.
๘๓. จ.อ. ชาตรี  อ่อนตา อร.
๘๔. จ.อ. ธวัชชัย  อิ่มเอ่ียม อร.
๘๕. จ.อ.หญิง ผกามาส  ทองเมือง อร.
๘๖. จ.อ. พิฆเนศ พุ่มบุญทริก อร.
๘๗. จ.อ. วีระยุทธ  ช่างต่อ อร.
๘๘. จ.อ.หญิง ศรัญญา ไชยแก้ว อร.
๘๙. จ.อ. สถาพร   เช่ียวการนา อร.
๙๐. จ.อ. สหบดี   พานารถ อร.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๙๑. จ.อ. เกรียงไกร อ่อนอยู่ อล.ทร.
๙๒. จ.อ. จักรี พุ่มด้วง อล.ทร.
๙๓. จ.อ. นัฐพล ลิมบุรีธรรม อล.ทร.
๙๔. จ.อ. พิพัฒน์ ปานสระพงษ์ อล.ทร.
๙๕. จ.อ. สมศักด์ิ เพ็งหาจิตต์ อล.ทร.
๙๖. จ.อ. สัญญลักษณ์ แสนเรืองเดช อล.ทร.
๙๗. จ.อ.หญิง โนรี แสงประทุม ชย.ทร.
๙๘. จ.อ. ชัยกฤต ช่ังดวงจิตร์ ชย.ทร.
๙๙. จ.อ. สมศักด์ิ ชิตเจริญ ชย.ทร.
๑๐๐. จ.อ.หญิง สาธิตา  โพธิ์แก่นแก้ว  ชย.ทร.
๑๐๑. จ.อ. สุระชัย อุปัชฌาย์ ชย.ทร.
๑๐๒. จ.อ. กานต์  จารุวิมลรัตน์  สพ.ทร.
๑๐๓. จ.อ. ชัชวาลย์  ขวญัมงคล สพ.ทร.
๑๐๔. จ.อ. ภาคภูมิ  ป้ันบุญชู สพ.ทร.
๑๐๕. จ.อ. เจษฎา  บรรจงใหม่ พธ.ทร.
๑๐๖. จ.อ. เรืองชัย โพธิ์สันเทียะ พธ.ทร.
๑๐๗. จ.อ. กิตติพันธ์  ผลกุศล พธ.ทร.
๑๐๘. จ.อ. คมสัน บัวใหญ่ พธ.ทร.
๑๐๙. จ.อ. ณัฐพล ศิริจันทร์ พธ.ทร.
๑๑๐. จ.อ. ธนวัฒน์ รักไทย พธ.ทร.
๑๑๑. จ.อ. พิพัฒน์ น้อยอ่ิม พธ.ทร.
๑๑๒. จ.อ. สมหมาย ดีนาน พธ.ทร.
๑๑๓. จ.อ. อัศวิน พรอนันต์ไพบูลย์ พธ.ทร.
๑๑๔. จ.อ.หญิง อัญรินทร์ พรสิรีพัฒน์ พธ.ทร.
๑๑๕. จ.อ. เศกสิทธิ์ สิงห์บุญ พร.
๑๑๖. จ.อ. ไชยจิตร บุญทวี พร.
๑๑๗. จ.อ. ชนสรณ์ ภู่สวัสด์ิ พร.
๑๑๘. จ.อ. บุญฤทธ์ิ บํารุงราษฎร์ พร.
๑๑๙. จ.อ. ภานุวัฒน์ ฉายถวิล พร.
๑๒๐. จ.อ. ภูริพงษ์ รอดพิลา พร.
๑๒๑. จ.อ. ยุทธนา ลาภเกิด พร.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑๒๒. จ.อ.หญิง วิชญา ทรงเสรีย์ พร.
๑๒๓. จ.อ. วีรยุทธ ทองโสม พร.
๑๒๔. จ.อ. ศราวุฒิ วงษ์พัฒน์ พร.
๑๒๕. จ.อ.หญิง ศิริพร ทองเพ่ิม พร.
๑๒๖. จ.อ. อนวัช ไชยแก้ว พร.
๑๒๗. จ.อ. อาทิตย์ ราชัย พร.
๑๒๘. จ.อ. ชัยวัฒน์ หนองใหญ่ ขส.ทร.
๑๒๙. จ.อ. พงษ์พัฒน์ คําเรือง ขส.ทร.
๑๓๐. จ.อ. อนุรักษ์ ช้อยจังหรีด ขส.ทร.
๑๓๑. จ.อ.หญิง กาญจนวัลย์ โยธีเสวต ขส.ทร.
๑๓๒. จ.อ. อัครเดช สมปัญญา ขส.ทร.
๑๓๓. จ.อ. สุวรรณ จงเทพ ขส.ทร.
๑๓๔. จ.อ. สุนทร ม่วงเจริญ ขส.ทร.
๑๓๕. จ.อ. จักรพงษ์ มะหัด ขส.ทร.
๑๓๖. จ.อ. ธํารง เพียรเจริญ ขส.ทร.
๑๓๗. จ.อ.หญิง จิณณ์ณณัช ภวิศธนาธรณ์ ขส.ทร.
๑๓๘. จ.อ. ขวัญอยู่ ปุยเงิน ขส.ทร.
๑๓๙. จ.อ. ธนันไชย สารธิมา ขส.ทร.
๑๔๐. จ.อ. อธิการ พรเจริญ ขส.ทร.
๑๔๑. จ.อ.หญิง ชลิตา พรับดี ขส.ทร.
๑๔๒. จ.อ. กฤติชัย สิงสวัสด์ิ อศ.
๑๔๓. จ.อ. คมสันต์ สาดแล่น อศ.
๑๔๔. จ.อ. ชัยวัฒน์ สุมานัส อศ.
๑๔๕. จ.อ. นเรศวร์ เพชรสังข์ อศ.
๑๓๑. จ.อ. ปรัชญา มุ่งมิตร อศ.
๑๓๒. จ.อ. ภาคภูมิ พุฒิตรีภูมิ อศ.
๑๓๓. จ.อ. มีชัย คงวัง อศ.
๑๓๔. จ.อ. วัชรินทร์ สุขเรือง อศ.
๑๓๕. จ.อ. วันชัย พรมดี อศ.
๑๓๖. จ.อ. สักรินทร์ ประทีปฉาย อศ.
๑๓๗. จ.อ. สารัช โพธิ์ทอง อศ.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑๓๘. จ.อ.หญิง อุไรวรรณ หิรัญวงค์ อศ.
๑๓๙. จ.อ. ไพรัตน์ ทิพย์รอด สก.ทร.
๑๔๐. จ.อ. ธนานิตย์ ปานเนตร สก.ทร.
๑๔๑. จ.อ. พิทักษ์ เอ็มรัตน์ สก.ทร.
๑๔๒. จ.อ. ศักดา จิตรสวัสดิรักษา สก.ทร.
๑๔๓. จ.อ. อมรเทพ แสงอาวุธ สก.ทร.
๑๔๔. จ.อ. เทอดศักด์ิ หนูนุรักษ์ ยศ.ทร.
๑๔๕. จ.อ. คมสัน ช่างเย็น ยศ.ทร.
๑๔๖. จ.อ. จิรวัฒน์ รุจิพงษ์รัตน์ ยศ.ทร.
๑๔๗. จ.อ. ชาคริต พุ่มขจร ยศ.ทร.
๑๔๘. จ.อ. ณภัทร ชัยปัญญา ยศ.ทร.
๑๔๙. จ.อ.หญิง ธันย์ชนก จันทะยานี ยศ.ทร.
๑๕๐. จ.อ. นพพร สิงห์คํา ยศ.ทร.
๑๕๑. จ.อ. ศานิต บุญม่ัน ยศ.ทร.
๑๕๒. จ.อ. ศิริชัย โกทองเจริญ ยศ.ทร.
๑๕๓. จ.อ. สุชาติ ทับจิต ยศ.ทร.
๑๕๔. จ.อ. สุรศักด์ิ พิทักษา ยศ.ทร.
๑๕๕. จ.อ. กฤษฎา นทีธารทอง รร.นร.
๑๕๖. จ.อ. นิติธร เชยสิทธิ์ รร.นร.
๑๕๗. จ.อ. ปราโมทย์ ชูศรี รร.นร.
๑๕๘. จ.อ. สันติ ประทุมสาย รร.นร.
๑๕๙. จ.อ. สุนทร พรมภักดี รร.นร.
๑๖๐. จ.อ. อิทธิเดช ดิษฐแก้ว รร.นร.



    ผนวก ข

ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑. พ.จ.ต. วชิระ สายทอง บก.ทร. สน.ผบ.ทร.
๒. พ.จ.ต. กวินวัชร์ ภูวพันธ์ธนะกิจ กร. สน.ผบ.ทร.
๓. พ.จ.ต. กิตติพร สง่าพล พธ.ทร. สน.ผบ.ทร.
๔. พ.จ.ต. สมภาส สังสีแก้ว บก.ทร. สน.ผบ.ทร.
๕. จ.อ. อธิปไตย ศิริรัชญานนท์ สลก.ทร.
๖. จ.อ. จิรพัฒน์ ชัยชนะ สลก.ทร.
๗. จ.อ. พิรวัช ปัญญาอมรรัตน์ กพ.ทร.
๘. จ.อ.หญิง วณิชชา บรรดิษจีน กพ.ทร.
๙. จ.อ. สิทธิชัย ฤทธิ์สวาท กพ.ทร.
๑๐. จ.อ. วิเชียร นิตไธสง ขว.ทร.
๑๑. จ.อ. นรินทร์ อนันตโท ยก.ทร.
๑๒. จ.อ. บัญชา หอมจันทร์ ยก.ทร.
๑๓. จ.อ. ธนัชพันธ์  นิลโกศล ยก.ทร.
๑๔. จ.อ. สันติ แสนหลวง กพร.ทร.
๑๕. จ.อ. ขวัญชัย ศิริปี กพร.ทร.
๑๖. จ.อ. อภิวัฒน์ กรวยสวัสด์ิ กพร.ทร.
๑๗. จ.อ.หญิง เจนจิรา เย็นสุดใจ กง.ทร.
๑๘. จ.อ. คณิศร เกดิพงษ์ กง.ทร.
๑๙. จ.อ. สุธรรม ดีสา กง.ทร.
๒๐. จ.อ. สิทธิกร ศึกขุนทด กง.ทร.
๒๑. จ.อ. รุ่งนิรันต์ วัดแสงศรี กร.
๒๒. จ.อ. สมคิด เหล่าบง กร.
๒๓. จ.อ. อภิสิทธิ์ วงศ์ทอง กร.
๒๔. จ.อ. ไมตรี บุญยิ่ง กร.
๒๕. จ.อ. พงษ์ โสภา กร.
๒๖. พ.จ.ต. สรรชัย ชุมทอง ทรภ.๒
๒๗. จ.อ. สุเมธ  ทองคํา สสท.ทร.
๒๘. จ.อ. อนันต์ สุรามฤทธิ์ ทรภ.๒

หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจําปี งป.๖๑
รุ่นที่ ๒/๖๑ พ้ืนที่พุทธมณฑล



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๒๙. จ.อ. เกรียงเดช  ชูแก้ว ทรภ.๓
๓๐. จ.อ. ศุภชัย  สระแก้ว  ทรภ.๓
๓๑. จ.อ. ขัตติยะ ขุนทุม นย.
๓๒. จ.อ. จําเริญ รัตนคํา นย.
๓๓. จ.อ. ณัฐพร กองรัตน์ นย.
๓๔. จ.อ. ดิเรก ขันทอง นย.
๓๕. จ.อ. ทนงศักด์ิ ศรวิไล นย.
๓๖. จ.อ. ทวีศักด์ิ สิลาลัย นย.
๓๗. จ.อ. ธนวิทย์ ศรีทองเอี่ยม นย.
๓๘. จ.อ. ธีระบดินทร์ เสนทอง นย.
๓๙. จ.อ. บุญเสริม วิเศษสิงห์ นย.
๔๐. จ.อ. ประสิทธิ์ แก้วรอด นย.
๔๑. จ.อ. ปีย์วรา ทองวัชระ นย.
๔๒. จ.อ. ภิญโญ เขียวแก้ว นย.
๔๓. จ.อ. วิทยา ปานสวน นย.
๔๔. จ.อ. วิวรรธน์ ดิษยวรรธนะ นย.
๔๕. จ.อ. ศรณ์ปัญญา คงวิทย์ นย.
๔๖. จ.อ. อํานวย เรืองพล นย.
๔๗. จ.อ. อุหมาด นาดี นย.
๔๘. จ.อ. เลอพงศ์ ทองเลิศ นย.
๔๙. จ.อ. เอกนรินทร์ เจริญศิลป์ นย.
๕๐. จ.อ. ไสว จุลสําอางค์ นย.
๕๑. จ.อ. กิตติพงศ์ ใสผุด นย.
๕๒. จ.อ. กิตติพงษ์ แดงนํา นย.
๕๓. จ.อ.หญิง สรณ์วรัชญ์  สิงหา ฐท.สส.
๕๔. จ.อ. กรกฤษ เรืองกฤษ ฐท.กท.
๕๕. จ.อ. ธนภัทร เตียวเจริญ ฐท.กท.
๕๖. จ.อ. มนัสชัย มะการุณ ฐท.กท.
๕๗. จ.อ. วรวัฒน์ กําลังงาม ฐท.กท.
๕๘. จ.อ. วรวิทย์ ปัญจวิรัชช์ ฐท.กท.
๕๙. จ.อ. สมหวัง กาญจนบริบูรณ์ ฐท.กท.
๖๐. จ.อ. อดิศักด์ิ เสร็จกิจ ฐท.กท.
๖๑. จ.อ. เรืองศักด์ิ พ่ึงสุนทร กรม สห.ทร.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๖๒. จ.อ. ครรชิต   เพ็งจันทร์ กรม สห.ทร.
๖๓. จ.อ. ชัชวาล อุตสาหะ กรม สห.ทร.
๖๔. จ.อ. ทรงธรรม  วิริยะ กรม สห.ทร.
๖๕. จ.อ. นพดล   สุวรรณโณ กรม สห.ทร.
๖๖. จ.อ. วิจิตร  ศรีภักดี กรม สห.ทร.
๖๗. จ.อ. กิตตินันท์  ทันตจิต อร.
๖๘. จ.อ. ณรงค์  สังข์เงิน อร.
๖๙. จ.อ. ณัฐพงษ์  ยศข่าย อร.
๗๐. จ.อ. ณัฐพล วิทา อร.
๗๑. จ.อ. ประจินต์  เน่ืองละออ อร.
๗๒. จ.อ. วัชรา อยู่ตระกูล อร.
๗๓. จ.อ. อภินันท์  เพ็งแก้ว อร.
๗๔. พ.จ.ต. วิรัช แสวงธรรม อล.ทร.
๗๕. จ.อ. ธนาวุฒิ ปัตตะพี อล.ทร.
๗๖. จ.อ. นพดล นํ้าแก้ว อล.ทร.
๗๗. จ.อ. ยุทธการ ชวดเทียน อล.ทร.
๗๘. จ.อ. เสรีชัย สิงห์แสน อล.ทร.
๗๙. จ.อ. ปกรณ์เกียรติ ชูแก้ว ชย.ทร.
๘๐. จ.อ. พงศธร ใจกล้า ชย.ทร.
๘๑. จ.อ.หญิง พรรณทิพา ทองประสิทธิ์ ชย.ทร.
๘๒. จ.อ. วิษณุวัฒน์ ผาบสละ ชย.ทร.
๘๓. จ.อ. รังสรรค์ ศรีสร้อย พธ.ทร.
๘๔. จ.อ. สมชาย พรมทอง พธ.ทร.
๘๕. จ.อ. สมภพ  กาญจนาวิล พธ.ทร.
๘๖. จ.อ. ณัติวุฒิ ชูจันทร์ พร.
๘๗. จ.อ. ดํารงศักด์ิ พิทักษ์วาปี พร.
๘๘. จ.อ. พีรพงษ์ เพ็งธรรม พร.
๘๙. จ.อ. ยศวีร์ แจ้งกิจ พร.
๙๐. จ.อ. มนัส ยิ้มใย ขส.ทร.
๙๑. จ.อ. วันชัย งามสนิท ขส.ทร.
๙๒. จ.อ. มนัส บุญราศรี ขส.ทร.
๙๓. จ.อ. อําพล เน่ียมเค่ียม ขส.ทร.
๙๔. จ.อ. อุทัย วรไธสง ขส.ทร.
๙๕. จ.อ. วีรเกียรติ บัวงาน ขส.ทร.
๙๖. จ.อ. ชัยวัฒน์ เจริญสุข ขส.ทร.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๙๗. จ.อ. ณรงค์ศักด์ิ เมืองรมย์ ขส.ทร.
๙๘. จ.อ. ไพโรจน์ หลีน้อย ขส.ทร.
๙๙. จ.อ. อวยพร ชูศรี ขส.ทร.
๑๐๐. จ.อ. สถาพร นามภูมิ ขส.ทร.
๑๐๑. จ.อ. เก่งไกร วรรณพราหม ขส.ทร.
๑๐๒. จ.อ. พงทิพย์ แก้วมณี ขส.ทร.
๑๐๓. จ.อ. ณัฐพล วังร่ม ยศ.ทร.



    ผนวก ค

ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑. จ.อ. ปภาวิชญ์ ชยาภิบาล กพ.ทร.
๒. จ.อ. พร้อมพงศ์ สิมมา กง.ทร.
๓. จ.อ. เกรียงไกร หลวงกลาง กร.
๔. จ.อ. เกรียงศักด์ิ ภิรมย์โพธิ์ กร.
๕. จ.อ. โยธิน โกศล กร.
๖. จ.อ. ไพบูลย์ ฆนาพรวรกาญจน์ กร.
๗. จ.อ. กิตติพงศ์ แสนพาน กร.
๘. จ.อ. จักราวุธ หมอจิตพิมาย กร.
๙. จ.อ. จิระ ตนตรง กร.
๑๐. จ.อ. ชลากร ช่างเหล็ก กร.
๑๑. จ.อ. ฐิตินัยน์ หลุ่มไพโรจน์ กร.
๑๒. จ.อ. ณัฐพงษ์ แสงดาว กร.
๑๓. จ.อ. ทรงวิทย์ ลาเอ็ด กร.
๑๔. จ.อ. ธนายุทธ นํ้าทรัพย์ กร.
๑๕. จ.อ. ธวัฃชัย เกษศิริ กร.
๑๖. จ.อ. นพนันท์ อะโคตรมี กร.
๑๗. จ.อ. บุญเทิด มุสิมณี กร.
๑๘. จ.อ. บุญนํา จันทร์หอม กร.
๑๙. จ.อ. ประดิษฐ ศรีไกรสิทธิ์ กร.
๒๐. จ.อ. ปราโมทย์ เอ่ียมสะอาด กร.
๒๑. จ.อ. พงษ์ บันลือเขตต์ กร.
๒๒. จ.อ. พัทธ์พงษ์ พิมพ์สอาด กร.
๒๓. จ.อ. พิระยุทธ สกุณา กร.
๒๔. จ.อ. พูลสิน วรรณมหินทร์ กร.
๒๕. จ.อ.หญิง มณีรัตน์  เทียนหอม กร.
๒๖. จ.อ. มานพ เย็นกลม กร.
๒๗. จ.อ. ยุทธนา พึ่งเทียน กร.
๒๘. จ.อ. ราชการ เกิดศิริ กร.
๒๙. จ.อ. วิจัย กล่ินสุนทร กร.

หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจําปี งป.๖๑
รุ่นที่ ๑/๖๑ พ้ืนที่สัตหีบ



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๓๐. จ.อ. วิทวัส ช่ืนชม กร.
๓๑. จ.อ. วิษณุ ชูสาย กร.
๓๒. จ.อ. วีระศักด์ิ สมดี กร.
๓๓. จ.อ. สมโชค เที่ยวแสวง กร.
๓๔. จ.อ. สมทรง สืบสิงห์คาน กร.
๓๕. จ.อ. สยาม สบาย กร.
๓๖. จ.อ. สิทธิโชค ขอพร กร.
๓๗. จ.อ. สุทัศน์ พรามกระโทก กร.
๓๘. จ.อ. สุรพล สุขสมนิล กร.
๓๙. จ.อ. อนุรักษ์ ประเสริฐพงค์สุข กร.
๔๐. จ.อ. อภิชาติ บุญธรรม กร.
๔๑. จ.อ. อภิศักด์ิ สาระอินทร์ กร.
๔๒. จ.อ. อัครราช ใจผ่อง กร.
๔๓. จ.อ.หญิง อัจฉรา วงษา กร.
๔๔. จ.อ. อาธร ศรีวะอุไร กร.
๔๕. จ.อ. อานุพงษ์ ไต่วัลย์ กร.
๔๖. จ.อ. สถาพร  อํ่าสกุล ทรภ.๑
๔๗. จ.อ. บุญฤทธ์ิ เอกจิตต์ ทรภ.๒
๔๘. จ.อ. ประทีป สมบูรณ์ ทรภ.๒
๔๙. จ.อ. รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง ทรภ.๒
๕๐. จ.อ. สุรศักด์ิ เพชรภูวนาถ ทรภ.๒
๕๑. จ.อ. สุริยา เพ็ชร์เศษ ทรภ.๒
๕๒. จ.อ. อุดมศักด์ิ วิบูลย์ศิลป์ ทรภ.๒
๕๓. จ.อ. คมสัน สีสุข ทรภ.๓
๕๔. จ.อ. นิวัติ เต๊ะสมัน ทรภ.๓
๕๕. จ.อ. ปิยะ  ตรีรัตน์ ทรภ.๓
๕๖. จ.อ. อาทิตย์ ห่วงศร ทรภ.๓
๕๗. จ.อ. เกมสันต์ ดํารงเช้ือ นย.
๕๘. จ.อ. เกรียงไกร ดีป่ินตา นย.
๕๙. จ.อ. เกรียงไกร อินทร์สิงห์ นย.
๖๐. จ.อ. เจริญ เกิดผล นย.
๖๑. จ.อ. เชาวลิต พิมพ์โพธิ์กลาง นย.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๖๒. จ.อ. เทิดไท ภูทอง นย.
๖๓. จ.อ. เพ่ิมพงศ์ เรืองจันทร์ นย.
๖๔. จ.อ. เริงชิต นํ้าชัยศรี นย.
๖๕. จ.อ. เศกสรรค์ นันทะแพง นย.
๖๖. จ.อ. เสริมศักด์ิ ก้อนเพ็ชร์ นย.
๖๗. จ.อ. ไพทูรย์ ผลภิญโญ นย.
๖๘. จ.อ. ไสว มีสวัสด์ิ นย.
๖๙. จ.อ. กรรชกร เมฆขลา นย.
๗๐. จ.อ. กิตติโชค หมู่หาญ นย.
๗๑. จ.อ. จุมพล แจ้งเจริญ นย.
๗๒. จ.อ. ชวลิต ศิริมงคล นย.
๗๓. จ.อ. ชัยชาญ แก้วกันยา นย.
๗๔. จ.อ. ชัยภัค เช้ือผู้ดี นย.
๗๕. จ.อ. ชัยวัฒน์ ลอดชิน นย.
๗๖. จ.อ. ชัยวิเชษฐ์ ภักดีพิทักษ์กุล นย.
๗๗. จ.อ. ชาญชัย โชติเกษมศรี นย.
๗๘. จ.อ. ชํานาญพงษ์ สุขสม นย.
๗๙. จ.อ. ณธกร นุ่มฤทธิ์ นย.
๘๐. จ.อ. ณัฐภูมิ ผู้ภักดี นย.
๘๑. จ.อ. ดิเรก แตงดี นย.
๘๒. จ.อ. ดิเรก กล้าดี นย.
๘๓. จ.อ. ต่อเกียรติ เพ็ชรนารายณ์ นย.
๘๔. จ.อ. ทศพร ปรางอยู่ นย.
๘๕. จ.อ. ธนิต พันธุ์นุช นย.
๘๖. จ.อ. ธานินทร์ หนูป่ิน นย.
๘๗. จ.อ. ธีรยุทธ์ โคนาหาญ นย.
๘๘. จ.อ. นิเวศน์ ต้ังสัจจะกุล นย.
๘๙. จ.อ. นิพล พิมพ์สวัสด์ิ นย.
๙๐. จ.อ. บริวัตร ฉุยฉาย นย.
๙๑. จ.อ. บํารุง พิเคราะห์ผล นย.
๙๒. จ.อ. บุญธรรม พลดงนอก นย.
๙๓. จ.อ. ปกรศักด์ิ ภาษิต นย.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๙๔. จ.อ. ปภาวิน รับรอง นย.
๙๕. จ.อ. ประดิษฐ์ ชูช่ืน นย.
๙๖. จ.อ. ประสิทธิ์ หอยทอง นย.
๙๗. จ.อ. พงศ์สกุล ศิลรักษ์ นย.
๙๘. จ.อ. พงษ์ศักด์ิ เชิดเขว้า นย.
๙๙. จ.อ. พิชิต เล้ียงพรม นย.
๑๐๐. จ.อ. ภัทรพล เจริญสุข นย.
๑๐๑. จ.อ. มงคล บัวทอง นย.
๑๐๒. จ.อ. มนตรี ขันนิล นย.
๑๐๓. จ.อ. มนตรี กันทัง นย.
๑๐๔. จ.อ. มนัส สารเนตร นย.
๑๐๕. จ.อ. ยุทธนา ม่วงทิม นย.
๑๐๖. จ.อ. วสันตชั์ย ช่างเรือน นย.
๑๐๗. จ.อ. วัฒน์อนันต์ โสภณเชาว์กุล นย.
๑๐๘. จ.อ. วิชญ์ชาย ผิวทองเสนีรส นย.
๑๐๙. จ.อ. วิรัตน์ พรรณขาม นย.
๑๑๐. จ.อ. วิสุทธิ์ ใจม่ัน นย.
๑๑๑. จ.อ. วุฒิชัย หาญกล้า นย.
๑๑๒. จ.อ. ศุภกร อุ่นวงค์ นย.
๑๑๓. จ.อ. สถิตย์ ดิษฐจํานงค์ นย.
๑๑๔. จ.อ. สนธยา สุราวุธ นย.
๑๑๕. จ.อ. สมบัติ เนียมพาง นย.
๑๑๖. จ.อ. สมพร ตาท้าว นย.
๑๑๗. จ.อ. สมมิตร เณรธรณี นย.
๑๑๘. จ.อ. สมศักด์ิ สืบบัวบาน นย.
๑๑๙. จ.อ. สัญญา ละเอียด นย.
๑๒๐. จ.อ. สันติ วิเศษสงวน นย.
๑๒๑. จ.อ. สิทธิพร ศรีพันธ์ นย.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑๒๒. จ.อ. สุชน เกล้ียงเกลา นย.
๑๒๓. จ.อ. สุทธิเดช สุปะทัง นย.
๑๒๔. จ.อ. สุธิศักด์ิ ขันทอง นย.
๑๒๕. จ.อ. สุพัฒน์ สุวรรณรอด นย.
๑๒๖. จ.อ. สุรนาถ ผิวขม นย.
๑๒๗. จ.อ. สุริศักด์ิ เรืองดิษฐ์ นย.
๑๒๘. จ.อ. สุวรรณ เจริญพันธ์ นย.
๑๒๙. จ.อ. สุวุฒิ โกศล นย.
๑๓๐. จ.อ. อนุรัฐ สุขขีชล นย.
๑๓๑. จ.อ. อนุสรณ์ เรืองขณะ นย.
๑๓๒. จ.อ. อภิวัฒน์ รุนแรง นย.
๑๓๓. จ.อ. อาทิตย์ ชังช่ัว นย.
๑๓๔. จ.อ. อาทิตย์ วงษ์วิเชียร นย.
๑๓๕. จ.อ. อํานาจ บุญเปล่ียน นย.
๑๓๖. จ.อ. สุชาติ ทองมี นย.
๑๓๗. จ.อ. เกษม บัวเผ่ือน สอ.รฝ.
๑๓๘. จ.อ. เพชร น่ิมวรรณัง สอ.รฝ.
๑๓๙. จ.อ. ไกรสร สระแก้ว สอ.รฝ.
๑๔๐. จ.อ. กฤษฎา อินเดช สอ.รฝ.
๑๔๑. จ.อ. จักรพงศ์ จันทร์ดี สอ.รฝ.
๑๔๒. จ.อ. จักรพล แสงบุญมี สอ.รฝ.
๑๔๓. จ.อ. จักรรินทร์ วงเวียน สอ.รฝ.
๑๔๔. จ.อ. ชาลี เกื้อสุข สอ.รฝ.
๑๔๕. จ.อ. ณรงค์ศักด์ิ แก้ววารี สอ.รฝ.
๑๔๖. จ.อ. ณัฐพงษ์ คงอรุณ สอ.รฝ.
๑๔๗. จ.อ. ณัฐพล วิชัยคําจร สอ.รฝ.
๑๔๘. จ.อ. ณัตติพงศ์ จันนวล สอ.รฝ.
๑๔๙. จ.อ. ทวี สีปูนนํา สอ.รฝ.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑๕๐. พ.จ.ต. ธานินทร์ อินแสง สอ.รฝ.
๑๕๑. จ.อ. ธีรวัฒน์ สอนนํา สอ.รฝ.
๑๕๒. จ.อ. ธีระยุทธ มากจังหวัด สอ.รฝ.
๑๕๓. จ.อ. นฤพนธ์ เมืองทอง สอ.รฝ.
๑๕๔. จ.อ. นิกร หงษ์ทอง สอ.รฝ.
๑๕๕. จ.อ. บดินทร์ เหลืองประเสริฐ สอ.รฝ.
๑๕๖. จ.อ. บัญชา ไชยวุฒิ สอ.รฝ.
๑๕๗. จ.อ. บัณฑิต โคกทอง สอ.รฝ.
๑๕๘. จ.อ. บุญฤทธ์ิ รัตนทวีเขต สอ.รฝ.
๑๕๙. จ.อ. ประยงค์ พงษ์เกษ์ สอ.รฝ.
๑๖๐. จ.อ. ประสงค์ แก้วฮ่องคํา สอ.รฝ.
๑๖๑. จ.อ. ปิยะ เพชรคง สอ.รฝ.
๑๖๒. จ.อ. พงษ์อนันต์ ประดลชอบ สอ.รฝ.
๑๖๓. จ.อ. พฤตินัย สุหา สอ.รฝ.
๑๖๔. จ.อ. พัฒนพงษ์ เพียรชนะ สอ.รฝ.
๑๖๕. พ.จ.ต. พูนลาภ ไหมเกิด สอ.รฝ.
๑๖๖. จ.อ. ภาสกร ถึงกัน สอ.รฝ.
๑๖๗. พ.จ.ต. รณกฤต คําประสงค์ สอ.รฝ.
๑๖๘. จ.อ. วรายุทธ หงษ์บิน สอ.รฝ.
๑๖๙. จ.อ. วิโรจน์ รอดดารา สอ.รฝ.
๑๗๐. จ.อ. วีระพันธ์ นุ่นแก้ว สอ.รฝ.
๑๗๑. จ.อ. ศักด์ิชัย สุวรรณไตรย์ สอ.รฝ.
๑๗๒. จ.อ. ศักด์ิสิทธิ์ หนองนา สอ.รฝ.
๑๗๓. จ.อ. ศุภชัย กุลอาจศรี สอ.รฝ.
๑๗๔. จ.อ. สเลมาลย์ สง่ารัมย์ สอ.รฝ.
๑๗๕. จ.อ. สมพร เจนเขตรกิจ สอ.รฝ.
๑๗๖. จ.อ. สมพร ปฏิโก สอ.รฝ.
๑๗๗. จ.อ. สมรภูมิชัย ก้านจักร สอ.รฝ.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑๗๘. จ.อ. สมศักด์ิ บุญประเสริฐ สอ.รฝ.
๑๗๙. จ.อ. สมศักด์ิ บุญศรี สอ.รฝ.
๑๘๐. จ.อ. สังวาล ทวีวรรณกิจ สอ.รฝ.
๑๘๑. จ.อ. สายฝน มณีรัตน์ สอ.รฝ.
๑๘๒. จ.อ. สุธา สิงหาพันธ์ สอ.รฝ.
๑๘๓. จ.อ. สุรชาติ นันตา สอ.รฝ.
๑๘๔. จ.อ. สุริยา กิ่งนอก สอ.รฝ.
๑๘๕. จ.อ. สุริยา จันอรัญ สอ.รฝ.
๑๘๖. จ.อ. หรินทร ยิ่งยง สอ.รฝ.
๑๘๗. จ.อ. อธิวัฒน์ กรุงพลี สอ.รฝ.
๑๘๘. จ.อ. อนุชา กูลนรา สอ.รฝ.
๑๘๙. จ.อ. อนุรักษ์ ผ่องวรรณ์ สอ.รฝ.
๑๙๐. จ.อ. อัฑฒกร ชุมเจริญ สอ.รฝ.
๑๙๑. จ.อ. อาทิตย์ ตาสว่าง สอ.รฝ.
๑๙๒. จ.อ. อิสหมัย มานก สอ.รฝ.
๑๙๓. จ.อ. เรวัตร  เหลาอยู่ ฐท.สส.
๑๙๔. จ.อ. เอกชาติ  ชัยรักวงศ์ ฐท.สส.
๑๙๕. จ.อ. จักรินทร์   มีศิลป์ ฐท.สส.
๑๙๖. จ.อ. ชนินทร์  ผลทับทิม ฐท.สส.
๑๙๗. จ.อ. ชาญชัย  หานามไชย ฐท.สส.
๑๙๘. จ.อ. ณัฐพล  บุญเช้ือ ฐท.สส.
๑๙๙. จ.อ. ณัฐริศ  วิวัฒฑนาภา ฐท.สส.
๒๐๐. จ.อ. บัณฑิต  พระขันทอง ฐท.สส.
๒๐๑. จ.อ. มณีรัตน์   ไพสิฐธีรลักษณ์ ฐท.สส.
๒๐๒. จ.อ.หญิง รัตนวรรณ  โคตรบันเทา ฐท.สส.
๒๐๓. จ.อ. วัลลพ  หาดอ้าน ฐท.สส.
๒๐๔. จ.อ. วิรัตน์  พุ่มพราย ฐท.สส.
๒๐๕. จ.อ. วษิณุ  เขตจํานันต์ ฐท.สส.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๒๐๖. จ.อ. ศักด์ิสุริยา  กุลโพนเมือง ฐท.สส.
๒๐๗. จ.อ. ศุภชัย  เทพบุรี ฐท.สส.
๒๐๘. จ.อ. สิทธิศักด์ิ เปศรียะโร ฐท.สส.
๒๐๙. จ.อ.หญิง สุกฤตา  แสงจันทร์ ฐท.สส.
๒๑๐. จ.อ. สุรศักด์ิ  ชูบ่อน้อย ฐท.สส.
๒๑๑. จ.อ. สุวิทย์  คงโพธิ์ทอง ฐท.สส.
๒๑๒. จ.อ. อนุรักษ์  กิจคล่อง ฐท.สส.
๒๑๓. จ.อ. อภิรักษ์  ชูวงษ์วาน ฐท.สส.
๒๑๔. จ.อ.หญิง อรุณรุ่ง  โตชมบุญ ฐท.สส.
๒๑๕. จ.อ. โยธิน เทียมธรรม ฐท.กท.
๒๑๖. จ.อ. ชิษณะพงศ์    ทับปุตา กรม สห.ทร.
๒๑๗. จ.อ. จตุฤทธิ์ ทึกขุนทด อร.
๒๑๘. จ.อ.หญิง ชเนตติมณฑ์   นักกฬีา อร.
๒๑๙. จ.อ. ชลณภัทร ปัญญาถา อร.
๒๒๐. จ.อ. ถิรเดช    คันธนาลิต อร.
๒๒๑. จ.อ. ธนภัทร  คงพันธุ์ อร.
๒๒๒. จ.อ. ธวัชชัย  วงศ์ฮาด อร.
๒๒๓. จ.อ. ธารินทร์ ปรีเปรม อร.
๒๒๔. จ.อ. พรพนม  เกิดแก่น อร.
๒๒๕. จ.อ. ศักด์ิสิทธิ์ สุทธิวงษ์ อร.
๒๒๖. จ.อ. สันติชัย   มาสีปา อร.
๒๒๗. จ.อ.หญิง สุทธาวดี แสนมาตย์ อร.
๒๒๘. จ.อ. สุวิทย์ หงษ์บุญ อร.
๒๒๙. จ.อ. หัสพร   ตลึงจิตร อร.
๒๓๐. จ.อ. อดิเทพ  เทศทอง อร.
๒๓๑. จ.อ.หญิง อาพันธ์ชนก  อ่ิมนาค อร.
๒๓๒. จ.อ. เอกลักษณ์ แพน้อย อล.ทร.
๒๓๓. จ.อ. เอกสิทธิ์ ประทุมลี อล.ทร.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๒๓๔. จ.อ. คมสัน อ่อนแช่ม อล.ทร.
๒๓๕. จ.อ. ปรีชา รองสุพรรณ อล.ทร.
๒๓๖. จ.อ. มานะ เส็งนิสัย อล.ทร.
๒๓๗. จ.อ. ทรงยศ  อยู่คง ชย.ทร.
๒๓๘. จ.อ. เกรียงศักด์ิ  โพธิภักด์ิ สพ.ทร.
๒๓๙. จ.อ. โชคชัย  เปรมปรี สพ.ทร.
๒๔๐. จ.อ. กิต์ติเชษฐ์  ศรีนวลชาติ สพ.ทร.
๒๔๑. จ.อ. ชัชวาลย์  นิลวดี สพ.ทร.
๒๔๒. จ.อ. ชัยวัฒน์  สวนดอกไม้ สพ.ทร.
๒๔๓. จ.อ. พรพงษ์  หงษ์สง่า สพ.ทร.
๒๔๔. จ.อ. ภัทรพงษ์  เผ่าน้อย สพ.ทร.
๒๔๕. จ.อ. มนูญ  โยยรัมย์ สพ.ทร.
๒๔๖. จ.อ. วัชรพัฒน์  ขุนศรีจันทร์ สพ.ทร.
๒๔๗. จ.อ. ศิริชัย  ศรีจันทร์ สพ.ทร.
๒๔๘. จ.อ. สุทธินันท์  คงเต้ีย สพ.ทร.
๒๔๙. จ.อ. สุทัศน์  โกมลฤทธิ์ สพ.ทร.
๒๕๐. จ.อ. สุรเดช  เห็นงาม สพ.ทร.
๒๕๑. จ.อ. อนุชา  ศรีบุญราช สพ.ทร.
๒๕๒. จ.อ. เดชณภัทร์ ที่พักบ้านโจด พธ.ทร.
๒๕๓. จ.อ. กมล ศรีรุ่งเรือง พธ.ทร.
๒๕๔. จ.อ.หญิง จรรยาภรณ์ ทองฉาย พธ.ทร.
๒๕๕. จ.อ. ทองพูล ยืนยิ่ง พธ.ทร.
๒๕๖. จ.อ. พุฒิพงศ์ ธงหิมะ พธ.ทร.
๒๕๗. จ.อ. วรัญธร ศรีสร้อยพร้าว พธ.ทร.
๒๕๘. จ.อ. วัชรา ลุนพรม พธ.ทร.
๒๕๙. จ.อ. ธเนศ กล่ินลําดวน พร.
๒๖๐. จ.อ.หญิง พรพิมล เกิดแก้ว พร.
๒๖๑. จ.อ. ภาณุวัฒน์ ป้องเจริญ พร.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๒๖๒. จ.อ. อิทธิพล ไทยเจริญ อศ.
๒๖๓. จ.อ. ประสิทธิ์ เจริญประโยชน์ สก.ทร.
๒๖๔. จ.อ. สมชาย เณรน้อย วศ.ทร.
๒๖๕. จ.อ. กณิศนันท์ พันชน ยศ.ทร.
๒๖๖. จ.อ. ธีระพงษ์ สีตะสุต ยศ.ทร.
๒๖๗. จ.อ. ประกอบ ยอดดําเนิน ยศ.ทร.
๒๖๘. จ.อ. พรนิมิตร ช่วยงาน ยศ.ทร.
๒๖๙. จ.อ.หญิง ระพีพรรณ์ กมลนิพัฒน์ ยศ.ทร.
๒๗๐. จ.อ. สุรศักด์ิ วงษ์ตระกูล ยศ.ทร.



    ผนวก ง

ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑. จ.อ. เศกสิทธิ์ เล่ือนเงิน กร.
๒. จ.อ. เอกรินทร์ พุกภิญโญ กร.
๓. จ.อ. กฤษณะ จันทร์เจริญกิจ กร. นรข.
๔. จ.อ. กําจร กิ่งทอง กร.
๕. จ.อ. กําธร ณัฐวิริยกุล กร.
๖. จ.อ. กิตติธัช ไวยมิตรา กร.
๗. จ.อ. จักรเพชร โอฐจันทึก กร.
๘. จ.อ. จักรพงศ์ ศิริแก้ว กร.
๙. จ.อ. จิรศักด์ิ หนูขาว กร.
๑๐. จ.อ. ฉัตรชัย พรหมดีสาร กร.
๑๑. จ.อ. ชลทิศ รอดจากเข็ญ กร. นรข.
๑๒. จ.อ. ชัยวัฒน์ วัฒนวิจิตร์ กร.
๑๓. จ.อ. ชานุ ชอบค้า กร.
๑๔. จ.อ. ณัฐพล ภู่ขันเงิน กร.
๑๕. จ.อ. ณัฐพล สุรัส กร.
๑๖. จ.อ. ณัฐวุฒิ จิตจักร กร.
๑๗. จ.อ. ทินพันธ์ โพธิ์เงิน กร.
๑๘. จ.อ. ทิพยา ศรีธาตุ กร.
๑๙. จ.อ. นภพล อินทร์ใจ กร.
๒๐. จ.อ. นัธวุฒิ จันดี กร.
๒๑. จ.อ. นันธชัย ขนานแข็ง กร.
๒๒. จ.อ. บุญเลิศ จันทรปลา กร.
๒๓. จ.อ ประสิทธิ์ เมืองชัย กร.
๒๔. จ.อ. ปิยะณัฐ แพทย์พิทักษ์ กร.
๒๕. จ.อ. พงศกร กายโรจน์ กร.

หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจําปี งป.๖๑
รุ่นที่ ๒/๖๑ พ้ืนที่สัตหีบ



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๒๖. จ.อ. พงษ์เพชร วันทา กร.
๒๗. จ.อ. พนิต เลิศวิไล กร.
๒๘. จ.อ. พัชรพงษ์ อยู่ละออ กร.
๒๙. จ.อ. พิษณุ ทอนเกาะ กร.
๓๐. จ.อ. ภัทราวุธ แย้มยืนยง กร.
๓๑. จ.อ. ภาสกร เสริฐศร กร.
๓๒. จ.อ. ภูธเนศ เมืองพรหม กร.
๓๓. จ.อ. ภูสิษฐ์ภณ ปรุณหวิวัฒน์ กร.
๓๔. จ.อ. มนตรี พงษสุ์ข กร.
๓๕. จ.อ. ยุทธจักร์ เชิดดํารงค์ศิริกุล กร.
๓๖. จ.อ. วสันต์ ศาลิคุปต กร.
๓๗. จ.อ. วีรชัช การสมพจน์ กร.
๓๘. จ.อ. วีระศักด์ิ ศรีสมาน กร.
๓๙. จ.อ. ศักด์ิถวิล เนินชัด กร.
๔๐. จ.อ. ศิริพงษ์ คล้ายสุบรรณ กร.
๔๑. จ.อ. สราวุธ อินบางยาง กร.
๔๒. จ.อ. สราวุธ ดูกลาง กร.
๔๓. จ.อ. สราวุธ ยุวงค์ กร. นรข.
๔๔. จ.อ. สิทธิโชค เพชรชัด กร.
๔๕. จ.อ. สิทธิชัย นางาม กร. นรข.
๔๖. จ.อ. สิทธิศักด์ิ เลิศธัญญา กร.
๔๗. จ.อ. สุพจน์ สงครินทร์ กร.
๔๘. จ.อ. สุพจน์ พะวิขุณี กร.
๔๙. จ.อ. สุรศักด์ิ นาคคํา กร.
๕๐. จ.อ. สุรินทร์ ดีนาน กร.
๕๑. จ.อ. สุรินทร์ วิวัฒน์สาครกุล กร.
๕๒. จ.อ. สุวิท บุญพันธ์ กร.
๕๓. จ.อ. อธิวัฒน์ ประจุดธะสี กร.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๕๔. จ.อ. อภิชาติ ทินกระโทก กร.
๕๕. จ.อ. อภิชาติ เอกนก กร.
๕๖. จ.อ. อภิชาติ พรมน้อย กร.
๕๗. จ.อ. อรรถพล พรพัฒนทรัพย์ กร.
๕๘. จ.อ. อัสดา นิยมสัตย์ กร.
๕๙. จ.อ. อามร พินิจสอน กร.
๖๐. จ.อ. อิทธิกร สถิตไพบูลย์ กร.
๖๑. จ.อ. อุเทน หิงขุนทด กร. นรข.
๖๒. จ.อ. อุทิศ อุส่าห์ดี กร.
๖๓. จ.อ. นพดล เชียงอินทร์ ทรภ.๑
๖๔. จ.อ. สาโรจน์ ภัชวงค์ ทรภ.๒
๖๕. จ.อ. เกษม จันทนา นย.
๖๖. จ.อ. เชาวลิต สินวัต นย.
๖๗. จ.อ. เนระมิต คําศรี นย.
๖๘. จ.อ. เมธาพร ผิวหอม นย.
๖๙. จ.อ. เสรี เกตุแก้ว นย.
๗๐. จ.อ. ไกรวิชญ์ วงศ์นาค นย.
๗๑. จ.อ. ไพฑูรย์ คงถาวร นย.
๗๒. จ.อ. กรวินทร์ พรมรักษ์ นย.
๗๓. จ.อ. กิตติพงษ์ พรมดีมา นย.
๗๔. จ.อ. ขวัญใจ จันทร นย.
๗๕. จ.อ. คเชนทร์ เขียวชะอุ่ม นย.
๗๖. จ.อ. คิดณรงค์ จันทุม นย.
๗๗. จ.อ. จตุรงค์ ไชยรินทร์ นย.
๗๘. พ.จ.ต. จรงเดช ก้อนจินดา นย.
๗๙. จ.อ. จักรพงษ์ ช่วงสันเทียะ นย.
๘๐. จ.อ. ชนม์พรรษา พลยศ นย.
๘๑. จ.อ. ชัยกฤต บรรทจิตร์ นย.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๘๒. จ.อ. ชาญชัย จันทะคุณ นย.
๘๓. จ.อ. ชุมพล โอภาส นย.
๘๔. จ.อ. ญาณกวี ไชยศิริยางกูร นย.
๘๕. จ.อ. ณัฐวุฒิ กิจอุดม นย.
๘๖. จ.อ. ทศพร บัวผัน นย.
๘๗. จ.อ. ทองเพ็ชร ศรีวิจารย์ นย.
๘๘. จ.อ. ธงชัย อินทร์อ่อน นย.
๘๙. จ.อ. ธนวัฒน์ เชียงหนุ้น นย.
๙๐. จ.อ. ธารีย์ บุญแก้ว นย.
๙๑. จ.อ. ธีรวิทย์ ยะสะวุฒิ นย.
๙๒. จ.อ. ธีระวัฒน์ มาณกิจ นย.
๙๓. จ.อ. นพดล สุดสาคร นย.
๙๔. จ.อ. บุญสืบ ภู่เขียวปัด นย.
๙๕. จ.อ. ประเวศ อาษาสร้อย นย.
๙๖. จ.อ. ประภาส ทองโพธิ์ นย.
๙๗. จ.อ. ประสาน นําภา นย.
๙๘. จ.อ. พงษ์ระพี จันทเลิศ นย.
๙๙. จ.อ. พนายุทธ เจริญดง นย.
๑๐๐. จ.อ. พีรดนย์ อิ่มเอิบ นย.
๑๐๑. จ.อ. พุฒิพัฒน์ ตะสูงเนิน นย.
๑๐๒. จ.อ. พูลทรัพย์ วงศ์สมศรี นย.
๑๐๓. จ.อ. มนูญ นามเกษ นย.
๑๐๔. จ.อ. มานะ สรวนรัมย์ นย.
๑๐๕. จ.อ. ยอดชาย เกิดกระจาย นย.
๑๐๖. จ.อ. รังสี วาปีโส นย.
๑๐๗. จ.อ. รัตนชัย รอดจนัทร์ นย.
๑๐๘. จ.อ. รุ่งโรจน์ พรมศิริ นย.
๑๐๙. จ.อ. รุ่งนิรัญ มหาโภค นย.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑๑๐. จ.อ. ลีนะวัฒน์ วังสีรัง นย.
๑๑๑. จ.อ. วชิราวุฒิ คําฤาเดช นย.
๑๑๒. จ.อ. วรวรรณ ฉงสกุล นย.
๑๑๓. จ.อ. วิชัย ศรีเครือดํา นย.
๑๑๔. จ.อ. วิชาญศักด์ิ ทองมหา นย.
๑๑๕. จ.อ. วิระศักด์ิ จรหอมเฮ้า นย.
๑๑๖. จ.อ. วีระวัด บุษยาตรัส นย.
๑๑๗. จ.อ. ศรชัย พลอยสุกใส นย.
๑๑๘. จ.อ. ศิวะณัฐ เถาว์โพธิ์ นย.
๑๑๙. จ.อ. ศุภกิตต์ิ อาจไธสง นย.
๑๒๐. จ.อ. สงคราม คงระหัส นย.
๑๒๑. จ.อ. สมเกียรติ หมายชอบ นย.
๑๒๒. จ.อ. สมชาย พรมโกน นย.
๑๒๓. จ.อ. สมัย แงวกุดเรือ นย.
๑๒๔. จ.อ. สรธัญ ซิวขนาน นย.
๑๒๕. จ.อ. สันติ เสนชัย นย.
๑๒๖. จ.อ. สาธิต สอนไข่ นย.
๑๒๗. จ.อ. สามารถ พลอยงาม นย.
๑๒๘. จ.อ. สุเทพ โคบาล นย.
๑๒๙. จ.อ. สุเมธ ศรีกิตติพาณิช นย.
๑๓๐. จ.อ. สุธน ตางาม นย.
๑๓๑. จ.อ. สุรชัย กลัดทรัพย์ นย.
๑๓๒. จ.อ. สุรสิทธิ์ รองกลัด นย.
๑๓๓. จ.อ. สุริยา นวลศรี นย.
๑๓๔. จ.อ. องอาจ ชํากรม นย.
๑๓๕. จ.อ. อดุลย์ จูมพลภักดี นย.
๑๓๖. จ.อ. อรุณ สําราญใจ นย.
๑๓๗. จ.อ. อาทร ศรีสังเวช นย.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑๓๘. จ.อ. อาทิตย์ เบ้าทอง นย.
๑๓๙. จ.อ. อานนท์ ทองบุฐมา นย.
๑๔๐. จ.อ. เทพรังสันต์ ศรีวิรัตน์ สอ.รฝ.
๑๔๑. จ.อ. เอกยุทธ ดําริดวงมณี สอ.รฝ.
๑๔๒. จ.อ. ไกรยศ เกตุศิลป์ สอ.รฝ.
๑๔๓. จ.อ. ไพรัช ธนสาร สอ.รฝ.
๑๔๔. จ.อ. กันตยศ สุขฤกษ์ สอ.รฝ.
๑๔๕. จ.อ. คณพศ ฉิมตอนกลาง สอ.รฝ.
๑๔๖. จ.อ. จรัส อุทธา สอ.รฝ.
๑๔๗. จ.อ. จาตุรงค์ อนุศิริ สอ.รฝ.
๑๔๘. จ.อ. ชลิต กันภัย สอ.รฝ.
๑๔๙. จ.อ. ทรงพล โลหิตอุ่น สอ.รฝ.
๑๕๐. จ.อ. นะเรณ ทองปุ่น สอ.รฝ.
๑๕๑. จ.อ. ภิญโญ รอดสวัสด์ิ สอ.รฝ.
๑๕๒. จ.อ. วีระศักด์ิ ชนะชัย สอ.รฝ.
๑๕๓. จ.อ. ศิริพงษ์ รอดรักษา สอ.รฝ.
๑๕๔. จ.อ. สมคิด เหล่าบง สอ.รฝ.
๑๕๕. จ.อ. สุบินทร์ สมีพวง สอ.รฝ.
๑๕๖. จ.อ. อภิสิทธิ์ แสนบริสุทธิ์ สอ.รฝ.
๑๕๗. จ.อ. อัครวัฒน์ นิธิสิทธิ์โสภา สอ.รฝ.
๑๕๘. จ.อ. อาคม คุณสวัสด์ิ สอ.รฝ.
๑๕๙. จ.อ. เศรษฐบุตร  เหมทานนท์ ฐท.สส.
๑๖๐. จ.อ. จักรพงษ์  สิงหนะ ฐท.สส.
๑๖๑. จ.อ.หญิง ณิชาภา   พินิจมนตรี ฐท.สส.
๑๖๒. จ.อ. ถาวร  สดสูง ฐท.สส.
๑๖๓. จ.อ. ทวีวัฒน์  อาสนะเวช ฐท.สส.
๑๖๔. จ.อ. ธนาวัฒน์  เผดิมรอด ฐท.สส.
๑๖๕. จ.อ. นิวัฒน์  วิจารณ์พล ฐท.สส.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑๖๖. จ.อ. บุญฤทธ์ิ  ศรีศรัทธา ฐท.สส.
๑๖๗. จ.อ. ภูชิต  เขียวไสว ฐท.สส.
๑๖๘. จ.อ. มนตรี  เจริญฤทธิ์ ฐท.สส.
๑๖๙. จ.อ. ยุทธภูมิ  ร่วมสุข ฐท.สส.
๑๗๐. จ.อ. วรพล  ช้างใหญ่ ฐท.สส.
๑๗๑. จ.อ. สมรรถชัย  ช่วยเกตุ ฐท.สส.
๑๗๒. จ.อ. สุชาติ  เผ่าจันทร์ ฐท.สส.
๑๗๓. จ.อ. สุรสิทธิ์  บุญโยประการ ฐท.สส.
๑๗๔. จ.อ. อนุชา  คํามุข ฐท.สส.
๑๗๕. จ.อ. อนุวัตร  จะดอม ฐท.สส.
๑๗๖. จ.อ. อุทัย  รักม่ัน ฐท.สส.
๑๗๗. จ.อ. สันติ เรืองศรี ฐท.กท.
๑๗๘. จ.อ. จิรเดช   ชารีวรรณ กรม สห.ทร.
๑๗๙. จ.อ. สมพร  กําหลง กรม สห.ทร.
๑๘๐. จ.อ. ฐิติพงศ์   เรืองศักด์ิ อร.
๑๘๑. จ.อ. ณัฐวรรธน์ ศรีจันทร์ อร.
๑๘๒. จ.อ. ณัฐวุฒิ พัสถาน อร.
๑๘๓. จ.อ. ธีระพงษ์  วงศ์จริยะ อร.
๑๘๔. จ.อ.หญิง บรรจบ  เสนบ้ี อร.
๑๘๕. จ.อ. พุทธินันท์  นาคศรีสุข อร.
๑๘๖. จ.อ. มงคล  โชคกลาง อร.
๑๘๗. จ.อ. มานะชัย ไกรวงษา อร.
๑๘๘. จ.อ. สาธิต   ภูมิพยุหไกรสร อร.
๑๘๙. จ.อ. องอาจ  อาตกวด อร.
๑๙๐. จ.อ. กฤษฎา คําพุทธ อล.ทร.
๑๙๑. พ.จ.ต. กิติกร พิราวุธ อล.ทร.
๑๙๒. จ.อ. ดาม คําโฮง อล.ทร.
๑๙๓. จ.อ. ธนินท์รัฐ พิมพ์มะไฟ อล.ทร.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑๙๔. จ.อ. สถาพร แสนศรี อล.ทร.
๑๙๕. จ.อ. อภิชาติ หล่อยดา อล.ทร.
๑๙๖. จ.อ. เอกพันธ์  กันรัมย์ สพ.ทร.
๑๙๗. จ.อ. ทศพล  เลิศสกุล สพ.ทร.
๑๙๘. จ.อ. ประสิทธิ์  จันทร์ไทย สพ.ทร.
๑๙๙. จ.อ. พิเชษฐ์  ซ้อนศรี สพ.ทร.
๒๐๐. จ.อ. พิทักษ์  สามา สพ.ทร.
๒๐๑. จ.อ. พิทักษ์ศิลป์  สุระโคตร สพ.ทร.
๒๐๒. จ.อ. วฬุพงษ์  คงกะเรียน สพ.ทร.
๒๐๓. จ.อ. วุฒิชัย  อินทปัตถา สพ.ทร.
๒๐๔. จ.อ. ศิริพร  ศิริประเสริฐ สพ.ทร.
๒๐๕. จ.อ. สําราญ  เกล้ียงทอง สพ.ทร.
๒๐๖. จ.อ. สุทธิพงษ์  แสนณรงค์ สพ.ทร.
๒๐๗. จ.อ. อรรถนนท์  คําแสน สพ.ทร.
๒๐๘. จ.อ.หญิง อัจฉรา  วงษา  สพ.ทร.
๒๐๙. จ.อ. อาคม  คิดเหมาะ สพ.ทร.
๒๑๐. จ.อ. เผด็จ  สืบสัตย์ตระกูล พธ.ทร.
๒๑๑. จ.อ. ดํารงค์เดช เล่ียนเพชร พธ.ทร.
๒๑๒. จ.อ. ปิยะ แก้วพิพัฒน์ พธ.ทร.
๒๑๓. จ.อ. พรมมี ชุ่มกระโทก พธ.ทร.
๒๑๔. จ.อ. ยุทธนา แตงทอง พธ.ทร.
๒๑๕. จ.อ. วิชิต ชุมแดง พธ.ทร.
๒๑๖. จ.อ. สายันต์ เกษมศรี พธ.ทร.
๒๑๗. จ.อ. อร่าม ประกอบบุญ พธ.ทร.
๒๑๘. จ.อ. โกคิน นาครพันธุ์ พร.
๒๑๙. จ.อ. อรรถพล ขุนเจริญ พร.
๒๒๐. จ.อ. เฉลิมพันธุ์ โพธิ์ชา อศ.
๒๒๑. จ.อ. ทรงพล บุตรสิน อศ.



ลําดับที่ ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๒๒๒. จ.อ. นพดล คําโทน อศ.
๒๒๓. จ.อ. เสนอ พุ่มพวง ยศ.ทร.
๒๒๔. จ.อ. เอกราช ทรงประกอบ ยศ.ทร.
๒๒๕. จ.อ. โภคิน ประสมศรี ยศ.ทร.
๒๒๖. จ.อ. ไพโรจน์ ปริยพิเชฐพงศ์ ยศ.ทร.
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