




    ผนวก ก

ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑ พ.จ.อ. ศรีโพธิ์ คนกําลัง สลก.ทร. พุทธมณฑล
๒ พ.จ.อ. ยุวภัณฑ์ สีเขียว สลก.ทร. พุทธมณฑล
๓ พ.จ.อ. มนต์ชัย ซุ่นคง สลก.ทร. พุทธมณฑล
๔ พ.จ.อ. ดิเรก มหาอุ่ม สลก.ทร. พุทธมณฑล
๕ พ.จ.อ. วิหาญ สังข์เพิ่ม สบ.ทร. พุทธมณฑล
๖ พ.จ.อ. ธัชสุระ พงษ์สุวรรณ สบ.ทร. พุทธมณฑล
๗ พ.จ.อ. พิษณุ ชูเดช กพ.ทร. พุทธมณฑล
๘ พ.จ.อ. พงษ์ศักดิ์ อินทร์สุวรรณ กพ.ทร. พุทธมณฑล
๙ พ.จ.อ. ประสงค์ศักดิ์ หมั่นบรรจง ยก.ทร. พุทธมณฑล
๑๐ พ.จ.อ. สนธยา ทองก้านเหลือง ยก.ทร. พุทธมณฑล
๑๑ พ.จ.อ. เสถียร หนูเล็ก ยก.ทร. พุทธมณฑล
๑๒ พ.จ.อ. อนุรักษ์ ศรีจางวาง สสท.ทร. พุทธมณฑล
๑๓ พ.จ.อ. สมนึก กระจ่างโรจน์ สสท.ทร. พุทธมณฑล
๑๔ พ.จ.อ. วุฒิโชค วัลภา สสท.ทร. พุทธมณฑล
๑๕ พ.จ.อ. แดง  อุตส่าห์การ สสท.ทร. พุทธมณฑล
๑๖ พ.จ.อ. ชูเกียรติ รักธง สสท.ทร. พุทธมณฑล
๑๗ พ.จ.อ. นิรันดร์  ก่ิงสกุล สสท.ทร. พุทธมณฑล
๑๘ พ.จ.อ. สุนทร  อรรถจิตร สสท.ทร. พุทธมณฑล
๑๙ พ.จ.อ. อนุชาติ  อ่ิมพิชัย สสท.ทร. พุทธมณฑล
๒๐ พ.จ.อ. คมสันต์ มากเกิด สสท.ทร. พุทธมณฑล
๒๑ พ.จ.อ. มิตรชัย เพชรทิม กพร.ทร. พุทธมณฑล
๒๒ พ.จ.อ. บรรพต  น้อยวานิช สปช.ทร. พุทธมณฑล
๒๓ พ.จ.อ. เติมศักดิ์ อนุสัย สปช.ทร. พุทธมณฑล
๒๔ พ.จ.อ.หญงิ สุดสวาท แสงเอ่ียม สปช.ทร. พุทธมณฑล
๒๕ พ.จ.อ.หญิง จุฬาลักษณ์ รอดอินทร์ กง.ทร. พุทธมณฑล
๒๖ พ.จ.อ.หญิง จิราภรณ์ พรหมปาริจ กง.ทร. พุทธมณฑล

หลักสูตร พจน. ประจําปี งป.๖๑

พ้ืนที่พุทธมณฑล
ระหว่างวันที่ ๕ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค.๖๐



๒๗ พ.จ.อ. อามิง มีนา สตน.ทร. พุทธมณฑล
๒๘ พ.จ.อ. ชาญชัย ชูวงศ์ สยป.ทร. พุทธมณฑล
๒๙ พ.จ.อ. พรชัย   ฉิมวารี  กร. พุทธมณฑล
๓๐ พ.จ.อ. สามารถ  สง่างาม  กร. พุทธมณฑล
๓๑ พ.จ.อ. พัฒนพงษ์  สายทอง  กร. พุทธมณฑล
๓๒ พ.จ.อ. นิวัติ  ก้อนทอง  กร. พุทธมณฑล
๓๓ พ.จ.อ. ชุมพล  ม่วงงาม  กร. พุทธมณฑล
๓๔ พ.จ.อ. ธนัท  ยอดอุดม  กร. พุทธมณฑล
๓๕ พ.จ.อ. วิรัตน์  บุญช่วย  กร. พุทธมณฑล
๓๖ พ.จ.อ. วรรณพจน์  ภู่สุข  กร. พุทธมณฑล
๓๗ พ.จ.อ. ประพงศ์   พรมบุตร  กร. พุทธมณฑล
๓๘ พ.จ.อ. พฤษชาติ  แจ่มแจ้ง  กร. พุทธมณฑล
๓๙ พ.จ.อ. นพรัตน์  บุญเต็ม  กร. พุทธมณฑล
๔๐ พ.จ.อ. พิชรัตน์  ศรีสงคราม  กร. พุทธมณฑล
๔๑ พ.จ.อ. สมปอง  บูชา  กร. พุทธมณฑล
๔๒ พ.จ.อ. เกรียงศักดิ์  คงสุวรรณ  กร. พุทธมณฑล
๔๓ พ.จ.อ. สมคิด  แพงพุธ  กร. พุทธมณฑล
๔๔ พ.จ.อ. ปราโมทย์  ธัญญผล  กร. พุทธมณฑล
๔๕ พ.จ.อ. ปรีชา  มาลีเทศ  กร. พุทธมณฑล
๔๖ พ.จ.อ. ทวีเดช  พวงมาลัย  กร. พุทธมณฑล
๔๗ พ.จ.อ. พิทักษ์กุล บัวแก้ว  กร. พุทธมณฑล
๔๘ พ.จ.อ. จีระศักดิ์ เพชรเพ็ง ทรภ.๒ พุทธมณฑล
๔๙ พ.จ.อ. ชาญณรงค์ จิตต์สามารถ ทรภ.๒ พุทธมณฑล
๕๐ พ.จ.อ. ณัฐทกร ปัทมะคานนท์ ทรภ.๒ พุทธมณฑล
๕๑ พ.จ.อ. สมศักดิ์ ช่วยอยู่ ทรภ.๒ พทุธมณฑล
๕๒ พ.จ.อ. นพดล หนูเหมือน ทรภ.๒ พุทธมณฑล
๕๓ พ.จ.อ. เอกชัย นัคเรศ ทรภ.๒ พุทธมณฑล
๕๔ พ.จ.อ. ภูมินทร์ ผ่องแผ้ว ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๕๕ พ.จ.อ. พิสิษฐ์ ฉันทาลุนัย ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๕๖ พ.จ.อ. สมนึก พระสุริยะ ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๕๗ พ.จ.อ. วิเชียร หนูหน่าย ทรภ.๓ พุทธมณฑล



๕๘ พ.จ.อ. เพชร บรรลือทรัพย์ ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๕๙ พ.จ.อ. เสน่ห์ ทองตาล่วง ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๖๐ พ.จ.อ. ภักดี ชีช้าง ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๖๑ พ.จ.อ. อาคม ใจวิจิตร นย. พุทธมณฑล
๖๒ พ.จ.อ. ประเดิม ทับเอ่ียม นย. พุทธมณฑล
๖๓ พ.จ.อ. ธัชพล เดชมิตร นย. พุทธมณฑล
๖๔ พ.จ.อ. คนึง ฆังคะมะโน นย. พุทธมณฑล
๖๕ พ.จ.อ. สัมฤทธิ์ เยื้องเจริญ นย. พุทธมณฑล
๖๖ พ.จ.อ. สามารถ พงศ์อลงกรณ์ นย. พุทธมณฑล
๖๗ พ.จ.อ. อดิศักดิ์ ภู่ทอง  สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๖๘ พ.จ.อ. นันทวุฒิ คงเป้ียว  สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๖๙ พ.จ.อ. โยนินท์ เขมะจารี  สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๗๐ พ.จ.อ. ธีระศักดิ์ เขมะจารี  สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๗๑ พ.จ.อ. พนมกร นามวิชัย  สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๗๒ พ.จ.อ. บุญทิน ทิพย์สุทธิ์  สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๗๓ พ.จ.อ. วุฒิ แสงงาม  สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๗๔ พ.จ.อ. วิทยา ทําว่อง  สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๗๕ พ.จ.อ. เฉลิมพล แย้มศรี  สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๗๖ พ.จ.อ. สมชาย   ช้างมณี ฐท.สส. พทุธมณฑล
๗๗ พ.จ.อ. สุนธร  นาจันทอง ฐท.สส. พุทธมณฑล
๗๘ พ.จ.อ. สวง ทองแท้ ฐท.กท. พุทธมณฑล
๗๙ พ.จ.อ. มนัส ช่ืนจันทร์ ฐท.กท. พุทธมณฑล
๘๐ พ.จ.อ. ฉะอ้อน เผือกพันธ์ ฐท.กท. พุทธมณฑล
๘๑ พ.จ.อ. ภูวดล นุตตานนท์ ฐท.กท. พุทธมณฑล
๘๒ พ.จ.อ. สายันต์ ศิริพันธ์ ฐท.กท. พุทธมณฑล
๘๓ พ.จ.อ. ประเสริฐ หอมบรรเทิง ฐท.กท. พุทธมณฑล
๘๔ พ.จ.อ. สมเดช แม่นขํา ฐท.กท. พุทธมณฑล
๘๕ พ.จ.อ. สมปอง อุ่ยกสิวัฒนา ฐท.กท. พุทธมณฑล
๘๖ พ.จ.อ. ศักดิ์กวี แสงสว่าง ฐท.กท. พุทธมณฑล
๘๗ พ.จ.อ. นพสิทธิ์ ชัยสิทธิ์ธนาคุณ ฐท.กท. พุทธมณฑล
๘๘ พ.จ.อ. การุณ  ชิณวิชา กรม สห.ทร. พุทธมณฑล



๘๙ พ.จ.อ. ชนาพัทธ์ สุรชัชภิรมย์ กรม สห.ทร. พุทธมณฑล
๙๐ พ.จ.อ. ชาญชัย แกล้วทนงค์ กรม สห.ทร. พุทธมณฑล
๙๑ พ.จ.อ. บุญเลิศ เกิดทอง กรม สห.ทร. พุทธมณฑล
๙๒ พ.จ.อ. ณัฐภณ บุญราศรี กรม สห.ทร. พุทธมณฑล
๙๓ พ.จ.อ. สมพงศ์ นนทา กรม สห.ทร. พุทธมณฑล
๙๔ พ.จ.อ. มนตรี ดว้งสงค์ อร. พุทธมณฑล
๙๕ พ.จ.อ. ธวัชชัย คางคํา อร. พุทธมณฑล
๙๖ พ.จ.อ. ชาญชัย คุ้มวงศ์ อร. พุทธมณฑล
๙๗ พ.จ.อ. กฤษดา กังสดาลย์ อร. พุทธมณฑล
๙๘ พ.จ.อ. วิสูตร ศิริสวัสดิ์ อร. พุทธมณฑล
๙๙ พ.จ.อ. อนันต์ แหวนหล่อ อร. พุทธมณฑล
๑๐๐ พ.จ.อ. อนันต์ จันทร์หอม อร. พุทธมณฑล
๑๐๑ พ.จ.อ. อดุลย์ รุ่งรัศมี อร. พุทธมณฑล
๑๐๒ พ.จ.อ. วิรัตน์ วีระวรรณโณ อร. พุทธมณฑล
๑๐๓ พ.จ.อ. ธนวิชญ์ นราแก้ว อร. พุทธมณฑล
๑๐๔ พ.จ.อ. ศุภกร สมหวัง อร. พุทธมณฑล
๑๐๕ พ.จ.อ. มนตรี จินดาวงศ์ อร. พุทธมณฑล
๑๐๖ พ.จ.อ. สุรพจน์ แก้วรัตน์ อร. พุทธมณฑล
๑๐๗ พ.จ.อ. พีรพงษ์ เพ็งตา อร. พุทธมณฑล
๑๐๘ พ.จ.อ. สยาม ลีลาวรรณ อร. พุทธมณฑล
๑๐๙ พ.จ.อ. สมพงษ์ สุขคะโต อร. พุทธมณฑล
๑๑๐ พ.จ.อ. ศักดิ์มีชัย ประไพวงศ์ อร. พุทธมณฑล
๑๑๑ พ.จ.อ. สุทธิชัย กันบัว อร. พุทธมณฑล
๑๑๒ พ.จ.อ. ทวีสิน วงศ์อร่าม อร. พุทธมณฑล
๑๑๓ พ.จ.อ. อรรถพล จิตต์อักษร อร. พุทธมณฑล
๑๑๔ พ.จ.อ. พินิจ ดิเรกโภค อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๕ พ.จ.อ. สุรสิทธิ์ วิระกา อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๖ พ.จ.อ. ชัยวัฒน์ ภู่แจ้ง อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๗ พ.จ.อ. อาวุธ วันขุนทด อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๘ พ.จ.อ. อําพล สาวสวรรค์ อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๙ พ.จ.อ. รพีพงศ์ พลศรี อล.ทร. พุทธมณฑล



๑๒๐ พ.จ.อ. ยศกร ไตรเสนีย์ อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๑ พ.จ.อ. วีรเดช มอญกระโทก อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๒ พ.จ.อ. วินัย  จูฑะพุทธิ ชย.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๓ พ.จ.อ. จรัญ จันทร์บุตร ชย.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๔ พ.จ.อ. วิษณุรักษ์ เล็กดา ชย.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๕ พ.จ.อ. ธนดล นิลสนธิ ชย.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๖ พ.จ.อ. สุภศิน นาคเขียว ชย.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๗ พ.จ.อ. กรุงศรี วงษ์ขันธ์ ชย.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๘ พ.จ.อ. นิติพัฒน์ ซื่อดี ชย.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๙ พ.จ.อ. สานิกร   ศรีปฏิมากร สพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๓๐ พ.จ.อ. อมรินทร์ จิตเขม้น สพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๓๑ พ.จ.อ. สัมฤทธิ์   ป้ันบุญชู สพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๓๒ พ.จ.อ. สุรศักดิ์   ชาติไทย สพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๓๓ พ.จ.อ.หญิง ภาวินี นาระกันทา พธ.ทร. พุทธมณฑล
๑๓๔ พ.จ.อ. พิเชษฐ์ ศรีษะนาราช พธ.ทร. พุทธมณฑล
๑๓๕ พ.จ.อ. นิวัฒน์ชัย มั่นเหลือง พธ.ทร. พุทธมณฑล
๑๓๖ พ.จ.อ. อรรณพ รุ่งเรือง พธ.ทร. พุทธมณฑล
๑๓๗ พ.จ.อ. ฤทธิเดช ภูวพัฒนกิจ พร. พุทธมณฑล
๑๓๘ พ.จ.อ. กรณวรรธน์ วรนาม พร. พุทธมณฑล
๑๓๙ พ.จ.อ. ประมวล สีดา พร. พุทธมณฑล
๑๔๐ พ.จ.อ. นฤชา ภิรมย์นาค พร. พุทธมณฑล
๑๔๑ พ.จ.อ. วรชาติ เดชดวง พร. พุทธมณฑล
๑๔๒ พ.จ.อ. ทวิน แสงไข่ พร. พุทธมณฑล
๑๔๓ พ.จ.อ. มนตรี อินทรีเนตร พร. พุทธมณฑล
๑๔๔ พ.จ.อ. มงคล ศรีพุทธา พร. พุทธมณฑล
๑๔๕ พ.จ.อ. อนันตวุฒิ มณีเชวง พร. พุทธมณฑล
๑๔๖ พ.จ.อ. อิสระ กาละจิตร พร. พุทธมณฑล
๑๔๗ พ.จ.อ. บงการ หลักมั่น พร. พุทธมณฑล
๑๔๘ พ.จ.อ. อภิวัฒน์ หมั่นกิจ พร. พุทธมณฑล
๑๔๙ พ.จ.อ.หญิง เยาวภา เกตุลา พร. พุทธมณฑล
๑๕๐ พ.จ.อ. สุรเชษฐ์ พูลเพิ่ม พร. พุทธมณฑล



๑๕๑ พ.จ.อ. ไพฑูรย์ จินตรานันท์ พร. พุทธมณฑล
๑๕๒ พ.จ.อ. ชัยพิชิต ตะจันทร์ดา ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๓ พ.จ.อ. ชนะ รัชสิทธิ์ ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๔ พ.จ.อ. ไพรัตน์ รักบุญ ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๕ พ.จ.อ. สุราษฏร์ ฉิมนอก ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๖ พ.จ.อ. ชัชชัย อ่ิมทอง ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๗ พ.จ.อ. ธิติ เนินอุไร ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๘ พ.จ.อ. ปิยวัฒน์ หนูสม อศ. พุทธมณฑล
๑๕๙ พ.จ.อ. นพพร จันทร์โพธิ์ อศ. พุทธมณฑล
๑๖๐ พ.จ.อ. ประกิต ปาคํามา อศ. พุทธมณฑล
๑๖๑ พ.จ.อ. นิพนธ์ ดงใหญ่ อศ. พุทธมณฑล
๑๖๒ พ.จ.อ. วิสุทธิ์ อ่อนอินทร์ อศ. พุทธมณฑล
๑๖๓ พ.จ.อ. จรัล มากเมือง อศ. พุทธมณฑล
๑๖๔ พ.จ.อ. สนิท แสงสุริยา อศ. พุทธมณฑล
๑๖๕ พ.จ.อ. ชฎากร ทับเกตุ อศ. พุทธมณฑล
๑๖๖ พ.จ.อ. สรวุฒิ ดาวเรือง อศ. พุทธมณฑล
๑๖๗ พ.จ.อ. ประสงค์ โพธิประสิทธิ์ อศ. พุทธมณฑล
๑๖๘ พ.จ.อ.หญิง เบญจวรรณ ภาคกาย สก.ทร. พุทธมณฑล
๑๖๙ พ.จ.อ. นคร มนุษย์ สก.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๐ พ.จ.อ. สะเต วงค์กระโซ่ สก.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๑ พ.จ.อ. ประสงค์ สิทธิ สก.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๒ พ.จ.อ. สมควร สุขะการีย์ วศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๓ พ.จ.อ. โสภณ รอดพรม ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๔ พ.จ.อ. สุริยนต์ ทองถนอม ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๕ พ.จ.อ. เอกศิริ ใสเอ่ียม ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๖ พ.จ.อ. เจริญพงษ์ เล้ียงจรูญ ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๗ พ.จ.อ.หญิง จิตญาดา จนัทร์ตรี ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๘ พ.จ.อ. ทองทวี เสลาคุณ ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๙ พ.จ.อ. เศวตฉัตร รุ่งเรือง ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๘๐ พ.จ.อ. อภิชัย เรืองสนาม ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๘๑ พ.จ.อ. สมคิด สว่างชาติ รร.นร. พุทธมณฑล



๑๘๒ พ.จ.อ. อํานาจ สาสดีอ่อง รร.นร. พุทธมณฑล
๑๘๓ พ.จ.อ. อนิรุต ยวงลําใย รร.นร. พุทธมณฑล
๑๘๔ พ.จ.อ. สมศักดิ์ รักษ์เดชา รร.นร. พุทธมณฑล
๑๘๕ พ.จ.อ. ศิลา น่ิมยังดี รร.นร. พุทธมณฑล
๑๘๖ พ.จ.อ. ประจวบ สมบุญ สวพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๘๗ พ.จ.อ.หญิง พรรณสิริ ตุลาทอง สวพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๘๘ พ.จ.อ.หญิง ฐะปาณีย์ พ่วงวิจิตร สวพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๘๙ พ.จ.อ.หญิง อรวรรณ กิ่งพุฒิ สวพ.ทร. พุทธมณฑล

หมายเหต ุรายงานตัวเวลา ๐๘๐๐ การแต่งกายวันเปิดการอบรมเครื่องแบบหมายเลข ๒

                                              ตรวจถูกต้อง

(ลงช่ือ ) น.อ.ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล
               (ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล)
                  ผอ.กศษ.ยศ.ทร.
                     ๒๕ ก.ย.๖๐



   ผนวก ข

ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑ พ.จ.อ. สมชัย  เทียมแพ กร. สัตหีบ
๒ พ.จ.อ. ชัชวาลย์   ชํานิกุล กร. สัตหีบ
๓ พ.จ.อ. ธีวิชญ์ศรุต   กุลธีร์ธนธรณ์ กร. สัตหีบ
๔ พ.จ.อ. เสกสรร  ไชยสาร กร. สัตหีบ
๕ พ.จ.อ. อิศรา   ขวัญอยู่เย็น กร. สัตหีบ
๖ พ.จ.อ. คีรีศักดิ์  บุญช่วย กร. สัตหีบ
๗ พ.จ.อ. อภิเดช  ผัดอิน กร. สัตหีบ
๘ พ.จ.อ. ชัชนันท์  โสดา กร. สัตหีบ
๙ พ.จ.อ. อาวุธ   สีลุนได กร. สัตหีบ
๑๐ พ.จ.อ. สมยศ  เจริญรัตน์ กร. สัตหีบ
๑๑ พ.จ.อ. ประวิทย์  แสนเพียร กร. สัตหีบ
๑๒ พ.จ.อ. จีรวัฒน์  ภู่ไสว กร. สัตหีบ
๑๓ พ.จ.อ. เมธี  กุลหงส์ กร. สัตหีบ
๑๔ พ.จ.อ. ฉัตรชัย  โพธิ์พูลเงิน กร. สัตหีบ
๑๕ พ.จ.อ. วีรศักดิ์  ปจิฮี กร. สัตหีบ
๑๖ พ.จ.อ. สรกฤช  สอนยืนยง กร. สัตหีบ
๑๗ พ.จ.อ. ศุภวัตร  หอมช่ืน กร. สัตหีบ
๑๘ พ.จ.อ. วาทิน  ทิพย์ลุ้ย กร. สัตหีบ
๑๙ พ.จ.อ. สมร  ชูรัตน์ กร. สัตหีบ
๒๐ พ.จ.อ. ชาญชัย  แทนค่ํา กร. สัตหีบ
๒๑ พ.จ.อ. พนม  สระแก้ว กร. สัตหีบ
๒๒ พ.จ.อ. สุทิน  โกสุม กร. สัตหีบ
๒๓ พ.จ.อ. ส่งศักดิ์  ผ้ึงเจริญ กร. สัตหีบ
๒๔ พ.จ.อ. บุญเกิด   ลาดคํา กร. สัตหีบ
๒๕ พ.จ.อ. เล็ก  แสงรุ่ง กร. สัตหีบ

ระหว่างวันที่ ๕ ต.ค. - ๒๗ ธ.ค.๖๐
พ้ืนที่สัตหีบ

หลักสูตร พจน. ประจําปี งป.๖๑



๒๖ พ.จ.อ. สันติ  อาจอินทร์ กร. สัตหีบ
๒๗ พ.จ.อ. สุรศักดิ์   ภวภูวดล กร. สัตหีบ
๒๘ พ.จ.อ. ยุทธพร  พลอยสุกใส กร. สัตหีบ
๒๙ พ.จ.อ. มานิตย์   เกตุหลํา กร. สัตหีบ
๓๐ พ.จ.อ. สุรัตน์  นามมีศรี  กร. สัตหีบ
๓๑ พ.จ.อ. สุริชัย  รูปสวย กร. สัตหีบ
๓๒ พ.จ.อ. ยุทธภูมิ  มากสิน กร. สัตหีบ
๓๓ พ.จ.อ. ดิษพันธ์  จันทร์เจริญ กร. สัตหีบ
๓๔ พ.จ.อ. วัฒนา  สงเคราะห์ธรรม กร. สัตหีบ
๓๕ พ.จ.อ. ยงยุทธ   พูลสุวรรณ กร. สัตหีบ
๓๖ พ.จ.อ. สมบัติ  สนสี กร. สัตหีบ
๓๗ พ.จ.อ. พิชัย  แสงเสริม กร. สัตหีบ
๓๘ พ.จ.อ. ไชยา  เนียมแสง กร. สัตหีบ
๓๙ พ.จ.อ. พัชรพงษ์   คําเหลือง กร. สัตหีบ
๔๐ พ.จ.อ. องอาจ  เจริญสุข กร. สัตหีบ
๔๑ พ.จ.อ. ยุทธติชัย  บุญยังกอแก้ว กร. สัตหีบ
๔๒ พ.จ.อ. วรา   บุญมี กร. สัตหีบ
๔๓ พ.จ.อ. จีรศักดิ์  ขําโพธิ์ กร. สัตหีบ
๔๔ พ.จ.อ. สนธยา  วงศ์สุวรรณ กร. สัตหีบ
๔๕ พ.จ.อ. พรพิทักษ์   ศรีสงคราม กร. สัตหีบ
๔๖ พ.จ.อ. คํารณ  นักจะเข้ กร. สัตหีบ
๔๗ พ.จ.อ. กฤษดา  ช่วยทอง กร. สัตหีบ
๔๘ พ.จ.อ. สมบัติ   จันทอง กร. สัตหีบ
๔๙ พ.จ.อ. วราห์  พืชพันธุ์ กร. สัตหีบ
๕๐ พ.จ.อ. ธนากร   ตามกลาง กร. สัตหีบ
๕๑ พ.จ.อ. เดชา  แสนบุญศิริ กร. สัตหีบ
๕๒ พ.จ.อ. สุบิน  ชูอิฐ กร. สัตหีบ
๕๓ พ.จ.อ. สุรพงษ์  สิทธิสาร กร. สัตหีบ
๕๔ พ.จ.อ. ศุภกร  สายเจริญ  กร. สัตหีบ
๕๕ พ.จ.อ. สุวิน  นาสิงห์คาน กร. สัตหีบ



๕๖ พ.จ.อ. จักรพงษ์  ไชยโยลา กร. สัตหีบ
๕๗ พ.จ.อ. บุญเสริม  รอดเจริญ กร. สัตหีบ
๕๘ พ.จ.อ. ชัยวัฒน์  ต้นทอง  กร. สัตหีบ
๕๙ พ.จ.อ. สมชัย   เนตรวรรณ์ กร. สัตหีบ
๖๐ พ.จ.อ. ไพโรจน์   สิงห์เหลือง กร. สัตหีบ
๖๑ พ.จ.อ. ศักดิ์สิทธิ์  บุญสมัคร กร. สัตหีบ
๖๒ พ.จ.อ. ศุภชัย  นันทนพิบูล กร. สัตหีบ
๖๓ พ.จ.อ. สราวุฒิ  พูลสวัสดิ์ กร. สัตหีบ
๖๔ พ.จ.อ. เชาวลิต  ตุนแสน กร. สัตหีบ
๖๕ พ.จ.อ. สมคิด  ราษีทอง กร. สัตหีบ
๖๖ พ.จ.อ. ขวัญมณี  ลาธุลี กร. สัตหีบ
๖๗ พ.จ.อ. อุทาร  ระหงษ์ กร. สัตหีบ
๖๘ พ.จ.อ. ชาติชาย  รังวารี กร. สัตหีบ
๖๙ พ.จ.อ. นพดล   ฟูเฟื่อง กร. สัตหีบ
๗๐ พ.จ.อ. กอบกิจ   ต่ายเกิด กร. สัตหีบ
๗๑ พ.จ.อ. ถกล    บําเพ็ญกิจ กร. สัตหีบ
๗๒ พ.จ.อ. อักพล  คนขยัน กร. สัตหีบ
๗๓ พ.จ.อ. ไพรัตน์  อารีรักษ์  กร. สัตหีบ
๗๔ พ.จ.อ. ศุภชัย  วัฒนา กร. สัตหีบ
๗๕ พ.จ.อ. รุจิพงศ์  เขียวอร่าม กร. สัตหีบ
๗๖ พ.จ.อ. ธานินทร์  จําเนียร กร. สัตหีบ
๗๗ พ.จ.อ. สมปอง  หอมกล่ิน กร. สัตหีบ
๗๘ พ.จ.อ. ศุภักษร  หมิดป้อง กร. สัตหีบ
๗๙ พ.จ.อ. ศักดิ์ดา  ทานะมัย กร. สัตหีบ
๘๐ พ.จ.อ. ธวัชชัย ใจเก๋ียง ทรภ.๑ สัตหีบ
๘๑ พ.จ.อ. ธนดล บุญบรรจง ทรภ.๒ สัตหีบ
๘๒ พ.จ.อ. วีรชัย คงมาก ทรภ.๒ สัตหีบ
๘๓ พ.จ.อ. วีรพจน์ พัฒน์ช่วย ทรภ.๒ สัตหีบ
๘๔ พ.จ.อ. วรสร ตะเคียนทอง ทรภ.๒ สัตหีบ
๘๕ พ.จ.อ. ภานุ สังขประดิษฐ์ ทรภ.๒ สัตหีบ



๘๖ พ.จ.อ. ณรงค์เดช จันทร์ขาว ทรภ.๒ สัตหีบ
๘๗ พ.จ.อ. สมยศ นุกูล ทรภ.๓ สัตหีบ
๘๘ พ.จ.อ. อนุชา เพ็งสา ทรภ.๓ สัตหีบ
๘๙ พ.จ.อ. อุบล ด้วงแก้ว นย. สัตหีบ
๙๐ พ.จ.อ. อุกฤษณ์ ทรงมาลัย นย. สัตหีบ
๙๑ พ.จ.อ. ประมวล ทวีวรรณกิจ นย. สัตหีบ
๙๒ พ.จ.อ. ยุทธนา แสงทอง นย. สัตหีบ
๙๓ พ.จ.อ. ธนภัทร ศรีสมรทอง นย. สัตหีบ
๙๔ พ.จ.อ. อภิวิชญ์ สะอาดนัก นย. สัตหีบ
๙๕ พ.จ.อ. ศักระพี รักษ์เมือง นย. สัตหีบ
๙๖ พ.จ.อ. พิชิต โยธาภักดี นย. สัตหีบ
๙๗ พ.จ.อ. อนันต์ รัตนโชติ นย. สัตหีบ
๙๘ พ.จ.อ. อรรคพันธ์ แหม่มเพชร นย. สัตหีบ
๙๙ พ.จ.อ. บัญชา เขียวภักดี นย. สัตหีบ
๑๐๐ พ.จ.อ. สุวัฒน์ อินทร์สุข นย. สัตหีบ
๑๐๑ พ.จ.อ. ชัยพร เครือวัลย์ นย. สัตหีบ
๑๐๒ พ.จ.อ. ประดิษฐ์ คําแก้ว นย. สัตหีบ
๑๐๓ พ.จ.อ. จิรวรรธน์ จริยะธนาบูลย์ นย. สัตหีบ
๑๐๔ พ.จ.อ. คูณทวี ไชยพาลี นย. สัตหีบ
๑๐๕ พ.จ.อ. กิตติ สอ้ิง นย. สัตหีบ
๑๐๖ พ.จ.อ. วุฒิโชติ ภิญโญ นย. สัตหีบ
๑๐๗ พ.จ.อ. พิเชษฐ ศัพทเสวี นย. สัตหีบ
๑๐๘ พ.จ.อ. จักรกฤษณ์ แก้วมุกข์ นย. สัตหีบ
๑๐๙ พ.จ.อ. อุดม คล้ายทรง นย. สัตหีบ
๑๑๐ พ.จ.อ. อัศวิน กุลชาติ นย. สัตหีบ
๑๑๑ พ.จ.อ. ฤทธี สุภัททธรรม นย. สัตหีบ
๑๑๒ พ.จ.อ. ชาญชัย กมลรักษ์ นย. สัตหีบ
๑๑๓ พ.จ.อ. สุชาติ อินยะรัตน์ นย. สัตหีบ
๑๑๔ พ.จ.อ. สุรศักดิ์ แสงคํา นย. สัตหีบ
๑๑๕ พ.จ.อ. ชัยประดิษฐ์ ประยงค์ นย. สัตหีบ



๑๑๖ พ.จ.อ. ไพบูลย์ แก่นพิทักษ์ นย. สัตหีบ
๑๑๗ พ.จ.อ. นันทกฤติ นรชาญ นย. สัตหีบ
๑๑๘ พ.จ.อ. มานะ ปพัฒน์เมธิน นย. สัตหีบ
๑๑๙ พ.จ.อ. อนิรุธ อินฉาย นย. สัตหีบ
๑๒๐ พ.จ.อ. สามารถ สุ่มดี นย. สัตหีบ
๑๒๑ พ.จ.อ. นิติวัฒน์ ศรีจรัส นย. สัตหีบ
๑๒๒ พ.จ.อ. ปรีชา สังข์กลมเกล้ียง นย. สัตหีบ
๑๒๓ พ.จ.อ. จักรกล เฟื่องมีคุณ นย. สัตหีบ
๑๒๔ พ.จ.อ. จีระ สรโยธิน นย. สัตหีบ
๑๒๕ พ.จ.อ. นิพนธ์ คุณประทุม นย. สัตหีบ
๑๒๖ พ.จ.อ. ยุทธนา รอดนวล นย. สัตหีบ
๑๒๗ พ.จ.อ. เกรียงศักดิ์ มาลัย นย. สัตหีบ
๑๒๘ พ.จ.อ. ณรงค์ อุดแก้ว นย. สัตหีบ
๑๒๙ พ.จ.อ. ฤทธิรงค์ ไชยฤกษ์ นย. สัตหีบ
๑๓๐ พ.จ.อ. เวหา ยืนยาว นย. สัตหีบ
๑๓๑ พ.จ.อ. สมั่น สุวรรณเวช นย. สัตหีบ
๑๓๒ พ.จ.อ. สุพจน์ ใจตรง นย. สัตหีบ
๑๓๓ พ.จ.อ. สําเนียง กองเนียม นย. สัตหีบ
๑๓๔ พ.จ.อ. วีระพล ลอนหิน นย. สัตหีบ
๑๓๕ พ.จ.อ. อภิชาติ พิจารณ์ นย. สัตหีบ
๑๓๖ พ.จ.อ. สมยศ เจริญวัย นย. สัตหีบ
๑๓๗ พ.จ.อ. ชาญณรงค์ นิสาลักษณ์ นย. สัตหีบ
๑๓๘ พ.จ.อ. ทองคํา หงษ์จันทรทา นย. สัตหีบ
๑๓๙ พ.จ.อ. อภิสิทธิ์ เพียรทอง นย. สัตหีบ
๑๔๐ พ.จ.อ. ชวนากร เทียนทอง นย. สัตหีบ
๑๔๑ พ.จ.อ. สุรภัส ชลสินธิ์ นย. สัตหีบ
๑๔๒ พ.จ.อ. นันทวัฒน์ คุณพาที นย. สัตหีบ
๑๔๓ พ.จ.อ. ปรีชาพล สอนสะอาด นย. สัตหีบ
๑๔๔ พ.จ.อ. กล้าหาญ เทียนจันทร์  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๔๕ พ.จ.อ. นิรุตน์ สุทธิพงศ์  สอ.รฝ. สัตหีบ



๑๔๖ พ.จ.อ. พีรพันธุ์ พันธุ์ยุรา  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๔๗ พ.จ.อ. กิตติ สระทองมา  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๔๘ พ.จ.อ. อนณ หมีเงิน  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๔๙ พ.จ.อ. นพดล สวนเดิมบาง  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๕๐ พ.จ.อ. สมศักดิ์ เทพสุวรรณ  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๕๑ พ.จ.อ. พิชิตชัย ตันติกูล  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๕๒ พ.จ.อ. เกรียงไกร ทิพย์เนตร  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๕๓ พ.จ.อ. พจน์ แสนโคตร  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๕๔ พ.จ.อ. ณภรรต สายลุน  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๕๕ พ.จ.อ. วิชัย เหลืองอ่อน  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๕๖ พ.จ.อ. โชคชัย โหยชุม  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๕๗ พ.จ.อ. พรมงคล แสวงผล  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๕๘ พ.จ.อ. ทรัพย์อนันต์ พรหมอารี  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๕๙ พ.จ.อ. สมบูรณ์ สักรอ  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๖๐ พ.จ.อ. รัชพล อยู่  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๖๑ พ.จ.อ. ชวนันท์ หมวกเอ่ียม  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๖๒ พ.จ.อ. กิตติคุณ คงหนู  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๖๓ พ.จ.อ. ฐณิตร์ แก้วมณี  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๖๔ พ.จ.อ. ปริชาญ บุญเรือง  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๖๕ พ.จ.อ. สุนทร ยอดสง่า  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๖๖ พ.จ.อ. สมชาย บุญรักษา  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๖๗ พ.จ.อ. วิโรจน์ ล้ินจี่  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๖๘ พ.จ.อ. พงษ์ชวัล ไชยเดช  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๖๙ พ.จ.อ. ไตรรงค์ ทองเป้อ  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๗๐ พ.จ.อ. พีระชัย มุ่งหมาย  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๗๑ พ.จ.อ. บรรณธนากรณ์ อุระแสง  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๗๒ พ.จ.อ. ธนกฤต อินทร์สระคู  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๗๓ พ.จ.อ. อติสันต์ จิโรชนิธิกาญจน์  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๗๔ พ.จ.อ. สุรพงษ์ อุ้ยโพนทอง  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๗๕ พ.จ.อ. ชํานาญ แก่นสงสัย  สอ.รฝ. สัตหีบ



๑๗๖ พ.จ.อ. สุรเดช เพ็ชรสุวรรณ  สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๗๗ พ.จ.อ.หญิง จุฑามาส  ต้อยเหม ฐท.สส. สัตหีบ
๑๗๘ พ.จ.อ. เดช  นวลศรี ฐท.สส. สัตหีบ
๑๗๙ พ.จ.อ. พรชัย  สมแย้ม ฐท.สส. สัตหีบ
๑๘๐ พ.จ.อ. วิรัช   พันธ์พืช ฐท.สส. สัตหีบ
๑๘๑ พ.จ.อ. สันติ   บุญฮวด ฐท.สส. สัตหีบ
๑๘๒ พ.จ.อ. นิพนธ์   พยุงวงษ์ ฐท.สส. สัตหีบ
๑๘๓ พ.จ.อ.หญิง รัชนีบูลย์   พัสตรานนท์ ฐท.สส. สัตหีบ
๑๘๔ พ.จ.อ. ศิรพงษ์   อนันต์นาวี ฐท.สส. สัตหีบ
๑๘๕ พ.จ.อ. บรรจบ บุญประเสริฐ ฐท.สส. สัตหีบ
๑๘๖ พ.จ.อ. วสันต์  สุขทัศน์ ฐท.สส. สัตหีบ
๑๘๗ พ.จ.อ. วีระ  สมานมิต ฐท.สส. สัตหีบ
๑๘๘ พ.จ.อ.หญิง นาตยา อํ่าโต ฐท.สส. สัตหีบ
๑๘๙ พ.จ.อ. มนูญ  กิจพิบูลย์ ฐท.สส. สัตหีบ
๑๙๐ พ.จ.อ. อภิวิชญ์   รสศิริ ฐท.สส. สัตหีบ
๑๙๑ พ.จ.อ. มงคล  สกุลทศโสทร ฐท.สส. สัตหีบ
๑๙๒ พ.จ.อ. ประภาส  คชเดช ฐท.สส. สัตหีบ
๑๙๓ พ.จ.อ. จํานงค์ เปรมปรีดา ฐท.สส. สัตหีบ
๑๙๔ พ.จ.อ. สมปอง  อาจทวีกุล ฐท.สส. สัตหีบ
๑๙๕ พ.จ.อ.หญิง พัชรี  สุประดิษฐ ฐท.สส. สัตหีบ
๑๙๖ พ.จ.อ. ชัยพล  ดลสอาด ฐท.สส. สัตหีบ
๑๙๗ พ.จ.อ. จักรพงษ์  ปอแก้ว ฐท.สส. สัตหีบ
๑๙๘ พ.จ.อ. เจด็จ สายธนู ฐท.สส. สัตหีบ
๑๙๙ พ.จ.อ.หญิง กุสุมา  สุริยโวหาร ฐท.สส. สัตหีบ
๒๐๐ พ.จ.อ.หญิง จันทรา  เฟื่องวัฒน์ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๐๑ พ.จ.อ. สยาม  ออมนพ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๐๒ พ.จ.อ. อนุศักดิ์  แสงทับทิม ฐท.สส. สัตหีบ
๒๐๓ พ.จ.อ. นวทรัพย์  เสริมอยู่คง ฐท.สส. สัตหีบ
๒๐๔ พ.จ.อ.หญิง กัลย์วรานันท์  ถามะพันธ์ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๐๕ พ.จ.อ. กิตติพัทธ์ ทําทอง ฐท.สส. สัตหีบ



๒๐๖ พ.จ.อ. มัยลาภ  บุญปติ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๐๗ พ.จ.อ. มนูญ  โสภา ฐท.สส. สัตหีบ
๒๐๘ พ.จ.อ. ชัยกฤต  สุขเกษม ฐท.สส. สัตหีบ
๒๐๙ พ.จ.อ. นพดล  ศรีสง่า ฐท.สส. สัตหีบ
๒๑๐ พ.จ.อ. วินัย มงคลวงศ์ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๑๑ พ.จ.อ. ต่อศักดิ์  นาควิเชียร ฐท.สส. สัตหีบ
๒๑๒ พ.จ.อ. ทะนุกิจ   แย้มดอกไม้ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๑๓ พ.จ.อ. บุญเอก มนุษย์ ฐท.กท. สัตหีบ
๒๑๔ พ.จ.อ. สมเดช  หาญวิสัย กรม สห.ทร. สัตหีบ
๒๑๕ พ.จ.อ. นรินทร์ พืศวงปราการ กรม สห.ทร. สัตหีบ
๒๑๖ พ.จ.อ. เยี่ยมยศ บุญยุภู อร. สัตหีบ
๒๑๗ พ.จ.อ. ชัยณรงค์ เทียนบุตร อร. สัตหีบ
๒๑๘ พ.จ.อ. เรวัช พรมสิงห์ อร. สัตหีบ
๒๑๙ พ.จ.อ. เริงธรรม เก่งกล้า อร. สัตหีบ
๒๒๐ พ.จ.อ. ยรรยง ศิริเลิศ อร. สัตหีบ
๒๒๑ พ.จ.อ. ศรายุทธ วิจารโร อร. สัตหีบ
๒๒๒ พ.จ.อ. วินัย อุชี อร. สัตหีบ
๒๒๓ พ.จ.อ. นรินทร์ อุทิศโชคชัย อร. สัตหีบ
๒๒๔ พ.จ.อ. วัชรินทร์ นรมาตย์ อร. สัตหีบ
๒๒๕ พ.จ.อ. ศราวุธ เพ่งจินดา อร. สัตหีบ
๒๒๖ พ.จ.อ. ประณต ฤกษ์ใหญ่ อร. สัตหีบ
๒๒๗ พ.จ.อ. ปรเมศวร์ นุ้ยสุข อร. สัตหีบ
๒๒๘ พ.จ.อ. ราเชนทร์ มาสมจิตต์ อร. สัตหีบ
๒๒๙ พ.จ.อ. สิทธิพงษ์ แพทย์พิทักษ์ อร. สัตหีบ
๒๓๐ พ.จ.อ. ชีวิน จินดามรกต อล.ทร. สัตหีบ
๒๓๑ พ.จ.อ. วรีะยุทธ เรืองเดช อล.ทร. สัตหีบ
๒๓๒ พ.จ.อ. ดุสิต ดวงพรหม อล.ทร. สัตหีบ
๒๓๓ พ.จ.อ. สมใจ เสนาใหญ่ อล.ทร. สัตหีบ
๒๓๔ พ.จ.อ. ไพศาล รุกขชาติ อล.ทร. สัตหีบ
๒๓๕ พ.จ.อ. เอกวัสส์ ไพศาลอัครพล สพ.ทร. สัตหีบ



๒๓๖ พ.จ.อ. เกียรติศักดิ์   ผาสิกา สพ.ทร. สัตหีบ
๒๓๗ พ.จ.อ. ไพบูลย์ โยธาทูล สพ.ทร. สัตหีบ
๒๓๘ พ.จ.อ. ยุทธนา สีสด สพ.ทร. สัตหีบ
๒๓๙ พ.จ.อ. พิสิฐ ทองดี สพ.ทร. สัตหีบ
๒๔๐ พ.จ.อ. พงศ์ไท   ทะนานทอง สพ.ทร. สัตหีบ
๒๔๑ พ.จ.อ. สวงค์ ทองแซง สพ.ทร. สัตหีบ
๒๔๒ พ.จ.อ. วิโรจน์  ศรีกอบัว สพ.ทร. สัตหีบ
๒๔๓ พ.จ.อ. พรเทพ   แสงทอง สพ.ทร. สัตหีบ
๒๔๔ พ.จ.อ. ธงไทย   ศรีวิลัย สพ.ทร. สัตหีบ
๒๔๕ พ.จ.อ. พงษ์เทพ   แย้มเม่ง สพ.ทร. สัตหีบ
๒๔๖ พ.จ.อ. สุชาติ   แป้นทอง สพ.ทร. สัตหีบ
๒๔๗ พ.จ.อ. สุภัทร   ฤทธิ์มนตรี สพ.ทร. สัตหีบ
๒๔๘ พ.จ.อ. ทนง สังขะกุล สพ.ทร. สัตหีบ
๒๔๙ พ.จ.อ. ประหยัด ร่องเส้ียว สพ.ทร. สัตหีบ
๒๕๐ พ.จ.อ. ประชา สุขวงศ์ สพ.ทร. สัตหีบ
๒๕๑ พ.จ.อ. จิตกร   จันทร์ก้อน สพ.ทร. สัตหีบ
๒๕๒ พ.จ.อ. สุพจน์  ยอดรัก สพ.ทร. สัตหีบ
๒๕๓ พ.จ.อ. ศักดิ์ดา   ใจทอง สพ.ทร. สัตหีบ
๒๕๔ พ.จ.อ. ไพศาล จุ้ยสําราญ สพ.ทร. สัตหีบ
๒๕๕ พ.จ.อ. หาญ   อินซุยทอง สพ.ทร. สัตหีบ
๒๕๖ พ.จ.อ. อดิเทพ    ดวงพันนา สพ.ทร. สัตหีบ
๒๕๗ พ.จ.อ. จักรกฤษณ์ บุณโยประการ พธ.ทร. สัตหีบ
๒๕๘ พ.จ.อ. พิฆเณศร์ ไชยโสดา พธ.ทร. สัตหีบ
๒๕๙ พ.จ.อ. มนูญ อรุณฉาย พธ.ทร. สัตหีบ
๒๖๐ พ.จ.อ. เชต พุทธรักษา พธ.ทร. สัตหีบ
๒๖๑ พ.จ.อ. สมเกียรติ คณะครุฑ พธ.ทร. สัตหีบ
๒๖๒ พ.จ.อ. อนุกูล วงษ์สูง พธ.ทร. สัตหีบ
๒๖๓ พ.จ.อ. ภูทัย ยืนยาว พธ.ทร. สัตหีบ
๒๖๔ พ.จ.อ. สุขเกษม บรรเลงกิจ พธ.ทร. สัตหีบ
๒๖๕ พ.จ.อ. ณรงค์ จงเจริญพานิช พร. สัตหีบ



๒๖๖ พ.จ.อ. ไพสน กานต์กัลปพฤกษ์ พร. สัตหีบ
๒๖๗ พ.จ.อ.หญิง นฤมล ดลสอาด พร. สัตหีบ
๒๖๘ พ.จ.อ. เสน่ห์ ทับขัน พร. สัตหีบ
๒๖๙ พ.จ.อ. ศราวุฒิ ภูยะตะ อศ. สัตหีบ
๒๗๐ พ.จ.อ. สมชาย คุ้มครอง อศ. สัตหีบ
๒๗๑ พ.จ.อ. จรินทร์ ใจถาวร อศ. สัตหีบ
๒๗๒ พ.จ.อ.หญิง กฤตนัท เบญจฆรณีกุล ยศ.ทร. สัตหีบ
๒๗๓ พ.จ.อ. ไชยันต์ เรือนพรหม ยศ.ทร. สัตหีบ
๒๗๔ พ.จ.อ. นรินทร์ คงมั่น ยศ.ทร. สัตหีบ
๒๗๕ พ.จ.อ. แดนไพร ทาสถาน ยศ.ทร. สัตหีบ
๒๗๖ พ.จ.อ. ธวัชชัย ด้วงเอียด ยศ.ทร. สัตหีบ
๒๗๗ พ.จ.อ. ศักดิ์ดา อินกง ยศ.ทร. สัตหีบ
๒๗๘ พ.จ.อ. โชคชัย มาลามาศ ยศ.ทร. สัตหีบ
๒๗๙ พ.จ.อ. เชิดชาย เผือกแก้ว ยศ.ทร. สัตหีบ
๒๘๐ พ.จ.อ. พิชิต แก้วล้อม รร.นร. สัตหีบ
๒๘๑ พ.จ.อ. วันชัย เนรภูศรี รร.นร. สัตหีบ

หมายเหต ุ รายงานตัวเวลา ๐๘๐๐ การแต่งกายวันเปิดการอบรมเครื่องแบบหมายเลข ๒

                  ตรวจถูกต้อง

(ลงช่ือ)  น.อ.ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล
               (ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล)
                  ผอ.กศษ.ยศ.ทร.
                     ๒๕ ก.ย.๖๐


