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ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑. พ.จ.อ. ปฏิภาณ จันทร์พรหม บก.ทร. พุทธมณฑล
๒. พ.จ.อ. รภัสสิทธิ์ ฉัตรอัครสรณ์ สลก.ทร. พุทธมณฑล
๓. พ.จ.อ. กิตตินันท์ สุขะกาลนันท์ กพร.ทร. พุทธมณฑล
๔. พ.จ.อ. ธนิต สุวิชญา สลก.ทร. พุทธมณฑล
๕. พ.จ.อ. ราเชนทร์ นาครัตน์ สบ.ทร. พุทธมณฑล
๖. พ.จ.อ. สํารวย ป่ินสุวรรณ สบ.ทร. พุทธมณฑล
๗. พ.จ.อ. นันทวัชร์ รอดสุกา กพ.ทร. พุทธมณฑล
๘. พ.จ.อ. พิศณุ ปานสืบเช้ือ กพ.ทร. พุทธมณฑล
๙. พ.จ.อ. เอกนรินทร์ มีอยู่ กพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๐. พ.จ.อ. ศุภเสกย์ คําหนองคู กพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๑. พ.จ.อ. นที เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ขว.ทร. พุทธมณฑล
๑๒. พ.จ.อ. สายชล มูลทองชุน ขว.ทร. พุทธมณฑล
๑๓. พ.จ.อ. สมชาย ลาดเลา ขว.ทร. พุทธมณฑล
๑๔. พ.จ.อ. อมรรัตน์ จุฬาโอฬาร ยก.ทร. พุทธมณฑล
๑๕. พ.จ.อ. ทัศนัย ชาวบน สสท.ทร. พุทธมณฑล
๑๖. พ.จ.อ. ฐติิธันย์ รอดดี สสท.ทร. พุทธมณฑล
๑๗. พ.จ.อ. กําธร กระจ่างมล สสท.ทร. พุทธมณฑล
๑๘. พ.จ.อ. สมพร  ภูมิพื้นผล สสท.ทร. พุทธมณฑล
๑๙. พ.จ.อ.หญิง สุรีย์พร ทองบุญมี สสท.ทร. พุทธมณฑล
๒๐. พ.จ.อ.หญิง สุนันทา เทียนนาวา สสท.ทร. พุทธมณฑล
๒๑. พ.จ.อ. ฟ้าประธาน ปุณขนัธ์ สสท.ทร. พุทธมณฑล
๒๒. พ.จ.อ. พยุงศักดิ์  จันจิตร สสท.ทร. พุทธมณฑล
๒๓. พ.จ.อ. พิเชษพนธ์  มนตรีโพธิ์ สสท.ทร. พุทธมณฑล
๒๔. พ.จ.อ. โยธิน กัลยา สสท.ทร. พุทธมณฑล
๒๕. พ.จ.อ. จักรพงศ์  อินทร์คง สสท.ทร. พุทธมณฑล
๒๖. พ.จ.อ. สุชาติ  เอ่ียมสะอาด กพร.ทร. พุทธมณฑล
๒๗. พ.จ.อ.หญิง ภัทรภร ขันธลักษณา กพร.ทร. พุทธมณฑล
๒๘. พ.จ.อ. ณัฐวุฒิ ทองทุ่ง สปช.ทร. พุทธมณฑล
๒๙. พ.จ.อ. สุทน ชูเสือหึง สปช.ทร. พุทธมณฑล
๓๐. พ.จ.อ. ณัฐศิษย์ เดชาพิพัฒน์กุล สปช.ทร. พุทธมณฑล

            หลักสูตร พจน. ประจําปี งป.๖๒
             พ้ืนที่พุทธมณฑล
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๓๑. พ.จ.อ.หญิง นันทพรรณ สุวรรณวิสูตร์ กง.ทร. พุทธมณฑล
๓๒. พ.จ.อ. วีระไทย ขุนนคร กง.ทร. พุทธมณฑล
๓๓. พ.จ.อ. สมชัย กระแบกหอม กง.ทร. พุทธมณฑล
๓๔. พ.จ.อ. ยุทธพงษ์ อรุณวิง กง.ทร. พุทธมณฑล
๓๕. พ.จ.อ. กิตติพงษ์ ปานเพ็ชร กง.ทร. พุทธมณฑล
๓๖. พ.จ.อ. สุทิน บัวเจริญ จร.ทร. พุทธมณฑล
๓๗. พ.จ.อ. บุรุษ ติตะสี กทบ.กร. พุทธมณฑล
๓๘. พ.จ.อ. กิตติศักดิ์ นพน้อย กลน.กร. พุทธมณฑล
๓๙. พ.จ.อ. ศิริชัย วงษ์ไพบูลย์ กลน.กร. พุทธมณฑล
๔๐. พ.จ.อ. เรืองศักดิ์ กิตติสุวรางกูล กลน.กร. พุทธมณฑล
๔๑. พ.จ.อ. สมศักดิ์ สายสมุทร ทรภ.๒ พุทธมณฑล
๔๒. พ.จ.อ. สันติ มณีศรี ทรภ.๒ พุทธมณฑล
๔๓. พ.จ.อ. ณรงค์ สุขแก้ว ทรภ.๒ พุทธมณฑล
๔๔. พ.จ.อ. ภารดร เพ็ญศรี ทรภ.๒ พุทธมณฑล
๔๕. พ.จ.อ. สุทัศน์ โกศล ทรภ.๒ พุทธมณฑล
๔๖. พ.จ.อ. รุ่งอรุณ บรรจง ทรภ.๒ พุทธมณฑล
๔๗. พ.จ.อ. แสนโชค  คงวงศ์ ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๔๘. พ.จ.อ. อาคม คําแก้ว ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๔๙. พ.จ.อ. จริน เรืองมณี ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๕๐. พ.จ.อ. จํานูญ พฤกษกลํามาศ ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๕๑. พ.จ.อ. ธเนศ พงษ์ทิพย์พาที ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๕๒. พ.จ.อ. นิมิตร เต็มรัศมี ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๕๓. พ.จ.อ. ปรีชา จันทร์เป้ียม ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๕๔. พ.จ.อ. ศักดิ์นรินทร์ ป่ินแก้ว ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๕๕. พ.จ.อ. สมคิด คงประดิษฐ ทรภ.๓ พุทธมณฑล
๕๖. พ.จ.อ. จําลอง ณ ทอง นย. พุทธมณฑล
๕๗. พ.จ.อ. ศุภกิจ ชิงแก้ว นย. พุทธมณฑล
๕๘. พ.จ.อ. มณเฑียร สุขสวัสดิ์ นย. พุทธมณฑล
๕๙. พ.จ.อ. อนุรักษ์ ศรีบุญนาค นย. พุทธมณฑล
๖๐. พ.จ.อ. สมาน น้อยเพ็ง นย. พุทธมณฑล
๖๑. พ.จ.อ. จิตติ แสงจันทร์ นย. พุทธมณฑล
๖๒. พ.จ.อ. สักพงค์ ดํารงนุกูล นย. พุทธมณฑล
๖๓. พ.จ.อ. เชษฐา กาญจนรัตน์ นย. พุทธมณฑล
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๖๔. พ.จ.อ. ชัยยะ บัวเขียว นย. พุทธมณฑล
๖๕. พ.จ.อ. สุนัน หลีเร็ม นย. พุทธมณฑล
๖๖. พ.จ.อ. สมบัติ ผาดี นย. พุทธมณฑล
๖๗. พ.จ.อ. สมชาย ชูศรี นย. พุทธมณฑล
๖๘. พ.จ.อ. พันรบ ไวกล่ิง นย. พุทธมณฑล
๖๙. พ.จ.อ. สิทธิกร จิตโสภากุล นย. พุทธมณฑล
๗๐. พ.จ.อ. นิลพรรดิ์ บุตรเพ็ชร นย. พุทธมณฑล
๗๑. พ.จ.อ. ทวีศักดิ์ ฉิมมณี นย. พุทธมณฑล
๗๒. พ.จ.อ. สมเด็จ ผลบุญ นย. พุทธมณฑล
๗๓. พ.จ.อ. พิสิษฐ์ คงปาน สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๗๔. พ.จ.อ. คําพันธ์ เลขนอก สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๗๕. พ.จ.อ. ชัชวาร แสงพรม สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๗๖. พ.จ.อ. ธรรมนูญ นาดอน สอ.รฝ. พุทธมณฑล
๗๗. พ.จ.อ. เรวัตร มากนาคา ฐท.กท. พุทธมณฑล
๗๘. พ.จ.อ. สมควร ชํานาญเรียน ฐท.กท. พุทธมณฑล
๗๙. พ.จ.อ.หญิง จิดาภา แก้วจินดา ฐท.กท. พุทธมณฑล
๘๐. พ.จ.อ. พิเชษฐ จันทร์สอน ฐท.กท. พุทธมณฑล
๘๑. พ.จ.อ. จักรี   ชาชิน ฐท.กท. พุทธมณฑล
๘๒. พ.จ.อ. เดชไพบูรณ์   รวยดี สห.ทร. พุทธมณฑล
๘๓. พ.จ.อ. สุรศักดิ์ อ่วมมี สห.ทร. พุทธมณฑล
๘๔. พ.จ.อ. สมบัติ ประทีป สห.ทร. พุทธมณฑล
๘๕. พ.จ.อ. สีไพร บุษบง สห.ทร. พุทธมณฑล
๘๖. พ.จ.อ. กมลเศรษฐ์ อมรสันต์ สห.ทร. พุทธมณฑล
๘๗. พ.จ.อ. อวยพร เขียวกุ้ง สห.ทร. พุทธมณฑล
๘๘. พ.จ.อ. สุรเดช ชนะสงคราม สห.ทร. พุทธมณฑล
๘๙. พ.จ.อ.หญิง สุภาวดี   แช่มช่ืน สห.ทร. พุทธมณฑล
๙๐. พ.จ.อ. ประสพโชค  เข็มวรรณ อร. พุทธมณฑล
๙๑. พ.จ.อ. ศิริชัย   อุ่นสถาน อร. พุทธมณฑล
๙๒. พ.จ.อ. ประจวบ   ทองนุช อร. พุทธมณฑล
๙๓. พ.จ.อ. เกษม   บุญงาม อร. พุทธมณฑล
๙๔. พ.จ.อ. ณัฐวัฒน์  ภิรมย์เชย อร. พุทธมณฑล
๙๕. พ.จ.อ. สมเกียรติ  สระศรี อร. พุทธมณฑล
๙๖. พ.จ.อ. ศิรศักดิ์  เกวลิน อร. พุทธมณฑล
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๙๗. พ.จ.อ. สมชาย   ภะโว อร. พุทธมณฑล
๙๘. พ.จ.อ. ธีรเดช  ทรัพย์แก้ว อร. พุทธมณฑล
๙๙. พ.จ.อ. วิชัย   ชัยยะ อร. พุทธมณฑล
๑๐๐. พ.จ.อ. อดิเรก   เหินชัย อร. พุทธมณฑล
๑๐๑. พ.จ.อ. ไพโรจน์  อ่ิมอาดูร อร. พุทธมณฑล
๑๐๒. พ.จ.อ. สายชล   บุญประเสริฐ อร. พุทธมณฑล
๑๐๓. พ.จ.อ. ณรงค์ฤทธิ์  ยิ้มอยู่ อร. พุทธมณฑล
๑๐๔. พ.จ.อ. คมสันต์   ทองสกัน อร. พุทธมณฑล
๑๐๕. พ.จ.อ. สุภัสสร  โหมดว่องไว อร. พุทธมณฑล
๑๐๖. พ.จ.อ. วิระ  มนุษย์ อร. พุทธมณฑล
๑๐๗. พ.จ.อ. ฉลาม แก้ววิเศษ อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๐๘. พ.จ.อ. มานพ เครือวัลย์ อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๐๙. พ.จ.อ. วิเชียร คุณละ อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๐. พ.จ.อ. สิทธิรัตน์ ทองมา อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๑. พ.จ.อ. อภิชาติ ภาสําราญ อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๒. พ.จ.อ. ภิรมย์ เหมือนแก อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๓. พ.จ.อ. กฤษณะ เพิ่มคํา อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๔. พ.จ.อ. ธานินทร์ รุกขชาติ อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๕. พ.จ.อ. อภิชัย ทวีรัชธรรม อล.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๖. พ.จ.อ. ณัฐพล มั่งเจริญ ชย.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๗. พ.จ.อ. นรากร สําเนียง ชย.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๘. พ.จ.อ. นฤพนธ์ พลับน่ิม ชย.ทร. พุทธมณฑล
๑๑๙. พ.จ.อ. ปรีชา จั่นเพ็ชร ชย.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๐. พ.จ.อ. กฤต กล่ินจันทร์ ชย.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๑. พ.จ.อ. กฤษธิฤทธิ์   คําผอง สพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๒. พ.จ.อ. วุฒิไกร   โคตรพันธ์ สพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๓. พ.จ.อ. ศุภชัย   บุญโยธา สพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๔. พ.จ.อ. วีระศักดิ์  บุญรอด สพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๕. พ.จ.อ. นิวัฒน์ ทองนพคุณ พธ.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๖. พ.จ.อ. เชาวลิต สงฆ์เจริญธรรม พธ.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๗. พ.จ.อ. โอรส อ่อนสา พธ.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๘. พ.จ.อ. นาวิน รื่นเริง พธ.ทร. พุทธมณฑล
๑๒๙. พ.จ.อ.หญิง ลานดาว เหมือนดวง พธ.ทร. พุทธมณฑล
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๑๓๐. พ.จ.อ. ชํานาญ พลายพุ่มไม้ พร. พุทธมณฑล
๑๓๑. พ.จ.อ. ธีรัชช์ นาคขํา พร. พุทธมณฑล
๑๓๒. พ.จ.อ. ประสิทธิ์ บัวผัน พร. พุทธมณฑล
๑๓๓. พ.จ.อ. อภินันท์ ห่วงศรี พร. พุทธมณฑล
๑๓๔. พ.จ.อ. จักรทอง นิสารพายุ พร. พุทธมณฑล
๑๓๕. พ.จ.อ.หญิง พุทธิพร เถาะรอด พร. พุทธมณฑล
๑๓๖. พ.จ.อ.หญิง พรนภา เรืองชูพงศ์ พร. พุทธมณฑล
๑๓๗. พ.จ.อ. ประยูน เบ็ญณรงค์ พร. พุทธมณฑล
๑๓๘. พ.จ.อ. โยธิน นิยม พร. พุทธมณฑล
๑๓๙. พ.จ.อ. เอ่ียม เติมงาม พร. พุทธมณฑล
๑๔๐. พ.จ.อ. ศิริวัฒน์ สุรภักดี พร. พุทธมณฑล
๑๔๑. พ.จ.อ. สุพจน์ ดวงแก้ว พร. พุทธมณฑล
๑๔๒. พ.จ.อ. ศิริพงษ์ พุทธเจริญ พร. พุทธมณฑล
๑๔๓. พ.จ.อ. พงษ์เทพ พิกุลทอง พร. พุทธมณฑล
๑๔๔. พ.จ.อ. สัญชัย เอ่ียมฤทธิ์ พร. พุทธมณฑล
๑๔๕. พ.จ.อ. คมสันต์ ชีวะวัฒนากร ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๔๖. พ.จ.อ. กาลัน สีสุวะ ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๔๗. พ.จ.อ. วิษณุ สุขเกษม ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๔๘. พ.จ.อ. สุริยัน เกิดตุ้ม ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๔๙. พ.จ.อ. อรุณ รสจันทร์ ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๐. พ.จ.อ. เกษฎา รัตนะ ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๑. พ.จ.อ. วีรวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๒. พ.จ.อ. ศภุชัย สุราฤทธิ์ ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๓. พ.จ.อ. วัชระ เทศเจริญ ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๔. พ.จ.อ. ศักดิ์ศรี คําสุข ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๕. พ.จ.อ. วัลลภ ชินโสตร์ ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๖. พ.จ.อ. อุดม เส้งสีแดง ขส.ทร. พุทธมณฑล
๑๕๗. พ.จ.อ. มนัส จันทร์วิไล อศ. พุทธมณฑล
๑๕๘. พ.จ.อ. สรรชัย ทองธรรม อศ. พุทธมณฑล
๑๕๙. พ.จ.อ. ศิริศักดิ์ รินทระ อศ. พุทธมณฑล
๑๖๐. พ.จ.อ. สมยศ คําศักดิ์ อศ. พุทธมณฑล
๑๖๑. พ.จ.อ. สุนทร สอนงาม อศ. พุทธมณฑล
๑๖๒. พ.จ.อ. วิเชษฐ์ วรรณจรูญ อศ. พุทธมณฑล



ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑๖๓. พ.จ.อ. ขจร เกตุมา อศ. พุทธมณฑล
๑๖๔. พ.จ.อ.หญิง สุกัญญา สุพรรณตรี อศ. พุทธมณฑล
๑๖๕. พ.จ.อ. พิพัฒชัย เช่ือมไธสง สก.ทร. พุทธมณฑล
๑๖๖. พ.จ.อ.หญิง อุษณีย์ สูญญาจารย์ สก.ทร. พุทธมณฑล
๑๖๗. พ.จ.อ.หญิง พวงเพ็ญ พวงมาลัย สก.ทร. พุทธมณฑล
๑๖๘. พ.จ.อ. ชัยณรงค์ สมสกุล สก.ทร. พุทธมณฑล
๑๖๙. พ.จ.อ. วรการ หล้าหิบ วศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๐. พ.จ.อ.หญิง ปาริชาติ เปรมอําพล ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๑. พ.จ.อ. ประดิษฐ์ ศรีสําเภา ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๒. พ.จ.อ. ชาญยุทธ ช่อลําใย ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๓. พ.จ.อ. ประยูร รัตนชาญกร ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๔. พ.จ.อ. ดิเรก มั่งคั่ง ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๕. พ.จ.อ. ธรรมรงค์  เภรีทัศน์ ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๖. พ.จ.อ. สุเทพ น่ิมนวล ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๗. พ.จ.อ. ธนกาญจน์ อินทรักษา ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๘. พ.จ.อ. มนู วงศ์อนันต์ ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๗๙. พ.จ.อ. วิษณุ เหมะธุลิน ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๘๐. พ.จ.อ. รัฐพล อบเชย ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๘๑. พ.จ.อ. สมพงษ์ ป่ินอมร ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๘๒. พ.จ.อ. ภูมิศักดิ์ หลวงเทพนีวัน ยศ.ทร. พุทธมณฑล
๑๘๓. พ.จ.อ. สัญญา วอนนํ้าเพ็ชร รร.นร. พุทธมณฑล
๑๘๔. พ.จ.อ. ยอดชาย งามสนิท รร.นร. พุทธมณฑล
๑๘๕. พ.จ.อ. โกวิท สมควรชัด รร.นร. พุทธมณฑล
๑๘๖. พ.จ.อ. เศรษฐวิทย์ วงศ์วัฒนากุล รร.นร. พุทธมณฑล
๑๘๗. พ.จ.อ. สมบัติ ประเสริฐสุด สวพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๘๘. พ.จ.อ. บุญเกิด หวานฉ่ํา สวพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๘๙. พ.จ.อ.หญิง อรวรรณ บุสมาน สวพ.ทร. พุทธมณฑล
๑๙๐. พ.จ.อ. ถาวร ขลิบป้ัน สวพ.ทร. พุทธมณฑล

                   ตรวจถูกต้อง

  (ลงช่ือ) น.อ. นิคม    แจ่มยิ่ง
                 (นิคม    แจ่มยิ่ง)
               ผอ.กศษ.บก.ยศ.ทร.

๒๖ ก ย ๖๑



   ผนวก ข

ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑. พ.จ.อ. เดชณรงค์ เดชพันธุ์ สสท.ทร. สัตหีบ
๒. พ.จ.อ. การุณย์ มณีนิล สสท.ทร. สัตหีบ
๓. พ.จ.อ. วัชรินทร์ บาลไธสง กร. สัตหีบ
๔. พ.จ.อ.หญิง จีรนุช ศรีสมบูรณ์ กร. สัตหีบ
๕. พ.จ.อ. ศลิา ลานํ้าเที่ยง กร. สัตหีบ
๖. พ.จ.อ. ชัชวาลย์ง เกตุหอม กร. สัตหีบ
๗. พ.จ.อ. บรรดิษฐ ขุนบํารุง กร. สัตหีบ
๘. พ.จ.อ. ศรีสอาด ทองแถม กร. สัตหีบ
๙. พ.จ.อ. สายันต์ กิจเกียรติ์ กร. สัตหีบ
๑๐. พ.จ.อ. เสริม กุลพงศ์พลิน กร. สัตหีบ
๑๑. พ.จ.อ. เทอดศักดิ์ หวานฤดี กร. สัตหีบ
๑๒. พ.จ.อ. ชูศักดิ์ บุญนํา กร. สัตหีบ
๑๓. พ.จ.อ. สุประสิทธิ์ ชาวพงษ์ กร. สัตหีบ
๑๔. พ.จ.อ. สุเทพ เพลินทรัพย์ กร. สัตหีบ
๑๕. พ.จ.อ. สุทธิพันธ์ รัตนบุตร กร. สัตหีบ
๑๖. พ.จ.อ. ณัฐพงษ์ เจริญสุข กร. สัตหีบ
๑๗. พ.จ.อ. ปราโมทย์ เชียงคาร กร. สัตหีบ
๑๘. พ.จ.อ. อมรินทร์ ทิพโสต กร. สัตหีบ
๑๙. พ.จ.อ. สุวิทย์ เพ็ชรสุก กร. สัตหีบ
๒๐. พ.จ.อ. สัญชัย รังสังข์ กร. สัตหีบ
๒๑. พ.จ.อ. ธนเดช แสนโคตร กร. สัตหีบ
๒๒. พ.จ.อ. พิพัฒน์ผล ธงวิลัย กร. สัตหีบ
๒๓. พ.จ.อ. ไมตรี หลักทอง กร. สัตหีบ
๒๔. พ.จ.อ. กิตติศักดิ์ ภานุวงษ์ กร. สัตหีบ
๒๕. พ.จ.อ. สไกร โปร่งพรมมา กร. สัตหีบ
๒๖. พ.จ.อ. ดํารงศักดิ์ ลาธิบุญธรรม กร. สัตหีบ
๒๗. พ.จ.อ. เกรียงศักดิ์ คูหาศักดิ์ กร. สัตหีบ
๒๘. พ.จ.อ. เอกพล นุชเฟื่อง กร. สัตหีบ
๒๙. พ.จ.อ. บรรเจิด คงเมือง กร. สัตหีบ
๓๐. พ.จ.อ. ภูมิศักดิ์ วิภาพรรณ กร. สัตหีบ

หลักสูตร พจน. ประจําปี งป.๖๒
พ้ืนที่สัตหีบ



ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๓๑. พ.จ.อ. เอกรินทร์ วงษ์โค้ว กร. สัตหีบ
๓๒. พ.จ.อ. ราชา บุญสนอง กร. สัตหีบ
๓๓. พ.จ.อ. ณรงค์กฤชษ์ ผลลาภวงษ์เจริญ กร. สัตหีบ
๓๔. พ.จ.อ. มรกต สติยศ กร. สัตหีบ
๓๕. พ.จ.อ. ชัยวัฒน์ นุชผดุง กร. สัตหีบ
๓๖. พ.จ.อ.หญิง ธมน ภูมิสวัสดิ์ กร. สัตหีบ
๓๗. พ.จ.อ. เฉลิมชัย เร่งร้อน กร. สัตหีบ
๓๘. พ.จ.อ. วิชิต ช่ืนป้อม กร. สัตหีบ
๓๙. พ.จ.อ. เทพรังสรรค์ บุตรจันทร์ กร. สัตหีบ
๔๐. พ.จ.อ. ชนายุส เรืองเดช กร. สัตหีบ
๔๑. พ.จ.อ. โอภาส แสงกล้าหาญ กร. สัตหีบ
๔๒. พ.จ.อ. มานัส โพธิ์ทอง กร. สัตหีบ
๔๓. พ.จ.อ. ยศไกร รัตนพร กร. สัตหีบ
๔๔. พ.จ.อ. สมพร สมรูป กร. สัตหีบ
๔๕. พ.จ.อ. พิรญาณ แสงพระเวช กร. สัตหีบ
๔๖. พ.จ.อ. ปราโมทย์ ทอมุด กร. สัตหีบ
๔๗. พ.จ.อ. ภาคภูมิ พันอ้น กร. สัตหีบ
๔๘. พ.จ.อ. สัญญา จันจี กร. สัตหีบ
๔๙. พ.จ.อ. อนุชา ศรีไศล กร. สัตหีบ
๕๐. พ.จ.อ. สุพิน กทิศาสตร์ กร. สัตหีบ
๕๑. พ.จ.อ. นิพนธ์ พรมเลิศ กร. สัตหีบ
๕๒. พ.จ.อ. ไกรยศ รินทอง กร. สัตหีบ
๕๓. พ.จ.อ. สกล แก้วตา กร. สัตหีบ
๕๔. พ.จ.อ. สมัคร แสนสุด กร. สัตหีบ
๕๕. พ.จ.อ. อนุพงษ์ พลอยสุวรรณ กร. สัตหีบ
๕๖. พ.จ.อ. ธรรมรงค์ศักดิ์ สุตะคาน กร. สัตหีบ
๕๗. พ.จ.อ. นาวี สิทธิวัง กร. สัตหีบ
๕๘. พ.จ.อ. ภูธนพัฒน์ กุลบุตร กร. สัตหีบ
๕๙. พ.จ.อ. พงษ์ศักดิ์ กุนอก กร. สัตหีบ
๖๐. พ.จ.อ. สมชาย เฉยฉิว กร. สัตหีบ
๖๑. พ.จ.อ. เอนก บุญชู กร. สัตหีบ
๖๒. พ.จ.อ. นฤมิต คงเมือง กร. สัตหีบ
๖๓. พ.จ.อ. ปิยณัฐ พูลกลาง กร. สัตหีบ



ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๖๔. พ.จ.อ. ณัฐศิลป พิมทนต์ กร. สัตหีบ
๖๕. พ.จ.อ. ยงยุทธ ทับทิม กร. สัตหีบ
๖๖. พ.จ.อ. ชัยกร ว่องไวพจญ กร. สัตหีบ
๖๗. พ.จ.อ. นิวัฒน์ ศรีจันทึก กร. สัตหีบ
๖๘. พ.จ.อ. ประทาน แก้วกองแสง กร. สัตหีบ
๖๙. พ.จ.อ. สุริยัน วงษ์ไพศาล กร. สัตหีบ
๗๐. พ.จ.อ. กษิดิ์เดช งามประเสริฐ กร. สัตหีบ
๗๑. พ.จ.อ. ราชันย์ มณเทียน กร. สัตหีบ
๗๒. พ.จ.อ. นพรัตน์ อินทร์เกตุ กร. สัตหีบ
๗๓. พ.จ.อ. ศิริพงษ์ ปาเชน กร. สัตหีบ
๗๔. พ.จ.อ. เมธี ศรีไชโยรักษ์ กร. สัตหีบ
๗๕. พ.จ.อ. ปริญญา ชมศรี กร. สัตหีบ
๗๖. พ.จ.อ. ไพศาล บริบูรณ์ กร. สัตหีบ
๗๗. พ.จ.อ. นพดล มงคลสูตร กร. สัตหีบ
๗๘. พ.จ.อ. อนุรักษ์ อวยพร กร. สัตหีบ
๗๙. พ.จ.อ. ครรชิต เหมือนเตย กร. สัตหีบ
๘๐. พ.จ.อ. ธเนตร นิสัยมั่น กร. สัตหีบ
๘๑. พ.จ.อ. เพชรนคร ผิวขํา กร. สัตหีบ
๘๒. พ.จ.อ. สุทัศน์ สุนทรประเสริฐ กร. สัตหีบ
๘๓. พ.จ.อ. สิทธิพงษ์ ก้อนพลายงาม กร. สัตหีบ
๘๔. พ.จ.อ. ธิติ อมรธนบวร กร. สัตหีบ
๘๕. พ.จ.อ. สุกฤษฎ์ิ ศรีคํา กร. สัตหีบ
๘๖. พ.จ.อ. อํานาจ ธัญญะผล กร. สัตหีบ
๘๗. พ.จ.อ. ขันธ์ทอง มูลสุวรรณ์ กร. สัตหีบ
๘๘. พ.จ.อ. สุพจน์ เอ่ียมรักษา กร. สัตหีบ
๘๙. พ.จ.อ. ชัยรัตน์ ส่ือสุวรรณ์ กร. สัตหีบ
๙๐. พ.จ.อ. สมบัติ ศรีมงคล กร. สัตหีบ
๙๑. พ.จ.อ. จิรพัฒน์ เสถียรพงษ์ กร. สัตหีบ
๙๒. พ.จ.อ. ศกุนต์ พรมเจริญ กร. สัตหีบ
๙๓. พ.จ.อ. นิพนธ์ ใยงูเหลือม กร. สัตหีบ
๙๔. พ.จ.อ. ธนภัทร ยอดเงิน กร. สัตหีบ
๙๕. พ.จ.อ. ประดิษฐ์ ลาภจิตร กร. สัตหีบ
๙๖. พ.จ.อ. ชัยยุทธ เรืองเดช กร. สัตหีบ



ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๙๗. พ.จ.อ. สมชาย วิเศษรัตน์ กร. สัตหีบ
๙๘. พ.จ.อ. ภูวมินทร์ เล่ือมใส กร. สัตหีบ
๙๙. พ.จ.อ. เสด็จ สิมมาผาบ กร. สัตหีบ
๑๐๐. พ.จ.อ. สมศักดิ์ จุ้ยรอด กร. สัตหีบ
๑๐๑. พ.จ.อ. ณัฐพสธร อภิวุฒิชัยกิตติ์ กร. สัตหีบ
๑๐๒. พ.จ.อ. กรุงสิน สุธรรม กร. สัตหีบ
๑๐๓. พ.จ.อ. สถาพร ปัญญากิจ กร. สัตหีบ
๑๐๔. พ.จ.อ. วรวุธ ช่วยทอง ทรภ.๒ สัตหีบ
๑๐๕. พ.จ.อ. ทักษ์สินธ์ ผ่านคุลี ทรภ.๒ สัตหีบ
๑๐๖. พ.จ.อ. พลกฤษณ์ ทองอ่อน ทรภ.๒ สัตหีบ
๑๐๗. พ.จ.อ. สิทธิ์นิธิ นามอาษา ทรภ.๒ สัตหีบ
๑๐๘. พ.จ.อ. จูงพล สิมประดิษฐําพันธุ์ ทรภ.๒ สัตหีบ
๑๐๙. พ.จ.อ. วีระ ลัคนาวิวัฒน์ ทรภ.๒ สัตหีบ
๑๑๐. พ.จ.อ. กิตติศักดิ์ โงกเขา ทรภ.๒ สัตหีบ
๑๑๑. พ.จ.อ. ศรีธนชัย เงาฉาย ทรภ.๒ สัตหีบ
๑๑๒. พ.จ.อ. อภิวัฒน์ โชคบริบูรณ์ ทรภ.๓ สัตหีบ
๑๑๓. พ.จ.อ. นิพนธ์ ไพศาล ทรภ.๓ สัตหีบ
๑๑๔. พ.จ.อ. ชาตรี ปลอดดี ทรภ.๓ สัตหีบ
๑๑๕. พ.จ.อ. กิตติ ทรัพย์มาก ทรภ.๓ สัตหีบ
๑๑๖. พ.จ.อ. สุเทพ หนูเดช ทรภ.๓ สัตหีบ
๑๑๗. พ.จ.อ. จารุกิตติ์ แสนโคตร นย. สัตหีบ
๑๑๘. พ.จ.อ. ไพโรจน์ รุ่งรัตน์อาภา นย. สัตหีบ
๑๑๙. พ.จ.อ. อรรถพล ไชยบัวคํา นย. สัตหีบ
๑๒๐. พ.จ.อ. มลไพร วงษ์ไกร นย. สัตหีบ
๑๒๑. พ.จ.อ. บวร สารีอาจ นย. สัตหีบ
๑๒๒. พ.จ.อ. ชูชาติ กล้าพิมาย นย. สัตหีบ
๑๒๓. พ.จ.อ. พูลศักดิ์ ภูศรี นย. สัตหีบ
๑๒๔. พ.จ.อ. โอภาส อย่างสง่า นย. สัตหีบ
๑๒๕. พ.จ.อ. วิรัตน์ ปันแก้ว นย. สัตหีบ
๑๒๖. พ.จ.อ. องอาจ มาศแสวง นย. สัตหีบ
๑๒๗. พ.จ.อ. ไพบูลย์ ปิดจะยัง นย. สัตหีบ
๑๒๘. พ.จ.อ. สมนัก เล่ียมทอง นย. สัตหีบ
๑๒๙. พ.จ.อ. พงศ์ธร ราชโส นย. สัตหีบ
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๑๓๐. พ.จ.อ. ปรากฎ เอ่ียมสอาด นย. สัตหีบ
๑๓๑. พ.จ.อ. เจริญ คงทน นย. สัตหีบ
๑๓๒. พ.จ.อ. สุบิน ระวังภัย นย. สัตหีบ
๑๓๓. พ.จ.อ. วัลลภ ภิรมย์สุข นย. สัตหีบ
๑๓๔. พ.จ.อ. วีระชาติ สารจันทร์ นย. สัตหีบ
๑๓๕. พ.จ.อ. ราเชนทร์ ไพศาล นย. สัตหีบ
๑๓๖. พ.จ.อ. มานะ ศิริไพบูลย์ นย. สัตหีบ
๑๓๗. พ.จ.อ. สมัย ทองใบ นย. สัตหีบ
๑๓๘. พ.จ.อ. ชัยณรงค์ ผลแก้ว นย. สัตหีบ
๑๓๙. พ.จ.อ. ประสิทธิ์ ดีวงษ์ นย. สัตหีบ
๑๔๐. พ.จ.อ. เกษม นิลสุ นย. สัตหีบ
๑๔๑. พ.จ.อ. ทินกร เครือเนตร นย. สัตหีบ
๑๔๒. พ.จ.อ. ณรงค์ โฉมสําอางค์ นย. สัตหีบ
๑๔๓. พ.จ.อ. วรวิทย์ ธิอวน นย. สัตหีบ
๑๔๔. พ.จ.อ. ไพศล โพธิรักษ์ นย. สัตหีบ
๑๔๕. พ.จ.อ. พังงา ทรงเดช นย. สัตหีบ
๑๔๖. พ.จ.อ. ประภาส ค่าม่วง นย. สัตหีบ
๑๔๗. พ.จ.อ. ธนันชัย บุตรเสน นย. สัตหีบ
๑๔๘. พ.จ.อ. สมชาย ดาราวรรณ์ นย. สัตหีบ
๑๔๙. พ.จ.อ. วัฒนะ พิลึก นย. สัตหีบ
๑๕๐. พ.จ.อ. สุชาติ เจริญวารี นย. สัตหีบ
๑๕๑. พ.จ.อ. ธวรรษชัย เพชรสิทธิ์ทวี นย. สัตหีบ
๑๕๒. พ.จ.อ. ทัตเทพ โกพลรัตน์ นย. สัตหีบ
๑๕๓. พ.จ.อ. จักรินทร์ เจริญสุข นย. สัตหีบ
๑๕๔. พ.จ.อ. ไพฑูรย์ จรรยาศิริ นย. สัตหีบ
๑๕๕. พ.จ.อ. ปพน พรมแป้นดี นย. สัตหีบ
๑๕๖. พ.จ.อ. มานะ ภาคภูมิ นย. สัตหีบ
๑๕๗. พ.จ.อ. นิรันดร์ แก้วศศิวิมล นย. สัตหีบ
๑๕๘. พ.จ.อ. ปราโมทย์ ถาวรพล นย. สัตหีบ
๑๕๙. พ.จ.อ. ภัทรภณ มอญจัตุรสั นย. สัตหีบ
๑๖๐. พ.จ.อ. พยนต์ศักดิ์ ขุนศรี นย. สัตหีบ
๑๖๑. พ.จ.อ. สมชาย รําไพพักตร์ นย. สัตหีบ
๑๖๒. พ.จ.อ. วชิรา จันธิมา นย. สัตหีบ
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๑๖๓. พ.จ.อ. วราพจน์ วรรณกลาง นย. สัตหีบ
๑๖๔. พ.จ.อ. อารีย์ พึ่งจันดุม นย. สัตหีบ
๑๖๕. พ.จ.อ. อุเทน พวยอ้วน นย. สัตหีบ
๑๖๖. พ.จ.อ. ศรุต หอมขุนทด นย. สัตหีบ
๑๖๗. พ.จ.อ. นันทยวัฒน์ จิรสินธนากร นย. สัตหีบ
๑๖๘. พ.จ.อ. นาฐชัย นาดี นย. สัตหีบ
๑๖๙. พ.จ.อ. บรรพต วงศ์ภักดี นย. สัตหีบ
๑๗๐. พ.จ.อ. สิทธิชัย พูลสมบัติ นย. สัตหีบ
๑๗๑. พ.จ.อ. กิตติพงศ์ ภูก่ิงเงิน นย. สัตหีบ
๑๗๒. พ.จ.อ. พัสกร สมบูรณ์ นย. สัตหีบ
๑๗๓. พ.จ.อ. สุริยนต์ พลสวัสดิ์ นย. สัตหีบ
๑๗๔. พ.จ.อ. กัญธ์เอนก ดอกพฤกษี นย. สัตหีบ
๑๗๕. พ.จ.อ. วิศิษฐ ชูเดช นย. สัตหีบ
๑๗๖. พ.จ.อ. ทิวา แดงไฟ นย. สัตหีบ
๑๗๗. พ.จ.อ. นาวี หมื่นอภัย นย. สัตหีบ
๑๗๘. พ.จ.อ. จํารัส อ่ิมผ่อง นย. สัตหีบ
๑๗๙. พ.จ.อ. สถาพร มีศิริ นย. สัตหีบ
๑๘๐. พ.จ.อ. นรินทร์ ไสยวิจีณ นย. สัตหีบ
๑๘๑. พ.จ.อ. กุลชาคร ไผ่ล้อม นย. สัตหีบ
๑๘๒. พ.จ.อ. นพพร สิงห์เพชร นย. สัตหีบ
๑๘๓. พ.จ.อ. บรรพต ชาวทอง นย. สัตหีบ
๑๘๔. พ.จ.อ. ประดิษฐ ปิตาทะสา นย. สัตหีบ
๑๘๕. พ.จ.อ. ประยูร สุขาล นย. สัตหีบ
๑๘๖. พ.จ.อ. ประสงค์ รวงน้อย นย. สัตหีบ
๑๘๗. พ.จ.อ. หทัย พวงผกา นย. สัตหีบ
๑๘๘. พ.จ.อ. พงษ์สถิตย์ ธานี นย. สัตหีบ
๑๘๙. พ.จ.อ. นิสิต สุขประสเริฐ นย. สัตหีบ
๑๙๐. พ.จ.อ. วัชรินทร์ มั่งคั่ง นย. สัตหีบ
๑๙๑. พ.จ.อ. ธีระพงษ์ วงศ์สําราญ นย. สัตหีบ
๑๙๒. พ.จ.อ. เผด็จ มะจะกรณ์ นย. สัตหีบ
๑๙๓. พ.จ.อ. ประจักษ์ มณีโชติ นย. สัตหีบ
๑๙๔. พ.จ.อ. วรินทร วารีผล สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๙๕. พ.จ.อ. ชัยรัตน์ ปานนิล สอ.รฝ. สัตหีบ
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๑๙๖. พ.จ.อ. เชวง กลีบแก้ว สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๙๗. พ.จ.อ. นิติพงศ์ ปวีณพัฒน์ สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๙๘. พ.จ.อ. คมสัน แต่งแก้ว สอ.รฝ. สัตหีบ
๑๙๙. พ.จ.อ. นภดล อักษร สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๐๐. พ.จ.อ. อุดร นาคแก้ว สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๐๑. พ.จ.อ. อนุชา ชิตพูล สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๐๒. พ.จ.อ. วัลลภ นาคสวัสดิ์ สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๐๓. พ.จ.อ. ขวัญชัย ซื่อสัตย์ สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๐๔. พ.จ.อ. ประสงค์ ชลเสถียร สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๐๕. พ.จ.อ. สามารถ นิลบดี สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๐๖. พ.จ.อ. ชวนินทร์ กล่ันทอง สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๐๗. พ.จ.อ. สําราญ โฆสิตาภา สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๐๘. พ.จ.อ. ไตรรงค์ คงทวี สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๐๙. พ.จ.อ. สุธี พูนพัฒน์ สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๑๐. พ.จ.อ. ธฤต แก้วกระจ่าง สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๑๑. พ.จ.อ. เอนก นาควัชรางกูล สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๑๒. พ.จ.อ. สามารถ บํารุงนา สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๑๓. พ.จ.อ. สุนันท์ จูประเสริฐ สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๑๔. พ.จ.อ. สุทิน จิตต์น้อม สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๑๕. พ.จ.อ. กมล จันมณี สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๑๖. พ.จ.อ. สรพงษ์ ทิพเพชร สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๑๗. พ.จ.อ. ประภาส ทองเอ่ียม สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๑๘. พ.จ.อ. สมชาย โพธิ์เกษม สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๑๙. พ.จ.อ. บุญชู ภู่ผ่าน สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๒๐. พ.จ.อ. ณัฐภัทร บังเกิด สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๒๑. พ.จ.อ. ยงยุทธ คล้ายจินดา สอ.รฝ. สัตหีบ
๒๒๒. พ.จ.อ. สนธยา  ขาวสมัย ฐท.สส. สัตหีบ
๒๒๓. พ.จ.อ. ภูษิต  ทนเถื่อน ฐท.สส. สัตหีบ
๒๒๔. พ.จ.อ.หญิง พรเพ็ญ  สุทัศน์ ณ อยุธยา ฐท.สส. สัตหีบ
๒๒๕. พ.จ.อ. ปฐมพร  ปาวรีย์ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๒๖. พ.จ.อ. สุรชัย  เกิดโมลี ฐท.สส. สัตหีบ
๒๒๗. พ.จ.อ. สุรศักดิ์  ปัญญายุทธศักดิ์ ฐท.สส. สัตหีบ
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๒๒๘. พ.จ.อ. สากล  ดวงสุทา ฐท.สส. สัตหีบ
๒๒๙. พ.จ.อ. วัชระ  เสือพัด ฐท.สส. สัตหีบ
๒๓๐. พ.จ.อ. พรเทพ  โพธิ์ทอง ฐท.สส. สัตหีบ
๒๓๑. พ.จ.อ. อานันท์  ด่านอินถา ฐท.สส. สัตหีบ
๒๓๒. พ.จ.อ. นริศ  สวามิตร ฐท.สส. สัตหีบ
๒๓๓. พ.จ.อ. สิทธิพร  ป้ันทอง ฐท.สส. สัตหีบ
๒๓๔. พ.จ.อ. ณรงค์ศักดิ์  วงศ์ตรี ฐท.สส. สัตหีบ
๒๓๕. พ.จ.อ. วิรัตน์  นวนสอาด ฐท.สส. สัตหีบ
๒๓๖. พ.จ.อ. บุญเกิด  เช้ือพลบ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๓๗. พ.จ.อ. ผาสุก  แสนวัง ฐท.สส. สัตหีบ
๒๓๘. พ.จ.อ. ทิวากร  แพงแก้ว ฐท.สส. สัตหีบ
๒๓๙. พ.จ.อ. พิชัย  พร้อมสันเทียะ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๔๐. พ.จ.อ. อรรณพ  สิงห์คําป้อง ฐท.สส. สัตหีบ
๒๔๑. พ.จ.อ.หญิง สุพัตร  มณีเนตร ฐท.สส. สัตหีบ
๒๔๒. พ.จ.อ. สุราษฎร์  อินทร์สุข ฐท.สส. สัตหีบ
๒๔๓. พ.จ.อ. ปกรเกียรติ  ฐานโพธิ์ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๔๔. พ.จ.อ. จักกริษ  ป้ันจันทร์ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๔๕. พ.จ.อ. วัฒนา  วงศ์แก่น ฐท.สส. สัตหีบ
๒๔๖. พ.จ.อ. ไกรพรต  โรหะทัศน์ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๔๗. พ.จ.อ. สุทัศน์  นิลละออ ฐท.สส. สัตหีบ
๒๔๘. พ.จ.อ. ประยุทธ์  ศรีไทย ฐท.สส. สัตหีบ
๒๔๙. พ.จ.อ. ไพลิน  หล้าพรหม ฐท.สส. สัตหีบ
๒๕๐. พ.จ.อ. ไชยรัตน์  ศิลาแลง ฐท.สส. สัตหีบ
๒๕๑. พ.จ.อ. ก่อสกุล  ผัดจันตา ฐท.สส. สัตหีบ
๒๕๒. พ.จ.อ. ปกรณ์  กุลจารุเสถียร ฐท.สส. สัตหีบ
๒๕๓. พ.จ.อ. ณัฐธพงศ์ ศรวิไล ฐท.สส. สัตหีบ
๒๕๔. พ.จ.อ. ชลอ ศรีจันทร์ ฐท.กท. สัตหีบ
๒๕๕. พ.จ.อ. นุกูล เมตตา สห.ทร. สัตหีบ
๒๕๖. พ.จ.อ. ณรงค์ เคนบัวบาน สห.ทร. สัตหีบ
๒๕๗. พ.จ.อ. ณรงค์   ทะนิต๊ะ อร. สัตหีบ
๒๕๘. พ.จ.อ. วรชัย   แสนโคตร อร. สัตหีบ
๒๕๙. พ.จ.อ. ฐรัชต์   ทับทิม อร. สัตหีบ
๒๖๐. พ.จ.อ. ภัทรพล   ครุฑแดง อร. สัตหีบ



ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๒๖๑. พ.จ.อ.หญิง กชรัตน์ เจริญยืนยาว อร. สัตหีบ
๒๖๒. พ.จ.อ. ชนพัฒน์   ศิริภักดี อร. สัตหีบ
๒๖๓. พ.จ.อ. รังสรรค์  บํารุงสวน อร. สัตหีบ
๒๖๔. พ.จ.อ. รังสรรค์  เทียนสว่าง อร. สัตหีบ
๒๖๕. พ.จ.อ. ณัฐพล   เกียรติกุลไพบูลย์ อร. สัตหีบ
๒๖๖. พ.จ.อ. ภิญโญ   บุตรนํ้าเพชร อร. สัตหีบ
๒๖๗. พ.จ.อ. สุรศักดิ์ เซียนพิมาย อร. สัตหีบ
๒๖๘. พ.จ.อ. ธีระพงษ์  เป็นสุข อร. สัตหีบ
๒๖๙. พ.จ.อ. ณัฐนนท์  ชอบการ อร. สัตหีบ
๒๗๐. พ.จ.อ. อภิชาติ ทิศรักษ์ อล.ทร. สัตหีบ
๒๗๑. พ.จ.อ. ชาตชิาย สมใจ ชย.ทร. สัตหีบ
๒๗๒. พ.จ.อ. สมุทร ทัศนกาญจนะ ชย.ทร. สัตหีบ
๒๗๓. พ.จ.อ. สงัด    นิลทอง สพ.ทร. สัตหีบ
๒๗๔. พ.จ.อ. สมพงค์   แก้วก่า สพ.ทร. สัตหีบ
๒๗๕. พ.จ.อ. ศิริพงษ์   คงประดิษฐ์งาม สพ.ทร. สัตหีบ
๒๗๖. พ.จ.อ. ไพทูลย์   โสนิลาด สพ.ทร. สัตหีบ
๒๗๗. พ.จ.อ. ธีรชาติ   วานิชพันธ์ สพ.ทร. สัตหีบ
๒๗๘. พ.จ.อ. ปรีชา   คนกาญจน์ สพ.ทร. สัตหีบ
๒๗๙. พ.จ.อ. เหิน   หลํ่าเจริญ สพ.ทร. สัตหีบ
๒๘๐. พ.จ.อ. บุญเกิด   วันนู สพ.ทร. สัตหีบ
๒๘๑. พ.จ.อ. ภิญโญ   โชติสุวรรณ์ สพ.ทร. สัตหีบ
๒๘๒. พ.จ.อ. พิเชษฐ   หาทรัพย์ สพ.ทร. สัตหีบ
๒๘๓. พ.จ.อ. สุนทร   เทพทอง สพ.ทร. สัตหีบ
๒๘๔. พ.จ.อ. สุขเกษม   ชูใหม่ สพ.ทร. สัตหีบ
๒๘๕. พ.จ.อ. กําจัด   โทนะหงษา สพ.ทร. สัตหีบ
๒๘๖. พ.จ.อ. นฤพนธ์   เกตุระหงส์ สพ.ทร. สัตหีบ
๒๘๗. พ.จ.อ. สุรพงษ์   ศรีมงคล สพ.ทร. สัตหีบ
๒๘๘. พ.จ.อ. ทศพล   จันทรประเสริฐ สพ.ทร. สัตหีบ
๒๘๙. พ.จ.อ. ศิริ   บรรจง สพ.ทร. สัตหีบ
๒๙๐. พ.จ.อ. กิตติศักดิ์   พุทธสอน สพ.ทร. สัตหีบ
๒๙๑. พ.จ.อ. ธรรมรงค์   สืบตระกูล สพ.ทร. สัตหีบ
๒๙๒. พ.จ.อ. ปฏิภาณ  คอระอุด สพ.ทร. สัตหีบ
๒๙๓. พ.จ.อ. สมมิตร ขาวผ่อง พธ.ทร. สัตหีบ



ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๒๙๔. พ.จ.อ. ธนพงศ์ เกตกินทะ พธ.ทร. สัตหีบ
๒๙๕. พ.จ.อ. สงคราม ถินทิพย์ พธ.ทร. สัตหีบ
๒๙๖. พ.จ.อ. สถาพร  สกุลแก้ว พธ.ทร. สัตหีบ
๒๙๗. พ.จ.อ. ศักดิ์ชัย  ศรีสร้อยพร้าว พธ.ทร. สัตหีบ
๒๙๘. พ.จ.อ. ทรงวิทย์ หลักทอง พธ.ทร. สัตหีบ
๒๙๙. พ.จ.อ. มานะ จินดาศรี พร. สัตหีบ
๓๐๐. พ.จ.อ. กําจร แสงเจริญ พร. สัตหีบ
๓๐๑. พ.จ.อ.หญิง เบ็ญจวรรณ วัดพ่วง พร. สัตหีบ
๓๐๒. พ.จ.อ. พิชิต ศรีทองหนา พร. สัตหีบ
๓๐๓. พ.จ.อ. อนุสรณ์ เช้ือจีน พร. สัตหีบ
๓๐๔. พ.จ.อ. นุชิต ไชยดา พร. สัตหีบ
๓๐๕. พ.จ.อ. วิรัตน์ จันทะเล พร. สัตหีบ
๓๐๖. พ.จ.อ. คําพา พืชเพียร พร. สัตหีบ
๓๐๗. พ.จ.อ. จตุพร มณีสุข พร. สัตหีบ
๓๐๘. พ.จ.อ. อนุชิต ศรีพุ่ม ยศ.ทร. สัตหีบ
๓๐๙. พ.จ.อ. ณรงค์ สีทอง ยศ.ทร. สัตหีบ
๓๑๐. พ.จ.อ. สุขสันติ พัวพันธ์พงษ์ ยศ.ทร. สัตหีบ
๓๑๑. พ.จ.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ศิริเลิศ ยศ.ทร. สัตหีบ
๓๑๒. พ.จ.อ. สําราญ ไชยขนอม ยศ.ทร. สัตหีบ
๓๑๓. พ.จ.อ. ไสว ชุนไธสง ยศ.ทร. สัตหีบ
๓๑๔. พ.จ.อ. อนุชา คงชาวัลย์ ยศ.ทร. สัตหีบ
๓๑๕. พ.จ.อ. สมบัติ หาสุข ยศ.ทร. สัตหีบ
๓๑๖. พ.จ.อ. ชาญณรงค์ ประยูรทอง รร.นร. สัตหีบ

                     ตรวจถูกต้อง

  (ลงช่ือ) น.อ. นิคม    แจ่มยิ่ง
                 (นิคม    แจ่มยิ่ง)
               ผอ.กศษ.บก.ยศ.ทร.
                     ๒๖ ก.ย.๖๑


