
ลําดับท่ี ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑ พ.จ.ต. กัมปนาท แสนหาญ บก.ทร.
๒ พ.จ.ต. ณัฐพล เจริญผล บก.ทร.
๓ พ.จ.ต. สมภาส สังสีแก้ว บก.ทร.
๔ จ.อ. ประณต พวงสมบัติ บก.ทร.
๕ จ.อ. อลงกรณ์ ตรีกุล สลก.ทร.
๖ พ.จ.ต. ธนัช  ชุ่มเจริญสุข สบ.ทร.
๗ พ.จ.ต. พรเทพ ทรัพย์ประดิษฐ์ สบ.ทร.
๘ พ.จ.ต. ณัฐวุฒิ มณีดํา กพ.ทร.
๙ พ.จ.ต. นพรัตน์ ไพบูลย์ธนะชัย กพ.ทร.
๑๐ พ.จ.ต. จาตุรงค์ ปัญสุวรรณ์ กพ.ทร.
๑๑ พ.จ.ต. พัชรพล  สว่างแก้ว ขว.ทร.
๑๒ พ.จ.ต. นรินทร์  อนันตโท ยก.ทร.
๑๓ จ.อ.หญิง ชุติณธร  เนื่องวัง ยก.ทร.
๑๔ จ.อ. บัญชา   หอมจันทร์ ยก.ทร.
๑๕ จ.อ. ธีระวุฒิ นามวงษา กบ.ทร.
๑๖ พ.จ.ต. กฤษพล ชวาลธีรนันท์ สสท.ทร.
๑๗ พ.จ.ต. ปรีชา สังวรรณา สสท.ทร.
๑๘ พ.จ.ต. สมศักดิ์ ทันจันทร์ สสท.ทร.
๑๙ พ.จ.ต. โกศล เอ่ียมอักษร สสท.ทร.
๒๐ พ.จ.ต. พัฒนา ศรทรง สสท.ทร.
๒๑ พ.จ.ต. ชัยพร ศักด์ิสิงห์ สสท.ทร.
๒๒ พ.จ.ต. ฉกาจ ผอมเอียด สสท.ทร.
๒๓ พ.จ.ต. ภัทรวุฒิ ดวงเท่ียง สสท.ทร.
๒๔ พ.จ.ต. สุพรรณ วงษ์ศรีเผือก สสท.ทร.
๒๕ พ.จ.ต. กิตตพณ ธีรทัศนกุล สสท.ทร.
๒๖ พ.จ.ต. ชาติชาย ต่วนเย็น สสท.ทร.
๒๗ พ.จ.ต. เจริญ  คํามะภา กพร.ทร.
๒๘ พ.จ.ต. ณรงค์ศักด์ิ ติงสาโรจน์ กพร.ทร.
๒๙ พ.จ.ต. สกล อุ่นจังหาร กพร.ทร.
๓๐ พ.จ.ต. พงศ์ภัค วันวิชัย กพร.ทร.
๓๑ พ.จ.ต. อนิวัฒน์ แสงอินทร์ สปช.ทร.
๓๒ พ.จ.ต. ศรีณรงค์ ฐิตาจารย์ กง.ทร.

หลักสูตร นพจ. ประจําปี งป.๖๒
   ผนวก ก

รุ่นท่ี ๑/๖๒ พ้ืนท่ีพุทธมณฑล
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๓๓ พ.จ.ต. ศักด์ิสุริยา กุลโพนเมือง กง.ทร.
๓๔ พ.จ.ต. อภิชาต ตาพันธุ์ กง.ทร.
๓๕ พ.จ.ต. ทศพล เทศดนตรี กง.ทร.
๓๖ พ.จ.ต. ชัยชนะ ประวิเศษ กง.ทร.
๓๗ จ.อ.หญิง นวนิตย์ เกลื่อนกลาด กง.ทร.
๓๘ พ.จ.ต. ณัฐวุฒิ สุกสี กง.ทร.
๓๙ พ.จ.ต. สุชาติ จุ้ยศิริ จร.ทร.
๔๐ พ.จ.ต. กิตติพันธ์ ผลกุศล สตน.ทร.
๔๑ พ.จ.ต. ไมตรี บุญยิ่ง กร.
๔๒ พ.จ.ต. กานต์นิธิ ใฝคํา กร.
๔๓ พ.จ.ต. ธรรศพงศ์ ไปปอด กร.
๔๔ พ.จ.ต. ปรีชา แสงสว่าง กร.
๔๕ พ.จ.ต. ศักด์ิสิทธิ์ ตาลพลศรี กร.
๔๖ พ.จ.ต. สมคิด เหล่าบง กร.
๔๗ พ.จ.ต. กวินวัชร์ ภูวพันธ์ธนะกิจ กร.
๔๘ พ.จ.ต. พงทิพย์ แก้วมณี ทรภ.๒
๔๙ พ.จ.ต. พงศกร จันคง ทรภ.๒
๕๐ พ.จ.ต. มนัส บุญราศรี ทรภ.๒
๕๑ พ.จ.ต. อวยพร ชูศรี ทรภ.๒
๕๒ พ.จ.ต. ชัยวัฒน์ เจริญสุข ทรภ.๒
๕๓ พ.จ.ต. รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง ทรภ.๒
๕๔ พ.จ.ต. สมนึก สถาวิวัฒน์ ทรภ.๓
๕๕ พ.จ.ต. ยุทธนา ยามพวา ทรภ.๓
๕๖ พ.จ.ต. ณรัฐกรณ์ สิลิยาพุ่มผล ทรภ.๓
๕๗ พ.จ.ต. ศุภชัย สระแก้ว ทรภ.๓
๕๘ พ.จ.ต. ประยงค์ ทิพย์วงศา ทรภ.๓
๕๙ พ.จ.ต. ชยานันท์ คํารณ ทรภ.๓
๖๐ พ.จ.ต. ปิยะ ตรีรัตน์ ทรภ.๓
๖๑ พ.จ.ต. นิวัติ  เต๊ะสมัน ทรภ.๓
๖๒ พ.จ.ต. เกรียงเดช  ชูแก้ว ทรภ.๓
๖๓ พ.จ.ต. สมัย วงศ์จันทร์ นย.
๖๔ พ.จ.ต. ประสิทธิ์ แก้วรอด นย.
๖๕ พ.จ.ต. จักรพงษ์ จินดาพล นย.
๖๖ พ.จ.ต. ยุทธจรรก หัตถกอง นย.
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๖๗ พ.จ.ต. พิทยา มะอัมดง นย.
๖๘ พ.จ.ต. พิบูลย์ ทองมอญ นย.
๖๙ พ.จ.ต. มนตรี สุชลพานิช นย.
๗๐ พ.จ.ต. สายพิณ บุญรอด นย.
๗๑ พ.จ.ต. สุทธิพงศ์ หะรันโต นย.
๗๒ พ.จ.ต. อนันต์ สมมตรา นย.
๗๓ พ.จ.ต. สมเกียรติ จันทร์ทาทอง นย.
๗๔ พ.จ.ต. กิตติพงษ์ แดงนํา นย.
๗๕ พ.จ.ต. วงศธร กาญจนศรีเมฆ นย.
๗๖ พ.จ.ต. วัลลภ ทองพ่ึงตน นย.
๗๗ พ.จ.ต. ธนวิทย์ ศรีทองเอ่ียม นย.
๗๘ พ.จ.ต. วิทยา ปานสวน นย.
๗๙ พ.จ.ต. ภิญโญ เขียวแก้ว นย.
๘๐ พ.จ.ต. ธีระบดินทร์ เสนทอง นย.
๘๑ พ.จ.ต. ปีย์วรา ทองวัชระ นย.
๘๒ พ.จ.ต. อโนทัย บุญพรหม นย.
๘๓ พ.จ.ต. ทนงศักด์ิ ศรวิไล นย.
๘๔ พ.จ.ต. ขัตติยะ ขุนทุม นย.
๘๕ พ.จ.ต. ถนอม จันทร์เต็ม นย.
๘๖ พ.จ.ต. มานพ หัวแท้ นย.
๘๗ พ.จ.ต. วิวรรธน์ ดิษยวรรธนะ นย.
๘๘ พ.จ.ต. เชิดชัย ทองดี สอ.รฝ.
๘๙ พ.จ.ต. ทวี หนูมิตร สอ.รฝ.
๙๐ พ.จ.ต. จรัญ ทองเต็ม สอ.รฝ.
๙๑ พ.จ.ต. อิสระ เพ็ชรสุทธิ์ สอ.รฝ.
๙๒ พ.จ.ต. สุรชัย ขาวสอาด สอ.รฝ.
๙๓ พ.จ.ต. วุฒิเดช ถานะสุวรรณ สอ.รฝ.
๙๔ พ.จ.ต. วุธิศักดิ์ ดาน้อย สอ.รฝ.
๙๕ พ.จ.ต. สุขสวัสด์ิ   มุสิกิม ฐท.สส.
๙๖ พ.จ.ต. วรวิทย์ ปัญจวิรัชช์ ฐท.กท.
๙๗ พ.จ.ต. เฉลิมพงษ์ วงษ์สุวรรณ ฐท.กท.
๙๘ พ.จ.ต. หญิง นฤมล โพธิเวส ฐท.กท.
๙๙ พ.จ.ต.หญิง กรองกาญจน์ สมศรี ฐท.กท.
๑๐๐ พ.จ.ต. พงศ์ปณต สังข์สา ฐท.กท.
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๑๐๑ พ.จ.ต. อภิเชษฐ มาตรง ฐท.กท.
๑๐๒ พ.จ.ต. วรวัฒน์ กําลังงาม ฐท.กท.
๑๐๓ พ.จ.ต. เรืองศักด์ิ พ่ึงสุนทร สห.ทร.
๑๐๔ พ.จ.ต. ประวิทย์ ปลื้มโชค สห.ทร.
๑๐๕ พ.จ.ต. ชัชวาล อุตสาหะ สห.ทร.
๑๐๖ พ.จ.ต. สุเทพ ภาคภูมิ สห.ทร.
๑๐๗ พ.จ.ต. กฤษฎา สุสัณกุลธร สห.ทร.
๑๐๘ พ.จ.ต. ครรชิต เพ็งจันทร์ สห.ทร.
๑๐๙ พ.จ.ต. ทรงธรรม วิริยะ สห.ทร.
๑๑๐ พ.จ.ต. ชนินทร์ เรืองจิตร สห.ทร.
๑๑๑ พ.จ.ต. รุ่งเรือง กะราลัย อร.
๑๑๒ พ.จ.ต. ชาญณรงค์ ชูสกุล อร.
๑๑๓ พ.จ.ต. คณิศร มงคลพูลสวัสด์ิ อร.
๑๑๔ พ.จ.ต. วิโรจน์ ภู่สิริรัตนะ อร.
๑๑๕ พ.จ.ต. สรพงษ์ อนันตสมบูรณ์ อร.
๑๑๖ พ.จ.ต. กฤษกร  โป๊ะประทีบ อร.
๑๑๗ พ.จ.ต. ไกรสร   เพ็งอุดม อร.
๑๑๘ พ.จ.ต.หญิง ชเนตติมณฑ์   นักกีฬา อร.
๑๑๙ พ.จ.ต. สหบดี   พานารถ อร.
๑๒๐ พ.จ.ต. วัชรา อยู่ตระกูล อร.
๑๒๑ พ.จ.ต.หญิง ผกามาส ทองเมือง อร.
๑๒๒ พ.จ.ต.หญิง ทิพวรรณ กัลยา อร.
๑๒๓ พ.จ.ต. เอกลักษณ์ แพน้อย อล.ทร.
๑๒๔ พ.จ.ต. นัฐพล ลิมบุรีธรรม อล.ทร.
๑๒๕ พ.จ.ต. พิพัฒน์ ปานสระพงษ์ อล.ทร.
๑๒๖ พ.จ.ต. สมศักด์ิ เพ็งหาจิตต์ อล.ทร.
๑๒๗ พ.จ.ต. จักรี พุ่มด้วง อล.ทร.
๑๒๘ พ.จ.ต. สัญลักษณ์ แสนเรืองเดช อล.ทร.
๑๒๙ พ.จ.ต. เสรีชัย สิงห์แสน อล.ทร.
๑๓๐ พ.จ.ต.หญิง สาธิตา โพธิ์แก่นแก้ว ชย.ทร.
๑๓๑ พ.จ.ต.หญิง พรรณทิพา ทองประสิทธิ์ ชย.ทร.
๑๓๒ พ.จ.ต. จิตตกร จันทร์ประชุม ชย.ทร.
๑๓๓ พ.จ.ต. วิษณุวัฒน์ ผาบสละ ชย.ทร.
๑๓๔ จ.อ. สุระชัย อุปัชฌาย์ ชย.ทร.
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๑๓๕ จ.อ.หญิง โนรี แสงประทุม ชย.ทร.
๑๓๖ พ.จ.ต. ชัชวาลย์ ขวัญมงคล สพ.ทร.
๑๓๗ พ.จ.ต. กานต์ จารุวิมลรัตน์ สพ.ทร.
๑๓๘ พ.จ.ต. ภาคภูมิ ปั้นบุญชู สพ.ทร.
๑๓๙ พ.จ.ต. สมบุญ อ้ึงเบี้ยว สก.ทร.
๑๔๐ พ.จ.ต. สงกรานต์ กระสวยทอง สก.ทร.
๑๔๑ พ.จ.ต. สมหมาย ดีนาน สก.ทร.
๑๔๒ พ.จ.ต. พิทักษ์ เอ็มรัตน์ สก.ทร.
๑๔๓ พ.จ.ต.หญิง อัญรินทร์ พรสิรีพัฒน์ พธ.ทร.
๑๔๔ พ.จ.ต. อัศวิน   พรอนันต์ไพบูลย์ พธ.ทร.
๑๔๕ พ.จ.ต. ธนวัฒน์  รักไทย พธ.ทร.
๑๔๖ พ.จ.ต. ณัฐวัตร  นาคขํา พธ.ทร.
๑๔๗ พ.จ.ต. วันชนะ เนาวบุตต์ พธ.ทร.
๑๔๘ พ.จ.ต. เรืองชัย โพธิ์สันเทียะ พธ.ทร.
๑๔๙ พ.จ.ต. สมภพ กาญจนาวิล พธ.ทร.
๑๕๐ พ.จ.ต. สมชาย พรมทอง พธ.ทร.
๑๕๑ พ.จ.ต. อนวัช ไชยแก้ว พร.
๑๕๒ พ.จ.ต. วีรยุทธ ทองโสม พร.
๑๕๓ พ.จ.ต. นรินทร์ เจริญกิจกังวาน พร.
๑๕๔ พ.จ.ต. ศราวุฒิ วงษ์พัฒน์ พร.
๑๕๕ พ.จ.ต. ภูริพงษ์ รอดพิลา พร.
๑๕๖ พ.จ.ต.หญิง ศิริพร ทองเพ่ิม พร.
๑๕๗ พ.จ.ต. พีรพงษ์ เพ็งธรรม พร.
๑๕๘ พ.จ.ต. อัครณัฐ พูนวิวัฒน์ พร.
๑๕๙ พ.จ.ท. วัชระ สายทอง ขส.ทร.
๑๖๐ พ.จ.ต. ชัยวัฒน์ หนองใหญ่ ขส.ทร.
๑๖๑ พ.จ.ต. อนุรักษ์ ช้อยจังหรีด ขส.ทร.
๑๖๒ พ.จ.ต.หญิง กาญจนวัลย์ โยธีเสวต ขส.ทร.
๑๖๓ พ.จ.ต. สุวรรณ จงเทพ ขส.ทร.
๑๖๔ พ.จ.ต. สุนทร ม่วงเจริญ ขส.ทร.
๑๖๕ พ.จ.ต. วีรเกียรติ บัวบาน ขส.ทร.
๑๖๖ พ.จ.ต. ธนันไชย สารธิมา ขส.ทร.
๑๖๗ พ.จ.ต.หญิง ชลิตา พรับดี ขส.ทร.
๑๖๘ พ.จ.ต. วันชัย งามสนิท ขส.ทร.
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๑๖๙ พ.จ.ต. อําพล เนี่ยมเค่ียม ขส.ทร.
๑๗๐ พ.จ.ต. อุทัย วรไธสง ขส.ทร.
๑๗๑ พ.จ.ต. ณรงค์ศักด์ิ เมืองรมย์ ขส.ทร.
๑๗๒ พ.จ.ต. สมพร ประดิษฐ์ ขส.ทร.
๑๗๓ พ.จ.ต. ธนพนธ์ สิงห์สองคอน อศ.
๑๗๔ พ.จ.ต. คมสันต์ สาดแล่น อศ.
๑๗๕ พ.จ.ต. สักรินทร์ ประทีปฉาย อศ.
๑๗๖ พ.จ.ต. กฤติชัย สิงห์สวัสด์ิ อศ.
๑๗๗ พ.จ.ต. นิพัฒน์ น้อยอ่ิม อศ.
๑๗๘ พ.จ.ต. ภาคภูมิ พุฒิตรีภูมิ อศ.
๑๗๙ พ.จ.ต. วัชรินทร์ สุขเรือง อศ.
๑๘๐ พ.จ.ต. ธนาเทพ วิเชียร อศ.
๑๘๑ พ.จ.ต. นเรศวร์ เพชรสังข์ อศ.
๑๘๒ พ.จ.ต. ศานิต บุญม่ัน วศ.ทร.
๑๘๓ พ.จ.ต. กฤตพงศ์ ปรีชา ยศ.ทร.
๑๘๔ พ.จ.ต. นพพร สิงห์คํา ยศ.ทร.
๑๘๕ พ.จ.ต. ธนภัทร เต่ียวเจริญ ยศ.ทร.
๑๘๖ พ.จ.ต. ปราโมทย์ งามขํา ยศ.ทร.
๑๘๗ พ.จ.ต. คมสัน ช่างเย็น ยศ.ทร.
๑๘๘ พ.จ.ต. ศิริชัย โกทองเจริญ ยศ.ทร.
๑๘๙ พ.จ.ต.หญิง ธันย์ชนก จันทะยานี ยศ.ทร.
๑๙๐ พ.จ.ต. เทอดศักด์ิ หนูนุรักษ์ ยศ.ทร.
๑๙๑ พ.จ.ต. สุรศักด์ิ พิทักษา ยศ.ทร.
๑๙๒ พ.จ.ต. สันติ ประทุมสาย รร.นร.
๑๙๓ พ.จ.ต. อิทธิเดช ดิษฐ์แก้ว รร.นร.
๑๙๔ พ.จ.ต. กฤษฎา นทีธารทอง รร.นร.

                         ตรวจถูกต้อง

            น.อ.
                       (ไพฑูรย์  เส็งเจริญ)
                       ผอ.กศษ.บก.ยศ.ทร.
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๑ พ.จ.ต. สันติ แสนหลวง บก.ทร.
๒ พ.จ.ต. สุขสันต์ อันทปัญญา บก.ทร.
๓ พ.จ.ต. จักราวุธ  ธรรมราช บก.ทร.
๔ พ.จ.ต. จิรพัฒน์ ชัยชนะ สลก.ทร.
๕ พ.จ.ต. อธิปไตย ศิริรัชญานนท์ สลก.ทร.
๖ จ.อ. ณัฐพล โตม่ันคง สบ.ทร.
๗ จ.อ. สิทธิชัย ฤทธิ์สวาท กพ.ทร.
๘ พ.จ.ต. บุญเรือง พลชะลี กพ.ทร.
๙ จ.อ. พิรวัช ปัญญาอมรรัตน์ กพ.ทร.
๑๐ จ.อ.หญิง วณิชชา บรรดิษจีน กพ.ทร.
๑๑ พ.จ.ต. วิเชียร นิตไธสง ขว.ทร.
๑๒ พ.จ.ต. ณภัทร  เพชรรัตน์ ขว.ทร.
๑๓ พ.จ.ต. พิริยะ  บุญตาระวะ ยก.ทร.
๑๔ พ.จ.ต. บารเมษฐ์ ศรีทอง ยก.ทร.
๑๕ จ.อ. ธวัชชัย  กรอบมุข ยก.ทร.
๑๖ จ.อ. ธนัชพันธ์   นิลโกศล ยก.ทร.
๑๗ พ.จ.ต. ธเนศ ลุยภูมิประสิทธิ์ กบ.ทร.
๑๘ จ.อ. ฐปนรรฆ์ สุดภักดี กบ.ทร.
๑๙ พ.จ.ต. พลกฤต แสนสามารถ   สสท.ทร.
๒๐ พ.จ.ต. มงคล ลูกแก้วไพสิฐสกุล สสท.ทร.
๒๑ พ.จ.ต. โชคทวี ยศศรียา สสท.ทร.
๒๒ พ.จ.ต. สุริยา พวงทอง สสท.ทร.
๒๓ พ.จ.ต. ชิตพล กมลจรัสบวร สสท.ทร.
๒๔ จ.อ. ณัฐพล นําผล สสท.ทร.
๒๕ จ.อ. สาโรจน์ นาคพรม สสท.ทร.
๒๖ พ.จ.ต. ภานุวัฒน์ สุทธินิมิตร สสท.ทร.
๒๗ พ.จ.ต. ภูวดล สาทะโพน สสท.ทร.
๒๘ พ.จ.ต. ไพศาล เถราวัตร สสท.ทร.
๒๙ พ.จ.ต. ณัฐพากย์ ซุ้นสุวรรณ สสท.ทร.
๓๐ พ.จ.ต. กัมพล แสงจันทร์ สสท.ทร.
๓๑ พ.จ.ต. ต้องรัก ทรัพย์มาลี สสท.ทร.
๓๒ พ.จ.ต. สาธิต เพ่ิมดี สสท.ทร.

หลักสูตร นพจ. ประจําปี งป.๖๒
รุ่นท่ี ๒/๖๒ พ้ืนท่ีพุทธมณฑล
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๓๓ พ.จ.ต. กิติพัฒน์ ธีรหิรัญธนณัฐ สสท.ทร.
๓๔ พ.จ.ต.หญิง ชุลีภรณ์ ชัยสิทธิ์ สสท.ทร.
๓๕ จ.อ. ปัญญา ภูลายยาว กพร.ทร.
๓๖ จ.อ. ขวัญชัย ศิริปี กพร.ทร.
๓๗ จ.อ. จตุพร สามารถกุล กพร.ทร.
๓๘ จ.อ. อภิวัฒน์ กรวยสวัสด์ิ กพร.ทร.
๓๙ พ.จ.ต. คณิศร เกิดพงษ์ กง.ทร.
๔๐ จ.อ. สุธรรม ดีสา กง.ทร.
๔๑ พ.จ.ต. นิลพันธ์ นวลลภ กร.
๔๒ พ.จ.ต. ชัยณรงค์ หนูเลิศ กร.
๔๓ พ.จ.ต. พงษ์ศักดิ์ โสภา กร.
๔๔ พ.จ.ต. เมธา เสมบุญหล่อ กร.
๔๕ พ.จ.ต. อภิสิทธิ์ วงศ์ทอง กร.
๔๖ พ.จ.ต. สุนทร พรมภักดี กร.
๔๗ พ.จ.ต. สุริยา เพ็ชร์เศษ ทรภ.๒
๔๘ พ.จ.ต. จันดา พุมมา ทรภ.๒
๔๙ พ.จ.ต. วีรเกียรติ บัวบาน ทรภ.๒
๕๐ พ.จ.ต. สุเมธ ทองคํา ทรภ.๒
๕๑ พ.จ.ต. มานัส ยิ้มใย  ทรภ.๓
๕๒ พ.จ.ต. นิวัติ  เต๊ะสมัน ทรภ.๓
๕๓ พ.จ.ต. เกรียงเดช  ชูแก้ว ทรภ.๓
๕๔ พ.จ.ต. พันเพชร  แพงศรี ทรภ.๓
๕๕ พ.จ.ต. ธีรพงษ์  หวังทรัพย์ ทรภ.๓
๕๖ พ.จ.ต. พันเพชร  แพงศรี ทรภ.๓
๕๗ พ.จ.ต. ธีรพงษ์  หวังทรัพย์ ทรภ.๓
๕๘ พ.จ.ต. สมมาท กุนทอง นย.
๕๙ พ.จ.ต. สุฤทธิ์ พลเหลา นย.
๖๐ พ.จ.ต. พลศักดิ์ จันทร์อักษร นย.
๖๑ พ.จ.ต. อุหมาด นาดี นย.
๖๒ พ.จ.ต. กิตติพงศ์ ใสผุด นย.
๖๓ พ.จ.ต. ดิเรก ขันทอง นย.
๖๔ พ.จ.ต. จิรัชต์ธกร โพธิ์ทรัพย์ นย.
๖๕ พ.จ.ต. ศิริพงศ์ เมฆนิติ นย.
๖๖ พ.จ.ต. อดิเรก แก้วนวล นย.
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๖๗ พ.จ.ต. ไสว จุลสําอางค์ นย.
๖๘ พ.จ.ต. สุธน ตางาม นย.
๖๙ พ.จ.ต. เอกนรินทร์ เจริญศิลป์ นย.
๗๐ พ.จ.ต. อํานวย เรืองพล นย.
๗๑ พ.จ.ต. สุวิวัฒน์ วังคีรี นย.
๗๒ พ.จ.ต. อรรฆพร เหมทานนท์ นย.
๗๓ พ.จ.ต. อัศวิน จันทร์อ่อน นย.
๗๔ พ.จ.ต. ต้อย เพ็ชรแก้ว นย.
๗๕ พ.จ.ต. ธงชัย ชํานาญกุล นย.
๗๖ พ.จ.ต. วสันต์ ปิ่นเฟื่อง นย.
๗๗ พ.จ.ต. พันเพชร แพงศรี นย.
๗๘ พ.จ.ต. พงษ์ศิลป์ ชาติศักด์ิ นย.
๗๙ พ.จ.ต. กิตติเชาว์ ลิ่มจันทร์ นย.
๘๐ พ.จ.ต. ทวีศักดิ์ สิลาลัย นย.
๘๑ พ.จ.ต. จําเริญ รัตนคํา นย.
๘๒ พ.จ.ต. อภิชาติ หรุ่นเลิศผล นย.
๘๓ พ.จ.ต. อภิวัฒน์ แสงสงวน นย.
๘๔ พ.จ.ต. กิตติศักด์ิ จีนชูแก้ว สอ.รฝ.
๘๕ พ.จ.ต. นภดล คงเพ็ง สอ.รฝ.
๘๖ พ.จ.ต. ชิดชนก โชติช่วง สอ.รฝ.
๘๗ พ.จ.ต. เจริญ ไทยสุวรรณ สอ.รฝ.
๘๘ พ.จ.ต. อธิการ โคตะมี สอ.รฝ.
๘๙ พ.จ.ต. จักรพันธ์ ก้องเวหา สอ.รฝ.
๙๐ พ.จ.ต. ณัฐริศ  วิวัฒฑนาภา ฐท.สส.
๙๑ พ.จ.ต. ธัชเศรษฐ์ สิทธิกรพูนศิริ ฐท.กท.
๙๒ พ.จ.ต. ต่อสกุล ก่ิงกาหลง ฐท.กท.
๙๓ พ.จ.ต. เตชทัต ผลอาจ ฐท.กท.
๙๔ พ.จ.ต. กรกฤษ เรืองกฤษ ฐท.กท.
๙๕ พ.จ.ต. อินทัช ฤกษ์เย็น ฐท.กท.
๙๖ พ.จ.ต. อดิศักดิ์ เสร็จกิจ ฐท.กท.
๙๗ พ.จ.ต. บดินทร์ ภูฆัง ฐท.กท.
๙๘ จ.อ. มนัสชัย มะการุณ ฐท.กท.
๙๙ พ.จ.ต. กฤษฎา วัฒนา ฐท.กท.
๑๐๐ พ.จ.ต. สนั่น กันน้อย ฐท.กท.
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๑๐๑ จ.อ. สมหวัง กาญจนบริบูรณ์ ฐท.กท.
๑๐๒ พ.จ.ต. อํานาจ อยู่สุข สห.ทร.
๑๐๓ พ.จ.ต. วิชัย ขุนไกรวงศ์ สห.ทร.
๑๐๔ พ.จ.ต. สุทัศน์ แตงอ่อน สห.ทร.
๑๐๕ พ.จ.ต. พิภพ  หนูสิงห์ สห.ทร.
๑๐๖ พ.จ.ต. สมชาติ หนูเกตุ สห.ทร.
๑๐๗ พ.จ.ต. เฉลมิศักด์ิ กล่ําประเสริฐ สห.ทร.
๑๐๘ พ.จ.ต. นพดล สุวรรณโณ สห.ทร.
๑๐๙ พ.จ.ต. เฉลิมวุฒิ ราชเจริญ สห.ทร.
๑๑๐ พ.จ.ต. วิฑูรย์ ดวงจันทร์ สห.ทร.
๑๑๑ พ.จ.ต. ประจินต์ เนื่องละออ อร.
๑๑๒ จ.อ. อภินันท์  เพ็งแก้ว อร.
๑๑๓ จ.อ. ณัฐพงษ์  ยศข่าย อร.
๑๑๔ จ.อ. ณัฐพล วิทา อร.
๑๑๕ จ.อ.หญิง สุทธาวดี แสนมาตย์ อร.
๑๑๖ จ.อ.หญิง ศรัญญา ไชยแก้ว อร.
๑๑๗ จ.อ. สถาพร เชี่ยวการนา อร.
๑๑๘ พ.จ.ต. พิฆเนศ   พุ่มบุญทริก อร.
๑๑๙ พ.จ.ต. เอกนรินทร์  เม่นงาม อร.
๑๒๐ พ.จ.ต. ณรงค์ สังข์เงิน อร.
๑๒๑ พ.จ.ต. นพดล น้ําแก้ว อล.ทร.
๑๒๒ พ.จ.ต. วิวัฒน์ กองแก้ว อล.ทร.
๑๒๓ พ.จ.ต. สุรเดช ลาดเหลือ อล.ทร.
๑๒๔ พ.จ.ต. ชินเรษ วิสียา อล.ทร.
๑๒๕ จ.อ. ดาม คําโฮง อล.ทร.
๑๒๖ จ.อ. ธนาวุฒิ ปัตตะพี อล.ทร.
๑๒๗ พ.จ.ต. เกรียงไกร อ่อนอยู่ อล.ทร.
๑๒๘ จ.อ. ยุทธการ ชวดเทียน อล.ทร.
๑๒๙ พ.จ.ต. กู้เกียรติ พันธุ์พานิช ชย.ทร.
๑๓๐ พ.จ.ต. สมศักด์ิ ชิตเจริญ ชย.ทร.
๑๓๑ พ.จ.ต. ชัยกฤต ชั่งดวงจิตร์ ชย.ทร.
๑๓๒ พ.จ.ต. ปกรณ์เกียรติ ชูแก้ว ชย.ทร.
๑๓๓ จ.อ. พงศธร ใจกล้า ชย.ทร.
๑๓๔ พ.จ.ต.หญิง อัจฉรา วงษา สพ.ทร.
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๑๓๕ จ.อ. วฬุพงษ์  คงกะเรียน สพ.ทร.
๑๓๖ พ.จ.ต. อมรเทพ แสงอาวุธ สก.ทร.
๑๓๗ พ.จ.ต. ธนาทิพย์ ปานเนตร สก.ทร.
๑๓๘ พ.จ.ต. ไพรัตน์ ทิพย์รอด สก.ทร.
๑๓๙ พ.จ.ต. เจษฎา บรรจงใหม่ พธ.ทร.
๑๔๐ พ.จ.ต. เอกวิทย์ พิลาป พธ.ทร.
๑๔๑ จ.อ. ธีรภพ ชมชูชื่น พธ.ทร.
๑๔๒ พ.จ.ต. รังสรรค์ ศรีสร้อย พธ.ทร.
๑๔๓ จ.อ. ณัฐพล ศิริจันทร์ พธ.ทร.
๑๔๔ พ.จ.ต. พชร จุ้ยเจริญ พธ.ทร.
๑๔๕ พ.จ.ต. ดํารงศักด์ิ พิทักษ์วาปี พร.
๑๔๖ พ.จ.ต. บุญฤทธิ์ บํารุงราษฎร์ พร.
๑๔๗ พ.จ.ต. ไชยจิตร บุญทวี พร.
๑๔๘ พ.จ.ต. ชนสรณ์ ภู่สวัสด์ิ พร.
๑๔๙ พ.จ.ต. ยุทธนา ลาภเกิด พร.
๑๕๐ พ.จ.ต. ทัชชกร อ่อนอ่วม พร.
๑๕๑ พ.จ.ต. เศกสิทธิ์ สิงห์บุญ พร.
๑๕๒ พ.จ.ต. ภานุวัฒน์ ฉายถวิล พร.
๑๕๓ พ.จ.ต.หญิง วิชญา ทรงเสรีย์ พร.
๑๕๔ พ.จ.ต. ยศวีร์ แจ้งกิจ พร.
๑๕๕ พ.จ.ต. ณัติวุฒิ ชูจันทร์ พร.
๑๕๖ จ.อ. อรรถพล ขุนเจริญ พร.
๑๕๗ จ.อ. นวพล ศรีจรุง พร.
๑๕๘ พ.จ.ต. พงษพัฒน์ คําเรือง ขส.ทร.
๑๕๙ พ.จ.ต. อัครเดช สมปัญญา ขส.ทร.
๑๖๐ พ.จ.ต. ธํารง เพียรเจริญ ขส.ทร.
๑๖๑ พ.จ.ต.หญิง จิณณ์ณณัช ภวิศธนาธรณ์ ขส.ทร.
๑๖๒ พ.จ.ต. ขวัญอยู่ ปุยเงิน ขส.ทร.
๑๖๓ พ.จ.ต. ไพโรจน์ หลีน้อย ขส.ทร.
๑๖๔ พ.จ.ต. สถาพร นามภูมี ขส.ทร. .
๑๖๕ พ.จ.ต. เก่งไกร วรรณหราหม ขส.ทร.
๑๖๖ พ.จ.ต. วัชระ จรรยาวงษ์ ขส.ทร.
๑๖๗ พ.จ.ต. กิตติพันธ์ ผลกุศล ขส.ทร.
๑๖๘ พ.จ.ต. อเนก ชูโชติ ขส.ทร.
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๑๖๙ พ.จ.ต. สุผล จําเริญ ขส.ทร.
๑๗๐ พ.จ.ต. อร่าม พันนา ขส.ทร.
๑๗๑ จ.อ. ธวัชชัย วิทา ขส.ทร.
๑๗๒ จ.อ. อธิการ พรเจริญ ขส.ทร.
๑๗๓ พ.จ.ต. จักรพงษ์ มะหัด ขส.ทร.
๑๗๔ พ.จ.ต. ชัยวัฒน์ สุมานัส อศ.
๑๗๕ พ.จ.ต. วันชัย พรมดี อศ.
๑๗๖ พ.จ.ต. มีชัย คงวงั อศ.
๑๗๗ พ.จ.ต. สารัช โพธิ์ทอง อศ.
๑๗๘ พ.จ.ต. ปรัชญา มุ่งมิตร อศ.
๑๗๙ พ.จ.ต. พงษ์สิทธิ์ แฮะประโคน อศ.
๑๘๐ พ.จ.ต.หญิง อุไรวรรณ หิรัญวงค์ อศ.
๑๘๑ พ.จ.ต. ณภัทร ชัยปัญญา ยศ.ทร.
๑๘๒ พ.จ.ต. จิรวัฒน์ รุจิพงษ์รัตน์ ยศ.ทร.
๑๘๓ พ.จ.ต. สุชาติ ทับจิต ยศ.ทร.
๑๘๔ พ.จ.ต. ศรณ์ปัญญา คงวิทย์ ยศ.ทร.
๑๘๕ พ.จ.ต. ณฐพล วังร่ม ยศ.ทร.
๑๘๖ พ.จ.ต. ชาคริต พุ่มขจร ยศ.ทร.
๑๘๗ พ.จ.ต. ถาวร แสนนวล รร.นร.
๑๘๘ พ.จ.ต. นิติธร เชยสิทธิ์ รร.นร.
๑๘๙ พ.จ.ต. ปริญญา สระพรม รร.นร.
๑๙๐ พ.จ.ต. ชาตรี อ่อนตา รร.นร.
๑๙๑ พ.จ.ต. ปราโมทย์ ชูศรี รร.นร.

                         ตรวจถูกต้อง

            น.อ.
                       (ไพฑูรย์  เส็งเจริญ)
                       ผอ.กศษ.บก.ยศ.ทร.
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ลําดับท่ี ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑ พ.จ.ต. ปภาวิชญ์  ชยาภิบาล กพ.ทร.
๒ พ.จ.ต. อรุณ   มุสอแยนา กบ.ทร.
๓ พ.จ.ต. สิทธิกร ศึกขุนทด กง.ทร.
๔ พ.จ.ต. วิษณุ ชูสาย กร.
๕ พ.จ.ต. นพนันท์ อะโคตรมี กร.
๖ พ.จ.ต. บริวัตร ฉุยฉาย กร.
๗ พ.จ.ต. สุทิน สุขช่วย กร.
๘ พ.จ.ต. อัครราช ใจผ่อง กร.
๙ พ.จ.ต. ฐิตินัยน์ หลุ่มไพโรจน์ กร.
๑๐ พ.จ.ต. ทรงวิทย์ ลาเอ็ด กร.
๑๑ พ.จ.ต. ไกรสร สระแก้ว กร.
๑๒ พ.จ.ต. ภัทราวุธ แย้มยืนยง กร.
๑๓ พ.จ.ต. สมภพ สุขแสงจันทร์ กร.
๑๔ พ.จ.ต. สิทธิชัย นางาม กร.
๑๕ พ.จ.ต. นพดล เชียงอินทร์ กร.
๑๖ พ.จ.ต. ศุภวรรษ ปักกังเว กร.
๑๗ พ.จ.ต. กล้าณรงค์ ดลประสิทธิ์ กร.
๑๘ พ.จ.ต. อภิชาติ พรมน้อย กร.
๑๙ พ.จ.ต. จํารัส นามหนวด กร.
๒๐ พ.จ.ต. ทิพยา ศรีธาตุ กร.
๒๑ พ.จ.ต. ธวัชชัย เกษศิริ กร.
๒๒ พ.จ.ต. จักรพงศ์ ศิริแก้ว กร.
๒๓ พ.จ.ต. วิจัย กลิ่นสุนทร กร.
๒๔ พ.จ.ต. สามารถ พัชนี กร.
๒๕ พ.จ.ต. รุ่งนิรันต์ วัดแสงศรี กร.
๒๖ พ.จ.ต. ไพบูลย์ ฆนาพรวรกาญจน์ กร.
๒๗ พ.จ.ต. แสน ดาวอุดม กร.
๒๘ พ.จ.ต. สุรินทร์ วิวัฒน์สาครกุล กร.
๒๙ พ.จ.ต. พูลทรัพย์ วงศ์สมศรี กร.
๓๐ พ.จ.ต. เกรียงศักด์ิ ภิรมย์โพธิ์ กร.
๓๑ พ.จ.ต. ยุทธนา แตงทอง กร.
๓๒ พ.จ.ต. พงษ์ทวี ตรงดี กร.

หลักสูตร นพจ. ประจําปี งป.๖๒
รุ่นท่ี ๑/๖๒ พ้ืนท่ีสัตหีบ
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๓๓ พ.จ.ต. สมทรง สืบสิงห์คาน กร.
๓๔ พ.จ.ต. ภูสิษฐ์ภณ ปรุฬห์วิวัฒน์ กร.
๓๕ พ.จ.ต. วีรชัช การสมพจน์ กร.
๓๖ พ.จ.ต. สุภมงคล พัวพงศกร กร.
๓๗ พ.จ.ต. ชาตรี บุตรสาร กร.
๓๘ พ.จ.ต. ชัยวัฒน์ วัฒนวิจิตร์ กร.
๓๙ พ.จ.ต. ปริญญา เจริญสุข กร.
๔๐ พ.จ.ต. พนิต เลิศวิไล กร.
๔๑ พ.จ.ต. พิระยุทธ สกุณา กร.
๔๒ พ.จ.ต. กฤษณะ จันทร์เจริญกิจ กร.
๔๓ พ.จ.ต. อุทิศ อุส่าห์ดี กร.
๔๔ พ.จ.ต. อนุศักด์ิ แสนอุบล กร.
๔๕ พ.จ.ต. อภิชาติ  เอกนก กร.
๔๖ พ.จ.ต. ชลากร ช่างเหล็ก กร.
๔๗ พ.จ.ต. สุรพล สุขสมนิล กร.
๔๘ พ.จ.ต. ศรายุทธ วรรธนะอมร กร.
๔๙ พ.จ.ต. นิรุตต์ พลายดี กร.
๕๐ พ.จ.ต. เกรียงไกร ดีปิ่นตา กร.
๕๑ พ.จ.ต. เอกรินทร์ พุกภิญโญ กร.
๕๒ พ.จ.ต. ณรงค์ ยุทธศิริโยธิน กร.
๕๓ พ.จ.ต. อัสดา นิยมสัตย์ กร.
๕๔ พ.จ.ต. ทวี ธัญยาธีรพงษ์ กร.
๕๕ พ.จ.ต. อิทธิกร สถิตไพบูลย์ กร.
๕๖ พ.จ.ต. ทินพันธ์ โพธิ์เงิน กร.
๕๗ พ.จ.ต. ฉัตรชัย พรหมดีสาร กร.
๕๘ พ.จ.ต. ตระกูล สุขใส กร.
๕๙ พ.จ.ต. ยุทธจักร เชิดดํารงค์ศิริกุล กร.
๖๐ พ.จ.ต. สิทธิศักด์ิ เลิศธัญญา กร.
๖๑ พ.จ.ต. วิริยะ เผ่าพันธุ์ กร.
๖๒ พ.จ.ต. ณัฐวุฒิ แป้นแย้ม กร.
๖๓ พ.จ.ต. สมโชค เท่ียวแสวง กร.
๖๔ พ.จ.ต. ชลทิศ รอดจากเข็ญ กร.
๖๕ พ.จ.ต. ภาสกร เสริฐศร กร.
๖๖ พ.จ.ต. ธีรวัฒน์ ทองคํา กร.
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๖๗ พ.จ.ต. ประทวน ปะส่ิงชอบ กร.
๖๘ พ.จ.ต. สันติ คุ้มคํ้า กร.
๖๙ พ.จ.ต. พงษ์เพชร วันทา กร.
๗๐ พ.จ.ต. พิษณุ ทอนเกาะ กร.
๗๑ พ.จ.ต. ธานินท์ หานะพันธุ์ กร.
๗๒ พ.จ.ต. จิระศักดิ์ หนูขาว กร.
๗๓ พ.จ.ต. อุเทน หิงขุนทด กร.
๗๔ พ.จ.ต. อภิศักด์ิ สาระอินทร์ กร.
๗๕ พ.จ.ต. เกรียงศักด์ิ ดอนไพรแดง กร.
๗๖ พ.จ.ต. ราชการ เกิดศิริ กร.
๗๗ พ.จ.ต. สง่า แท่นทอง กร.
๗๘ พ.จ.ต. นัธวุฒิ จันดี กร.
๗๙ พ.จ.ต. ทรงพล โลหิตอุ่น กร.
๘๐ พ.จ.ต. ลักษณ์ เทือกนา กร.
๘๑ พ.จ.ต. กําจร ก่ิงทอง กร.
๘๒ พ.จ.ต. อภิชาติ หินกระโทก กร.
๘๓ พ.จ.ต. ปราโมทย์ เอ่ียมสะอาด กร.
๘๔ พ.จ.ต. สิทธิโชค ขอพร กร.
๘๕ พ.จ.ต. ธีรพงษ์ สะกีพันธ์ กร.
๘๖ พ.จ.ต. ยุทธนา พ่ึงเทียน กร.
๘๗ พ.จ.ต. โยธิน โกศล กร.
๘๘ พ.จ.ต. สุธีรวัฒน์ สอนรอด กร.
๘๙ พ.จ.ต. ณัฐพงษ์  ชูทับ ทรภ.๒
๙๐ พ.จ.ต. นภดล คําโทน ทรภ.๒
๙๑ พ.จ.ต. สาโรจน์ ภัทขวงค์ ทรภ.๒
๙๒ พ.จ.ต. ทรงศักดิ์ จันทร์เกษร ทรภ.๒
๙๓ พ.จ.ต. บุญฤทธิ์ เอกจิตต์ ทรภ.๒
๙๔ พ.จ.ต. อาทิตย์ ห่วงศร ทรภ.๓
๙๕ พ.จ.ต. คมสัน สีสุข ทรภ.๓
๙๖ พ.จ.ต. ขวัญใจ จันทร นย.
๙๗ พ.จ.ต. วสันต์ชัย ช่างเรือน นย.
๙๘ พ.จ.ต. เชาวลิต พิมพ์โพธิ์กลาง นย.
๙๙ พ.จ.ต. สุรนาถ ผิวขม นย.
๑๐๐ พ.จ.ต. สุรชัย ด้วงโกศล นย.
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๑๐๑ พ.จ.ต. พงศ์สกุล ศิลรักษ์ นย.
๑๐๒ พ.จ.ต. ต่อเกียรติ เพ็ชรนารายณ์ นย.
๑๐๓ พ.จ.ต. เดชณภัทร์ ท่ีพักบ้านโจด นย.
๑๐๔ พ.จ.ต. ณธกร นุ่มฤทธิ์ นย.
๑๐๕ พ.จ.ต. ธารีย์ บุญแก้ว นย.
๑๐๖ พ.จ.ต. ประภาส ทองโพธิ์ นย.
๑๐๗ พ.จ.ต. ชัยภัค เชื้อผู้ดี นย.
๑๐๘ พ.จ.ต. วันชัย ทรงศรี นย.
๑๐๙ พ.จ.ต. ธานินทร์ หนูปิ่น นย.
๑๑๐ พ.จ.ต. บํารุง พิเคราะห์ผล นย.
๑๑๑ พ.จ.ต. ปกรศักด์ิ ภาษิต นย.
๑๑๒ พ.จ.ต. วิรัตน์ พรรณขาม นย.
๑๑๓ พ.จ.ต. สุพัฒน์ สุวรรณรอด นย.
๑๑๔ พ.จ.ต. อาทิตย์ ชังชั่ว นย.
๑๑๕ พ.จ.ต. พุฒิพัฒน์ ตะสูงเนิน นย.
๑๑๖ พ.จ.ต. รุ่งนิรัญ มหาโภค นย.
๑๑๗ พ.จ.ต. สรธัญ ซิวขนาน นย.
๑๑๘ พ.จ.ต. เกียรติศักดิ์ หอมเกตุ นย.
๑๑๙ พ.จ.ต. บุญโชค บุญหล้า นย.
๑๒๐ พ.จ.ต. สงบ อุดไทย นย.
๑๒๑ พ.จ.ต. สายชล กุลไทย นย.
๑๒๒ พ.จ.ต. ธนวัฒน์ เชียงหนุ้น นย.
๑๒๓ พ.จ.ต. ไสว มีสวัสด์ิ นย.
๑๒๔ พ.จ.ต. สุชาติ ทองมี นย.
๑๒๕ พ.จ.ต. บุญยิ่ง ถํ้ากลาง นย.
๑๒๖ พ.จ.ต. ไกรศร สารจันทร์ นย.
๑๒๗ พ.จ.ต. สันติ วิเศษสงวน นย.
๑๒๘ พ.จ.ต. สนธยา สุราวุธ นย.
๑๒๙ พ.จ.ต. ไพทูรย์ ผลภิญโญ นย.
๑๓๐ พ.จ.ต. ณัฐภูมิ ผู้ภักดี นย.
๑๓๑ พ.จ.ต. ทศพร ปรางอยู่ นย.
๑๓๒ พ.จ.ต. มนัส สารเนตร นย.
๑๓๓ พ.จ.ต. สมมิตร เณรธรณี นย.
๑๓๔ พ.จ.ต. เกษม จันทนา นย.
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๑๓๕ พ.จ.ต. เนระมิต คําศรี นย.
๑๓๖ พ.จ.ต. วชิราวุฒิ คําฤาเดช นย.
๑๓๗ พ.จ.ต. มงคล ตงศิริ นย.
๑๓๘ พ.จ.ต. สมยศ แคล้วคลาดสัตรู นย.
๑๓๙ พ.จ.ต. สราวุธ ลิ้มใช้ นย.
๑๔๐ พ.จ.ต. ชาญชัย จันทะคุณ นย.
๑๔๑ พ.จ.ต. ชัยวิเชษฐ์ ภักดีพิทักษ์กุล นย.
๑๔๒ พ.จ.ต. วีระวัด บุษยาตรัส นย.
๑๔๓ พ.จ.ต. เริงชิต น้ําชัยศรี นย.
๑๔๔ พ.จ.ต. ศุภกร อุ่นวงค์ นย.
๑๔๕ พ.จ.ต. สุวรรณ เจริญพันธ์ นย.
๑๔๖ พ.จ.ต. ลีนะวัฒน์ วังสีรัง นย.
๑๔๗ พ.จ.ต. จุมพล แจ้งเจริญ นย.
๑๔๘ พ.จ.ต. สามารถ พลอยงาม นย.
๑๔๙ พ.จ.ต. ไพฑูรย์ คงถาวร นย.
๑๕๐ พ.จ.ต. มนูญ นามเกษ นย.
๑๕๑ พ.จ.ต. เลอพงศ์ ทองเลิศ นย.
๑๕๒ พ.จ.ต. เจริญ แก่นนาคํา นย.
๑๕๓ พ.จ.ต. เทิดไท ภูทอง นย.
๑๕๔ พ.จ.ต. สงกรานต์ อาจจิต นย.
๑๕๕ พ.จ.ต. นิกร แก้วโกศล นย.
๑๕๖ พ.จ.ต. ชวลิต ศิริมงคล นย.
๑๕๗ พ.จ.ต. สัญญา ละเอียด นย.
๑๕๘ พ.จ.ต. ศรชัย พลอยสุกใส นย.
๑๕๙ พ.จ.ต. สถิตย์ ดิษฐจํานงค์ นย.
๑๖๐ พ.จ.ต. สงคราม คงระหัส นย.
๑๖๑ พ.จ.ต. บุญธรรม พลดงนอก นย.
๑๖๒ พ.จ.ต. วิสุทธิ์ ใจม่ัน นย.
๑๖๓ พ.จ.ต. กรรชกร เมฆขลา นย.
๑๖๔ พ.จ.ต. ประดิษฐ์ ชูชื่น นย.
๑๖๕ พ.จ.ต. วุฒิชัย หาญกล้า นย.
๑๖๖ พ.จ.ต. ทองเพ็ชร ศรีวิจารย์ นย.
๑๖๗ พ.จ.ต. ดิเรก กล้าดี นย.
๑๖๘ พ.จ.ต. สุธิศักด์ิ ขันทอง นย.
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๑๖๙ พ.จ.ต. อาทร ศรีสังเวช นย.
๑๗๐ พ.จ.ต. วิจิตร ศรีภักดี นย.
๑๗๑ พ.จ.ต. ชัยชาญ แก้วกันยา นย.
๑๗๒ พ.จ.ต. ชํานาญพงษ์ สุขสม นย.
๑๗๓ พ.จ.ต. อํานาจ บุญเปลี่ยน นย.
๑๗๔ พ.จ.ต. สุริศักด์ิ เรืองดิษฐ์ นย.
๑๗๕ พ.จ.ต. สุรสิทธิ์ รองกลัด นย.
๑๗๖ พ.จ.ต. วิชัย ศรีเครือดํา นย.
๑๗๗ พ.จ.ต. สุรชาติ นันตา สอ.รฝ.
๑๗๘ พ.จ.ต. อนุรักษ์ ผ่องวรรณ์ สอ.รฝ.
๑๗๙ พ.จ.ต. ธวัช กองธรรม สอ.รฝ.
๑๘๐ พ.จ.ต. บัณฑิต โคกทอง สอ.รฝ.
๑๘๑ พ.จ.ต. เกษม บัวเผื่อน สอ.รฝ.
๑๘๒ พ.จ.ต. ศุภชัย กุลอาจศรี สอ.รฝ.
๑๘๓ พ.จ.ต. หรินทร ยิ่งยง สอ.รฝ.
๑๘๔ พ.จ.ต. วัชระ แสนหอม สอ.รฝ.
๑๘๕ พ.จ.ต. สมรภูมิชัย ก้านจักร สอ.รฝ.
๑๘๖ พ.จ.ต. วิชิต แสงจันทร์กระจ่าง สอ.รฝ.
๑๘๗ พ.จ.ต. ณรงค์ศักด์ิ แก้ววารี สอ.รฝ.
๑๘๘ พ.จ.ต. ประสงค์ แก้วฮ่องคํา สอ.รฝ.
๑๘๙ พ.จ.ต. อัครวัฒน์ นิธิสิทธิ์โสภา สอ.รฝ.
๑๙๐ พ.จ.ต. สุบินทร์ สมีพวง สอ.รฝ.
๑๙๑ พ.จ.ต. ศิริพงษ์ รอดรักษา สอ.รฝ.
๑๙๒ พ.จ.ต. อิสหมัย มานก สอ.รฝ.
๑๙๓ พ.จ.ต. ณัตติพงศ์ จันนวล สอ.รฝ.
๑๙๔ พ.จ.ต. จักรรินทร์ วงเวียน สอ.รฝ.
๑๙๕ พ.จ.ต. ภิญโญ ศรีสวัสด์ิ สอ.รฝ.
๑๙๖ พ.จ.ต. สุธา สิงหาพันธ์ สอ.รฝ.
๑๙๗ พ.จ.ต. ศักด์ิชัย สุวรรณไตรย์ สอ.รฝ.
๑๙๘ พ.จ.ต. ภาสกร ถึงกัน สอ.รฝ.
๑๙๙ พ.จ.ต. ชาลี เก้ือสุข สอ.รฝ.
๒๐๐ พ.จ.ต. ทวี สีปูนนํา สอ.รฝ.
๒๐๑ พ.จ.ต. ชลิต กันภัย สอ.รฝ.
๒๐๒ พ.จ.ต. พงษ์อนันต์ ประดลชอบ สอ.รฝ.



- ๗ -
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๒๐๓ พ.จ.ต. ไกรยศ เกตุศิลป์ สอ.รฝ.
๒๐๔ พ.จ.ต. อาทิตย์ ตาสว่าง สอ.รฝ.
๒๐๕ พ.จ.ต. วีระพล โพธิ์ฆัง สอ.รฝ.
๒๐๖ พ.จ.ต. สุริยา จันอรัญ สอ.รฝ.
๒๐๗ พ.จ.ต. นันทพล ปั้นมณี สอ.รฝ.
๒๐๘ พ.จ.ต. สังวาล ทวีวรรณกิจ สอ.รฝ.
๒๐๙ พ.จ.ต. บุญฤทธิ์ รัตนทวีเขต สอ.รฝ.
๒๑๐ พ.จ.ต. กฤตนัย บุญนิตย์ สอ.รฝ.
๒๑๑ พ.จ.ต. นฤพนธ์ เมืองทอง สอ.รฝ.
๒๑๒ พ.จ.ต. วรายุทธ หงษ์บิน สอ.รฝ.
๒๑๓ พ.จ.ต. ธีรวัฒน์ สอนนํา สอ.รฝ.
๒๑๔ พ.จ.ต. ธวัช  เพียรีย์ ฐท.สส.
๒๑๕ พ.จ.ต. สุวิทย์  คงโพธิ์ทอง ฐท.สส.
๒๑๖ พ.จ.ต. ภูชิต  เขียวไสว ฐท.สส.
๒๑๗ พ.จ.ต.หญิง สุกฤตา  แสงจันทร์ ฐท.สส.
๒๑๘ พ.จ.ต. นิวัฒน์  วิจารณ์พล ฐท.สส.
๒๑๙ พ.จ.ต. กฤษดา  เกียรติเศรณี ฐท.สส.
๒๒๐ พ.จ.ต.หญิง มณีรัตน์  ไพสิฐธีรลักษณ์ ฐท.สส.
๒๒๑ พ.จ.ต. บัญญัติ  ศิริรกัษ์ ฐท.สส.
๒๒๒ พ.จ.ต.หญิง จรรยาภรณ์  ทองฉาย ฐท.สส.
๒๒๓ พ.จ.ต. อํานวย  จิตต์เอ้ือ ฐท.สส.
๒๒๔ พ.จ.ต. ณัฐพล  บุญเชื้อ ฐท.สส.
๒๒๕ พ.จ.ต. บัณฑิต  พระขันทอง ฐท.สส.
๒๒๖ จ.อ. ชุติพนธ์   กองภาค ฐท.สส.
๒๒๗ พ.จ.ต. กชกร  แทนวันดี ฐท.สส.
๒๒๘ พ.จ.ต.หญิง รัตนวรรณ  โคตรบันเทา ฐท.สส.
๒๒๙ พ.จ.ต. สิทธิศักด์ิ  เปศรียะโร ฐท.สส.
๒๓๐ พ.จ.ต. ชาญชัย  หานามไชย ฐท.สส.
๒๓๑ พ.จ.ต. มนตรี  เจริญฤทธิ์ ฐท.สส.
๒๓๒ พ.จ.ต.หญิง สรณ์วรัชญ์   สิงหา ฐท.สส.
๒๓๓ พ.จ.ต. ธนาวัฒน์  เผดิมรอด ฐท.สส.
๒๓๔ พ.จ.ต. จักรินทร์  มีศิลป์ ฐท.สส.
๒๓๕ พ.จ.ต. ชิษณะพงศ์ ทับปุตา สห.ทร.
๒๓๖ พ.จ.ต. สมพร กําหลง สห.ทร.
๒๓๗ พ.จ.ต. ชยาภรณ์ เก่งกล้า อร.



- ๘ -
ลําดับท่ี ยศ ช่ือ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๒๓๘ พ.จ.ต. สาธิต   ภูมิพยุหไกรสร อร.
๒๓๙ พ.จ.ต. ธีระวัฒน์ ยืนยง อร.
๒๔๐ พ.จ.ต. มงคล  โชคกลาง อร.
๒๔๑ พ.จ.ต. ณัฐวรรธน์    ศรีจันทร์ อร.
๒๔๒ พ.จ.ต. ธารินทร์ ปรีเปรม อร.
๒๔๓ พ.จ.ต. วรวี กลักเพ็ชร์ อร.
๒๔๔ พ.จ.ต. ศักด์ิสิทธิ์ สุทธิวงษ์ อร.
๒๔๕ พ.จ.ต. พร้อมพงศ์ สิมมา อร.
๒๔๖ พ.จ.ต. พรพนม  เกิดแก่น อร.
๒๔๗ พ.จ.ต. ชลณภัทร ปัญญาถา อร.
๒๔๘ พ.จ.ต. องอาจ อาตกวด อร.
๒๔๙ จ.อ. จตุฤทธิ์ ทึกขุนทด อร.
๒๕๐ จ.อ. ธีระพงษ์ วงศ์จริยะ อร.
๒๕๑ จ.อ.หญิง อาพันธ์ชนก  อ่ิมนาค อร.
๒๕๒ จ.อ. หัสพร   ตลึงจิตร อร.
๒๕๓ พ.จ.ท. ศุภฤกษ์ หานะพันธ์ อล.ทร.
๒๕๔ พ.จ.ต. มานะ เส็งนิสัย อล.ทร.
๒๕๕ พ.จ.ต. อภิชาติ หล่อยดา อล.ทร.
๒๕๖ พ.จ.ต. รัตนชัย รอดจันทร์ อล.ทร.
๒๕๗ พ.จ.ต. จักราวุธ หมอจิตพิมาย อล.ทร.
๒๕๘ พ.จ.ต. คเชนท์ เขียวชะอุ่ม อล.ทร.
๒๕๙ พ.จ.ต. กิตติพงศ์ แสนพาน อล.ทร.
๒๖๐ พ.จ.ต. สถาพร แสนศรี อล.ทร.
๒๖๑ พ.จ.ต. ปรีชา รองสุพรรณ อล.ทร.
๒๖๒ พ.จ.ต. ธนินท์รัฐ พิมพ์มะไฟ อล.ทร.
๒๖๓ พ.จ.ต. เอกสิทธิ์ ประทุมลี อล.ทร.
๒๖๔ พ.จ.ต. จีรไชย ปรีดา อล.ทร.
๒๖๕ พ.จ.ต. ขวัญนคร หม่ืนศรี อล.ทร.
๒๖๖ พ.จ.ต. พิทยา เนยอ่ิม อล.ทร.
๒๖๗ พ.จ.ต. พิชิตชัย วิชัย อล.ทร.
๒๖๘ พ.จ.ต. รัฐพงศ์ คงเป่ียม อล.ทร.
๒๖๙ พ.จ.ต. คมสัน อ่อนแช่ม อล.ทร.
๒๗๐ จ.อ. ภูธเนศ เมืองพรหม อล.ทร.
๒๗๑ พ.จ.ต. ทรงยศ อยู่คง ชย.ทร.



- ๙ -
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๒๗๒ พ.จ.ต. อาคม   คิดเหมาะ สพ.ทร.
๒๗๓ พ.จ.ต. ประสิทธิ์ จันทร์ไทย สพ.ทร.
๒๗๔ พ.จ.ต.หญิง อรุณรุ่ง   โตชมบุญ สพ.ทร.
๒๗๕ พ.จ.ต. สุทธิพงษ์   แสนณรงค์ สพ.ทร.
๒๗๖ พ.จ.ต. พรพงษ์   หงษ์สง่า สพ.ทร.
๒๗๗ พ.จ.ต. ชัชวาลย์ นิลวดี สพ.ทร.
๒๗๘ พ.จ.ต. สําราญ เกลี้ยงทอง สพ.ทร.
๒๗๙ พ.จ.ต. พิทักษ์ สามา สพ.ทร.
๒๘๐ พ.จ.ต. เอกพันธ์   กันรัมย์ สพ.ทร.
๒๘๑ พ.จ.ต. สุทธินันท์   คงเต้ีย สพ.ทร.
๒๘๒ พ.จ.ต. ชัยวัฒน์ สวนดอกไม้ สพ.ทร.
๒๘๓ พ.จ.ต. สุทัศน์ โกมลฤทธิ์ สพ.ทร.
๒๘๔ พ.จ.ต. วัชรพัฒน์    ขุนศรีจันทร์ สพ.ทร.
๒๘๕ พ.จ.ต. มนูญ โยยรัมย์ สพ.ทร.
๒๘๖ พ.จ.ต. กิต์ติเชษฐ์   ศรีนวลชาติ สพ.ทร.
๒๘๗ พ.จ.ต. ประสิทธิ์ เจริญประโยชน์ สก.ทร.
๒๘๘ จ.อ. ศักดา จิตรสวัสดิรักษา สก.ทร.
๒๘๙ พ.จ.ต. กมล ศรีรุ่งเรือง พธ.ทร.
๒๙๐ พ.จ.ต. ปิยะ แก้วพิพัฒน์ พธ.ทร.
๒๙๑ พ.จ.ต. วัชรา ลุนพรม พธ.ทร.
๒๙๒ พ.จ.ต. อานุพงษ์  ไต่วัลย์ พธ.ทร.
๒๙๓ พ.จ.ต. พุฒิพงศ์ ธงหิมะ พธ.ทร.
๒๙๔ พ.จ.ต. อร่าม ประกอบบุญ พธ.ทร.
๒๙๕ พ.จ.ต. อานนท์ เผือกสง่า พธ.ทร.
๒๙๖ พ.จ.ต. คมสัน บัวใหญ่ พธ.ทร.
๒๙๗ จ.อ.หญิง พรพิมล เกิดแก้ว พธ.ทร.
๒๙๘ พ.จ.ต. ธเนศ กลิ่นลําดวน พร.
๒๙๙ พ.จ.ต. เกริกฤทธิ์ ธรรมศร พร.
๓๐๐ พ.จ.ต. ภาณุวัฒน์ ป้องเจริญ พร.
๓๐๑ พ.จ.ต. ภูริลาภ งามสิมะ พร.
๓๐๒ พ.จ.ต. ณัฐวุฒิ กิจอุดม พร.
๓๐๓ จ.อ. อาทิตย์ ราชัย พร.
๓๐๔ พ.จ.ต. ปิยะณัฐ แพทน์พิทักษ์ อศ.
๓๐๕ พ.จ.ต. จักรณรงค์ ภักดี อศ.
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๓๐๖ พ.จ.ต. อิทธิพล ไทยเจริญ อศ.
๓๐๗ พ.จ.ต. สมชาย เณรน้อย วศ.ทร.
๓๐๘ พ.จ.ต. กณิศนันท์ พันชน ยศ.ทร.
๓๐๙ พ.จ.ต. สิทธิพร ศรีพันธ์ ยศ.ทร.
๓๑๐ พ.จ.ต. สุรชัย รัตนะ ยศ.ทร.
๓๑๑ พ.จ.ต. ไพโรจน์ ปริยพิเชฐพงศ์ ยศ.ทร.
๓๑๒ พ.จ.ต. พรนิมิตร ช่วยงาน ยศ.ทร.
๓๑๓ พ.จ.ต. โภคิน ประสมศรี ยศ.ทร.
๓๑๔ พ.จ.ต. เสนอ พุ่มพวง ยศ.ทร.
๓๑๕ พ.จ.ต. วุฒิชัย จิ้มกระโทก ยศ.ทร.
๓๑๖ พ.จ.ต. สุริยะ บุญถนอม ยศ.ทร.
๓๑๗ พ.จ.ต. สัญญา สงวนสิน ยศ.ทร.
๓๑๘ พ.จ.ต. ธีระพงษ์ สีตะสุต ยศ.ทร.
๓๑๙ พ.จ.ต. ประกอบ ยอดดําเนิน ยศ.ทร.
๓๒๐ พ.จ.ต. เอกราช ทรงประกอบ ยศ.ทร.
๓๒๑ พ.จ.ต. สุทัศน์ พรามกระโทก ยศ.ทร.
๓๒๒ พ.จ.ต. ภูชิต จิตต์ธรรม ยศ.ทร.
๓๒๓ พ.จ.ต. อนุรักษ์ ลิ่มตี๋ ยศ.ทร.
๓๒๔ พ.จ.ต. ศิรพันธ์ ชําปฎิ ยศ.ทร.
๓๒๕ พ.จ.ต. ชลิตร์ บุตรธาจร ยศ.ทร.
๓๒๖ พ.จ.ต. พรชัย แก้วศรีเมฆ ยศ.ทร.
๓๒๗ พ.จ.ต. ณัฐวุฒิ พจนีย์นนท์ ยศ.ทร.
๓๒๘ พ.จ.ต. อนุสรณ์ เรืองขณะ ยศ.ทร.
๓๒๙ พ.จ.ต. สามารถ อภิบาลศรี รร.นร.
๓๓๐ พ.จ.ต. มนตรี กันทัง รร.นร.

                         ตรวจถูกต้อง

            น.อ.
                       (ไพฑูรย์  เส็งเจริญ)
                       ผอ.กศษ.บก.ยศ.ทร.



ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑ พ.จ.ต.หญิง วรรณี มีศรี กง.ทร.
๒ พ.จ.ต. สุวิท บุญพันธ์ กร.
๓ พ.จ.ต. ประสิทธ์ิ เมืองชัย กร.
๔ พ.จ.ต. กิตติธัช ไวยมิตรา กร.
๕ พ.จ.ต. นที พ่วงใจ กร.
๖ พ.จ.ต. พรมมี ชุ่มกระโทก กร.
๗ พ.จ.ต. นราพันธ์ พันธุพล กร.
๘ พ.จ.ต. ศรายุทธ เนียมดวง กร.
๙ พ.จ.ต. อธิวัฒน์ ประจุดธะสี กร.
๑๐ พ.จ.ต. อภิชาติ บุญธรรม กร.
๑๑ พ.จ.ต. บดินทร์ บุญด้วยลาน กร.
๑๒ พ.จ.ต. ณัฐวุฒิ จิตจักร กร.
๑๓ พ.จ.ต. อนุรักษ์ ประเสริฐพงศ์สุข กร.
๑๔ พ.จ.ต. กําธร ณัฐวิริยกุล กร.
๑๕ พ.จ.ต. ศราวุธ ยุวงศ์ กร.
๑๖ พ.จ.ต. วีระศักด์ิ สมดี กร.
๑๗ พ.จ.ต. อามร พินิจสอน กร.
๑๘ พ.จ.ต. สายชล หนูแวว กร.
๑๙ พ.จ.ต. สราวุธ ดูกลาง กร.
๒๐ พ.จ.ต. ชาญณรงค์ ขันนาค กร.
๒๑ พ.จ.ต. พงษ์  บัญลือเขตต์ กร.
๒๒ พ.จ.ต. ประดิษฐ์ ศรีไกรสิทธ์ิ กร.
๒๓ พ.จ.ต. วสันต์ ศาลิคุปต กร.
๒๔ พ.จ.ต. สุพจน์ สงครินทร์ กร.
๒๕ พ.จ.ต. วิทวัส ช่ืนชม กร.
๒๖ พ.จ.ต. สุรศักด์ิ นาคคํา กร.
๒๗ พ.จ.ต. วีระศักด์ิ ศรีสถาน กร.
๒๘ พ.จ.ต. พูลศิน วรรณมหินทร์ กร.
๒๙ พ.จ.ต. เสกสิทธ์ิ เลื่อนเงิน กร.
๓๐ พ.จ.ต. กรุง ราชวงศา กร.
๓๑ พ.จ.ต. สิทธิพงษ์ พระสุรัมย์ กร.
๓๒ พ.จ.ต. อาธร ศรีวะอุไร กร.

หลักสูตร นพจ. ประจําปี งป.๖๒
รุ่นที่ ๒/๖๒ พื้นที่สัตหีบ

      ผนวก ง
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๓๓ พ.จ.ต. ธนายุทธ นํ้าทรัพย์ กร.
๓๔ พ.จ.ต. ณัฐพล สุรัส กร.
๓๕ พ.จ.ต. ธวัชชัย มัศยมาศ กร.
๓๖ พ.จ.ต. นันธชัย ขนานแข็ง กร.
๓๗ พ.จ.ต. มนตรี พงษ์สุข กร.
๓๘ พ.จ.ต. พงศกร กายโรจน์ กร.
๓๙ พ.จ.ต. พัทธ์พงษ์ พิมพ์สอาด กร.
๔๐ พ.จ.ต. บุญเทิด มุสิมณี กร.
๔๑ พ.จ.ต. ชานุ ชอบค้า กร.
๔๒ พ.จ.ต. พีรดนย์ อ่ิมเอิบ กร.
๔๓ พ.จ.ต. ศตวรรษ นาสําแดง กร.
๔๔ พ.จ.ต. สิทธิโชค เพชรชัด กร.
๔๕ พ.จ.ต. เกรียงไกร หลวงกลาง กร.
๔๖ พ.จ.ต. ประวิทย์ แปลสุข กร.
๔๗ พ.จ.ต. ณัฐพล ภู่ขันเงิน กร.
๔๘ พ.จ.ต. บุญนํา จันทร์หอม กร.
๔๙ พ.จ.ต. อมรเลิศ หนูวงศ์ กร.
๕๐ พ.จ.ต. บุญเลิศ จันทรปลา กร.
๕๑ พ.จ.ต. สุพจน์ พะวิขุณี กร.
๕๒ พ.จ.ต. สุรินทร์ ดีนาน กร.
๕๓ พ.จ.ต. จิระ ตนตรง กร.
๕๔ พ.จ.ต. ดํารงค์เดช เลี่ยนเพชร กร.
๕๕ พ.จ.ต. ชาตรี ศรีนวล กร.
๕๖ พ.จ.ต. เดชา จันชา กร.
๕๗ พ.จ.ต. จักรธร นามสงสาร กร.
๕๘ พ.จ.ต. กฤษณะ ขําทอง กร.
๕๙ พ.จ.ต. จตุพล เอมถนอม กร.
๖๐ พ.จ.ต. รังสรรค์ โพธ์ิสุวรรณพร กร.
๖๑ พ.จ.ต. สมชาย คําสม กร.
๖๒ พ.จ.ต. จักรเพชร โอฐจันทึก กร.
๖๓ พ.จ.ต. วทัญญู รอดงาม กร.
๖๔ พ.จ.ต. ทินภัทร ศรีวิเศษ กร.
๖๕ พ.จ.ต. ดรุณ แก้วแล กร.
๖๖ พ.จ.ต. ณัฐพงษ์ หอมนิตย์ กร.
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๖๗ พ.จ.ต. ทรงพล บุตรสิน กร.
๖๘ พ.จ.ต. ศักด์ิถวิล เนินชัด กร.
๖๙ พ.จ.ต. นภพล อินทร์ใจ กร.
๗๐ พ.จ.ต. มนตรี ขันนิล กร.
๗๑ พ.จ.ต. สถาพร อํ่าสกุล ทรภ.๑
๗๒ พ.จ.ต. อนันต์ สุรามฤทธ์ิ ทรภ.๒
๗๓ พ.จ.ต. ประทีป สมบูรณ์ ทรภ.๒
๗๔ พ.จ.ต. ปิยะชาติ กลับศรี ทรภ.๒
๗๕ พ.จ.ต. อุดมศักด์ิ วิบูลย์ศิลป์ ทรภ.๒
๗๖ พ.จ.ต. สุรศักด์ิ เพชรภูวนาถ ทรภ.๒
๗๗ พ.จ.ต. เฉลิมพันธ์ุ โพธ์ิชา ทรภ.๒
๗๘ พ.จ.ต. เทอดพงษ์  พันธุพัฒนกูล ทรภ.๓
๗๙ พ.จ.ต. โชคชัย  เปรมปรี ทรภ.๓
๘๐ พ.จ.ต. สถาพร สุวรรณา นย.
๘๑ พ.จ.ต. ไกรษร ก้อนผา นย.
๘๒ จ.อ. วิวิธวิน ชิดปราง นย.
๘๓ พ.จ.ต. เพ่ิมพงศ์ เรืองจันทร์ นย.
๘๔ พ.จ.ต. ภัทรเศรษฐ์ ทรงกลิ่น นย.
๘๕ พ.จ.ต. อนุรัฐ สุขขีชล นย.
๘๖ พ.จ.ต. สุรชัย กลัดทรัพย์ นย.
๘๗ พ.จ.ต. ธีระวัฒน์ มาณกิจ นย.
๘๘ พ.จ.ต. วสันต์ สุกใส นย.
๘๙ พ.จ.ต. นิเวศน์ ต้ังสัจจะกุล นย.
๙๐ พ.จ.ต. ธีรวิทย์ ยะสะวุฒิ นย.
๙๑ พ.จ.ต. เสรี เกตุแก้ว นย.
๙๒ พ.จ.ต. แผน คงพินิจ นย.
๙๓ พ.จ.ต. ชัยยันต์ ไกยะวินิจ นย.
๙๔ พ.จ.ต. ธราดล หอมเกษร นย.
๙๕ พ.จ.ต. บุญเสริม วิเศษสิงห์ นย.
๙๖ พ.จ.ต. ยุทธนา ม่วงทิม นย.
๙๗ พ.จ.ต. เศกสรรค์ นันทะแพง นย.
๙๘ พ.จ.ต. คิดณรงค์ จันทุม นย.
๙๙ พ.จ.ต. สําราญ ปุ๋ยกระโทก นย.
๑๐๐ พ.จ.ต. ประยงค์ ปิ่นทอง นย.
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๑๐๑ พ.จ.ต. จักรกฤช ษรจันทร์ศรี นย.
๑๐๒ พ.จ.ต. ประสาน นําภา นย.
๑๐๓ พ.จ.ต. สันติ เสนชัย นย.
๑๐๔ พ.จ.ต. ศิวะณัฐ เถาว์โพธ์ิ นย.
๑๐๕ พ.จ.ต. วีรนันท์ รุณภัย นย.
๑๐๖ พ.จ.ต. พงษ์ศักด์ิ เชิดเขว้า นย.
๑๐๗ พ.จ.ต. วัฒน์อนันต์ โสภณเชาว์กุล นย.
๑๐๘ พ.จ.ต. จักรพงษ์ ช่วงสันเทียะ นย.
๑๐๙ พ.จ.ต. เชาวลิต สินวัต นย.
๑๑๐ พ.จ.ต. ญาณกวี ไชยศิริยางกูร นย.
๑๑๑ พ.จ.ต. รังสี วาปีโส นย.
๑๑๒ พ.จ.ต. สมชาย พรมโกน นย.
๑๑๓ พ.จ.ต. อานนท์ ทองบุญมา นย.
๑๑๔ พ.จ.ต. เจริญ เกิดผล นย.
๑๑๕ พ.จ.ต. ณัฐพร กองรัตน์ นย.
๑๑๖ พ.จ.ต. พิชิต เลี้ยงพรม นย.
๑๑๗ พ.จ.ต. วิชญ์ชาย ผิวทองเสนีรส นย.
๑๑๘ พ.จ.ต. สมบัติ เนียมพาง นย.
๑๑๙ พ.จ.ต. สุชน เกลี้ยงเกลา นย.
๑๒๐ พ.จ.ต. อภิวัฒน์ รุนแรง นย.
๑๒๑ พ.จ.ต. ธนิต พันธ์ุนุช นย.
๑๒๒ พ.จ.ต. สมเกียรติ หมายชอบ นย.
๑๒๓ พ.จ.ต. กรวินทร์ พรมรักษ์ นย.
๑๒๔ พ.จ.ต. พนายุทธ เจริญดง นย.
๑๒๕ พ.จ.ต. สมัย แงวกุดเรือ นย.
๑๒๖ พ.จ.ต. วสรร แมนชัยภูมิ นย.
๑๒๗ พ.จ.ต. ปภาวิน รับรอง นย.
๑๒๘ พ.จ.ต. ชัยวัฒน์ ลอดชิน นย.
๑๒๙ พ.จ.ต. ยอดชาย เกิดกระจาย นย.
๑๓๐ พ.จ.ต. ธงชัย อินทร์อ่อน นย.
๑๓๑ พ.จ.ต. วิชาญศักด์ิ ทองมหา นย.
๑๓๒ พ.จ.ต. ศุภวุฒิ ดีสุรกุล นย.
๑๓๓ พ.จ.ต. เกมสันต์ ดํารงเช้ือ นย.
๑๓๔ พ.จ.ต. ประสิทธ์ิ หอยทอง นย.
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๑๓๕ พ.จ.ต. ดิเรก แตงดี นย.
๑๓๖ พ.จ.ต. สยาม สบาย นย.
๑๓๗ พ.จ.ต. สาธิต สอนไข่ นย.
๑๓๘ พ.จ.ต. บุญสืบ ภู่เขียวปัด นย.
๑๓๙ พ.จ.ต. กิตติโชค หมู่หาญ นย.
๑๔๐ พ.จ.ต. เกรียงไกร อินทร์สิงห์ นย.
๑๔๑ พ.จ.ต. ธีรยุทธ์ โคนาหาญ นย.
๑๔๒ พ.จ.ต. ทศพร บัวผัน นย.
๑๔๓ พ.จ.ต. นพพล สุดสาคร นย.
๑๔๔ พ.จ.ต. ประเวศ อาษาสร้อย นย.
๑๔๕ พ.จ.ต. พงษ์ระพี จันทเลิศ นย.
๑๔๖ พ.จ.ต. วรวรรณ ฉงสกุล นย.
๑๔๗ พ.จ.ต. ภูมินทร์ แคนชัย นย.
๑๔๘ พ.จ.ต. มงคล บัวทอง นย.
๑๔๙ พ.จ.ต. ชุมพล โอภาส นย.
๑๕๐ พ.จ.ต. อรุณ สําราญใจ นย.
๑๕๑ พ.จ.ต. สุเมธ ศรีกิตติพาณิช นย.
๑๕๒ พ.จ.ต. อดิศักด์ิ มีจั่นเพชร นย.
๑๕๓ พ.จ.ต. ศุภกิตต์ิ อาจไธสง นย.
๑๕๔ พ.จ.ต. จตุรงค์ ไชยรินทร์ นย.
๑๕๕ พ.จ.ต. เสริมศักด์ิ ก้อนเพ็ชร์ นย.
๑๕๖ พ.จ.ต. สมพร ตาท้าว นย.
๑๕๗ พ.จ.ต. สมศักด์ิ สืบบัวบาน นย.
๑๕๘ พ.จ.ต. สุวุฒิ โกศล นย.
๑๕๙ พ.จ.ต. อดุลย์ จูมพลภักดี นย.
๑๖๐ พ.จ.ต. สุพจน์ ประครองพันธ์ นย.
๑๖๑ พ.จ.ต. นพพิสิฐ ช่างล้อ นย.
๑๖๒ พ.จ.ต. สมทบ หนองใหญ่ นย.
๑๖๓ พ.จ.ต. วิระศักด์ิ จรหอมเฮ้า นย.
๑๖๔ พ.จ.ต. นิพล พิมพ์สวัสด์ิ นย.
๑๖๕ พ.จ.ต. ชนม์พรรษา พลยศ นย.
๑๖๖ พ.จ.ต. ชัยกฤต บรรทจิตร์ นย.
๑๖๗ พ.จ.ต. องอาจ ชํากรม นย.
๑๖๘ พ.จ.ต. มานะ สรวนรัมย์ นย.
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๑๖๙ พ.จ.ต. รุ่งโรจน์ พรมศิริ นย.
๑๗๐ พ.จ.ต. สุเทพ โคบาล นย.
๑๗๑ พ.จ.ต. ประยูร บํารุงวงศ์ นย.
๑๗๒ พ.จ.ต. สุริยา บุญย้ิม นย.
๑๗๓ พ.จ.ต. อาทิตย์ วงษ์วิเชียร นย.
๑๗๔ พ.จ.ต. ชาญชัย โชติเกษมศรี นย.
๑๗๕ พ.จ.ต. จีรเชษฐ์ วิริยธรรมทวี สอ.รฝ.
๑๗๖ พ.จ.ต. อุดม เช้ือขาว สอ.รฝ.
๑๗๗ พ.จ.ต. ศราวุธ บุญสอน สอ.รฝ.
๑๗๘ พ.จ.ต. วิโรจน์ รอดดารา สอ.รฝ.
๑๗๙ พ.จ.ต. สเลมาลย์ สง่ารัมย์ สอ.รฝ.
๑๘๐ พ.จ.ต. อุทาน ทุมมานอก สอ.รฝ.
๑๘๑ พ.จ.ต. สมบัติ ชูช่ืน สอ.รฝ.
๑๘๒ พ.จ.ต. สมพร ปฏิโก สอ.รฝ.
๑๘๓ พ.จ.ต. ปราบต์ปฏล ประทุมวัน สอ.รฝ.
๑๘๔ พ.จ.ต. อนุรักษ์ ผ่องวรรณ สอ.รฝ.
๑๘๕ พ.จ.ต. ปิยะ เพชรคง สอ.รฝ.
๑๘๖ พ.จ.ต. คณพศ ฉฉิมกลางดอน สอ.รฝ.
๑๘๗ พ.จ.ต. วีระศักด์ิ ชนะชัย สอ.รฝ.
๑๘๘ พ.จ.ต. ธีระยุทธ มากจังหรีด สอ.รฝ.
๑๘๙ พ.จ.ต. ณัฐวุฒิ สุทธางคกูล สอ.รฝ.
๑๙๐ พ.จ.ต. พฤตินัย สุหา สอ.รฝ.
๑๙๑ พ.จ.ต. บดินทร์ เหลืองประเสริฐ สอ.รฝ.
๑๙๒ พ.จ.ต. บุญรอด เกิดผล สอ.รฝ.
๑๙๓ พ.จ.ต. อนุชา กูลนรา สอ.รฝ.
๑๙๔ พ.จ.ต. เพชร นิ่มวรรณัง สอ.รฝ.
๑๙๕ พ.จ.ต. สุริยา กิ่งนอก สอ.รฝ.
๑๙๖ พ.จ.ต. สมพร เจนเขตรกิจ สอ.รฝ.
๑๙๗ พ.จ.ต. จักรพงศ์ จันทร์ดี สอ.รฝ.
๑๙๘ พ.จ.ต. ณัฐพล วิชัยคําจร สอ.รฝ.
๑๙๙ พ.จ.ต. ประยงค์ พงษ์เกตุ สอ.รฝ.
๒๐๐ พ.จ.ต. ณัฐพงษ์ คงอรุณ สอ.รฝ.
๒๐๑ พ.จ.ต. บัญชา ไชยวุฒิ สอ.รฝ.
๒๐๒ พ.จ.ต. กิตติภพ แก้วลิพอน สอ.รฝ.
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๒๐๓ พ.จ.ต. พัฒนพงษ์ เพียรชนะ สอ.รฝ.
๒๐๔ พ.จ.ต. อัฑฒกร ชุมเจริญ สอ.รฝ.
๒๐๕ พ.จ.ต. ไพรัช ธนสาร สอ.รฝ.
๒๐๖ พ.จ.ต. อภิสิทธ์ิ แสนบริสุทธ์ิ สอ.รฝ.
๒๐๗ พ.จ.ต. สมศักด์ิ บุญศรี สอ.รฝ.
๒๐๘ พ.จ.ต. นะเรณ ทองปุ่น สอ.รฝ.
๒๐๙ พ.จ.ต. กฤษฏา อินเดช สอ.รฝ.
๒๑๐ พ.จ.ต. ขจรศักด์ิ สิงทยม สอ.รฝ.
๒๑๑ พ.จ.ต. จตุรงค์ อนุศิริ สอ.รฝ.
๒๑๒ จ.อ. จิระศักด์ิ ผักบัวเงิน สอ.รฝ.
๒๑๓ จ.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ โชติช่วง สอ.รฝ.
๒๑๔ จ.อ. อธิวัฒน์ กรุงพลี สอ.รฝ.
๒๑๕ จ.อ. ทัศไนย ทองเหม สอ.รฝ.
๒๑๖ พ.จ.ต. สนุช วิริยะพงษ์ สอ.รฝ.
๒๑๗ พ.จ.ต. วิโรจน์ รอดดารา สอ.รฝ.
๒๑๘ พ.จ.ต. อาทิตย์ เป้าทอง สอ.รฝ.
๒๑๙ พ.จ.ต. เมธาพร ผิวหอม สอ.รฝ.
๒๒๐ พ.จ.ต. ไกรวิชญ์ วงศ์นาค สอ.รฝ.
๒๒๑ พ.จ.ต. วีระพันธ์ นุ่นแก้ว สอ.รฝ.
๒๒๒ พ.จ.ต. จักรพล แสงบุญมี สอ.รฝ.
๒๒๓ พ.จ.ต. เอกยุทธ ดําริดวงมณี สอ.รฝ.
๒๒๔ พ.จ.ต. สมศักด์ิ บุญประเสริฐ สอ.รฝ.
๒๒๕ พ.จ.ต. เทพรังสันต์ ศรีวิรัตน์ สอ.รฝ.
๒๒๖ พ.จ.ต. นิกร หงษ์ทอง สอ.รฝ.
๒๒๗ พ.จ.ต. กันตยศ สุขฤกษ์ สอ.รฝ.
๒๒๘ พ.จ.ต. สายฝน มณีรัตน์ สอ.รฝ.
๒๒๙ พ.จ.ต. อาคม คุณสวัสด์ิ สอ.รฝ.
๒๓๐ พ.จ.ต. สันติ เรืองศรี สอ.รฝ.
๒๓๑ พ.จ.ต. กนกพล ลิรัตนวงศ์หิรัญ สอ.รฝ.
๒๓๒ พ.จ.ต. อภิรักษ์  ชูวงษ์วาน ฐท.สส.
๒๓๓ พ.จ.ต. เอกชาติ  ชัยรักวงศ์ ฐท.สส.
๒๓๔ พ.จ.ต. สุจินต์  แซ่เต้ียว ฐท.สส.
๒๓๕ พ.จ.ต. สุชาติ  เผ่าจันทร์ ฐท.สส.
๒๓๖ พ.จ.ต. เศรษฐบุตร  เหมทานนท์ ฐท.สส.



- ๘ -
ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๒๓๗ พ.จ.ต. ประจักษ์  หินคง ฐท.สส.
๒๓๘ พ.จ.ต. สุรสิทธ์ิ  บุญโยประการ ฐท.สส.
๒๓๙ พ.จ.ต. นิคม  อุ่นเรือน ฐท.สส.
๒๔๐ พ.จ.ต. วัลลพ  หาดอ้าน ฐท.สส.
๒๔๑ พ.จ.ต.หญิง พชร   เทียนพันธุมาศ ฐท.สส.
๒๔๒ พ.จ.ต. อนุวัตร  จะดอม ฐท.สส.
๒๔๓ พ.จ.ต. อุทัย  รักมั่น ฐท.สส.
๒๔๔ พ.จ.ต. นิคม  ขัตติยะวงษา ฐท.สส.
๒๔๕ พ.จ.ต. เรวัตร  เหลาอยู่ ฐท.สส.
๒๔๖ จ.อ. วรพล  ช้างใหญ่ ฐท.สส.
๒๔๗ พ.จ.ต. อนุชา  คํามุข ฐท.สส.
๒๔๘ พ.จ.ต. จิรัฐธกิตต์   เม่นเปลี่ยน ฐท.สส.
๒๔๙ พ.จ.ต. จักรพงษ์  สิงหนะ ฐท.สส.
๒๕๐ พ.จ.ต. ถาวร  สดสูง ฐท.สส.
๒๕๑ พ.จ.ต. วรุณ  นารถอุดม ฐท.สส.
๒๕๒ จ.อ. วิรัตน์  พุ่มพราย ฐท.สส.
๒๕๓ จ.อ. สมรรถชัย  ช่วยเกตุ ฐท.สส.
๒๕๔ พ.จ.ต. สุรศักด์ิ  ชูบ่อน้อย ฐท.สส.
๒๕๕ จ.อ. ยุทธภูมิ  ร่วมสุข ฐท.สส.
๒๕๖ พ.จ.ต. พิเชษฐ์  ซ้อนศรี ฐท.สส.
๒๕๗ พ.จ.ต. ศุภชัย  เทพบุรี ฐท.สส.
๒๕๘ พ.จ.ต. ชนินทร์  ผลทับทิม ฐท.สส.
๒๕๙ พ.จ.ต. อนุรักษ์  กิจคล่อง ฐท.สส.
๒๖๐ พ.จ.ต. บุญฤทธ์ิ  ศรีศรัทธา ฐท.สส.
๒๖๑ พ.จ.ต. ธีรวุธ  เทตะรัตน์ ฐท.สส.
๒๖๒ พ.จ.ต. ทศพล  โปร่งนอก ฐท.สส.
๒๖๓ พ.จ.ต. วิษณุ  เขตจํานันต์ ฐท.สส.
๒๖๔ จ.อ. ทวีวัฒน์  อาสนะเวช ฐท.สส.
๒๖๕ จ.อ. กิตติพงษ์  พรมดีมา ฐท.สส.
๒๖๖ พ.จ.ต. โยธิน เทียมธรรม ฐท.กท.
๒๖๗ พ.จ.ต. จิรเดช ชารีวรรณ สห.ทร.
๒๖๘ พ.จ.ต. สยาม อินทรเสมา อร.
๒๖๙ พ.จ.ต.หญิง บรรจบ  เสนบี้ อร.
๒๗๐ พ.จ.ต. ฐิติพงศ์   เรืองศักด์ิ อร.



- ๙ -
ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๒๗๑ พ.จ.ต. ศุภฤกษ์ ศิลสุข อร.
๒๗๒ พ.จ.ต. พงษ์ศักด์ิ เกตุแก้ว อร.
๒๗๓ พ.จ.ต. ธวัชชัย  วงศ์ฮาด อร.
๒๗๔ พ.จ.ต. สมศักด์ิ ปู่มิ้ม อร.
๒๗๕ พ.จ.ต. อดิเทพ  เทศทอง อร.
๒๗๖ พ.จ.ต. สุริยา นวลศรี อร.
๒๗๗ พ.จ.ต. อรรถพล วิมล อร.
๒๗๘ พ.จ.ต. ทนงศักด์ิ ชูรัตน์ อร.
๒๗๙ พ.จ.ต. พุทธินันท์  นาคศรีสุข อร.
๒๘๐ พ.จ.ต. ณัฐวุฒิ พัสถาน อร.
๒๘๑ จ.อ. กิตตินันท์ ทันตจิต อร.
๒๘๒ จ.อ. สันติชัย   มาสีปา อร.
๒๘๓ จ.อ. สุวิทย์ หงษ์บุญ อร.
๒๘๔ จ.อ. ธนภัทร  คงพันธ์ุ อร.
๒๘๕ จ.อ. ธวัชชัย อ่ิมเอ่ียม อร.
๒๘๖ จ.อ. วีระยุทธ ช่างต่อ อร.
๒๘๗ พ.จ.ต. สุทธิเดช สุปะทัง อล.ทร.
๒๘๘ พ.จ.ต. ศิริพงษ์ คล้ายสุบรรณ อล.ทร.
๒๘๙ พ.จ.ต. กฤษฎา คําพุทธ อล.ทร.
๒๙๐ พ.จ.ต. ศิริชัย    ศรีจันทร์ สพ.ทร.
๒๙๑ พ.จ.ต. ศิริพร ศิริประเสริฐ สพ.ทร.
๒๙๒ พ.จ.ต. วุฒิชัย   อินทปัตถา สพ.ทร.
๒๙๓ พ.จ.ต. อนุชา ศรีบุญราช สพ.ทร.
๒๙๔ พ.จ.ต. ทศพล   เลิศสกุล สพ.ทร.
๒๙๕ พ.จ.ต. อธิวัฒน์  ธินาวัฒน์ สพ.ทร.
๒๙๖ พ.จ.ต. สุรเดช   เห็นงาม สพ.ทร.
๒๙๗ พ.จ.ต. ธนาทร เนินริมหนอง สพ.ทร.
๒๙๘ พ.จ.ต. ธนากรณ์ สมบูรณ์ สพ.ทร.
๒๙๙ พ.จ.ต. พิทักษ์ศิลป์   สุระโคตร สพ.ทร.
๓๐๐ พ.จ.ต. ภัทรพงษ์   เผ่าน้อย สพ.ทร.
๓๐๑ พ.จ.ต. เกรียงศักด์ิ   โพธิภักด์ิ สพ.ทร.
๓๐๒ พ.จ.ต. ฤทธ์ิณรงค์   สีทุม สพ.ทร.
๓๐๓ พ.จ.ต. อรรถนนท์   คําแสน สพ.ทร.
๓๐๔ พ.จ.ต. สายันต์ เกษมศิริ พธ.ทร.
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ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๓๐๕ พ.จ.ต. เผด็จ สืบสัตย์ตระกูล พธ.ทร.
๓๐๖ พ.จ.ต. วิชิต ขุมแดง พธ.ทร.
๓๐๗ จ.อ. ทองพูล ยืนย่ิง พธ.ทร.
๓๐๘ จ.อ. วรัญธร ศรีสร้อยพร้าว พธ.ทร.
๓๐๙ พ.จ.ต. ภัทรพล เจริญสุข พร.
๓๑๐ พ.จ.ต.หญิง ณิชาภา พินิจมนตรี พร.
๓๑๑ จ.อ. โภคิน นาครพันธ์ุ พร.
๓๑๒ พ.จ.ต. วันสวัสด์ิ บัวยันต์ ยศ.ทร.
๓๑๓ พ.จ.ต. วีระชาติ โพธ์ิแก้ว ยศ.ทร.
๓๑๔ พ.จ.ต. สุวิทย์ ชํานาญ ยศ.ทร.
๓๑๕ พ.จ.ต. วิโรจน์ โปฎกรัตน์ ยศ.ทร.
๓๑๖ พ.จ.ต. ทัศสุพล แจ่มกระจ่าง ยศ.ทร.
๓๑๗ พ.จ.ต. วรวุฒิ บุตรโคตร ยศ.ทร.
๓๑๘ พ.จ.ต. วีระยุทธ เล่ากิมพงษ์สวัสด์ิ ยศ.ทร.
๓๑๙ พ.จ.ต. ศรายุธ สุขฉ่ํา ยศ.ทร.
๓๒๐ พ.จ.ต. สุรเกียรติ สร้อยสวรรค์ ยศ.ทร.
๓๒๑ พ.จ.ต. คงพันธ์ ใจหลัก ยศ.ทร.
๓๒๒ พ.จ.ต. ธานี สิงห์ทอง ยศ.ทร.
๓๒๓ พ.จ.ต. สุรศักด์ิ วงศ์ตระกูล ยศ.ทร.
๓๒๔ พ.จ.ต. ประกิจ เก่าพิมาย ยศ.ทร.
๓๒๕ พ.จ.ต. ศักด์ิดา พวงแก้ว ยศ.ทร.
๓๒๖ พ.จ.ต.หญิง รพีพรรณ กมลนิพัฒน์ ยศ.ทร.
๓๒๗ จ.อ. อลงกรณ์ โตรา ยศ.ทร.
๓๒๘ จ.อ. อรรถพล พรพัฒนทรัพย์ กร. เพ่ิมเติม

                         ตรวจถูกต้อง

            น.อ.
                       (ไพฑูรย์  เส็งเจริญ)
                       ผอ.กศษ.บก.ยศ.ทร.


