
ลําดับที่ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หมายเหตุ
๑ จ.อ.หญิง รุ่งมณี ฆารสินธุ์ รร.นร.
๒ จ.อ. ภาสกร มณีฉาย พร.
๓ จ.อ. สุภชัย วาพันสุ สพ.ทร.
๔ จ.อ. บุญโฮม กุมภาว์ กร.
๕ จ.อ. อธิป ทองทรัพย์ นย.
๖ จ.อ. เฉลย รุ่งทิม ฐท.สส.
๗ จ.อ. สราวุธ ณ พัทลุง นย.
๘ จ.อ. วีรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ขส.ทร.
๙ จ.อ. สมเกียรติ แก้ววิไล สอ.รฝ.
๑๐ จ.อ. ประยูร วงศ์จีย กร.
๑๑ จ.อ. สุนา เจริญดี สอ.รฝ.
๑๒ จ.อ. จักรรินทร์ จงใจ กร.
๑๓ จ.อ. อาคม ปุจฉาการ อร.
๑๔ จ.อ.หญิง ปุณยวีร์ สําราญรมย์วรนน ชย.ทร.
๑๕ จ.อ. สุริยนต์ ฟักสุวรรณ อร.
๑๖ จ.อ. คมกฤษ กล่ินลําดวน สบ.ทร.
๑๗ จ.อ. นวชาต ปฐวีนันท์ สอ.รฝ.
๑๘ จ.อ. สุวัฒน์ ดวงสวัสดิ์ กร.
๑๙ จ.อ. องอาจ ศิริมาก นย.
๒๐ จ.อ. พีระ คะเรรัมย์ ฐท.สส.
๒๑ จ.อ. เอกราช ทองทรัพย์ นย.
๒๒ จ.อ. ธานี นิสสัยมั่น ยศ.ทร.
๒๓ จ.อ. สุขสวัสดิ์ พานิชย์ กร.
๒๔ จ.อ. อิทธิพล วงพงคํา สสท.ทร.
๒๕ จ.อ. พงษ์ศักดิ์ ศีลส่ง นย.
๒๖ จ.อ. สราวุธ เทศนา อร.
๒๗ จ.อ. สุพัฒน์ สมจิตต์ อศ.
๒๘ จ.อ. โชดิวัต ลอยถาดทอง กรม สห.ทร.

ผนวก
หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ ๓/๖๔ 



๒๙ จ.อ. พนารักษ์ หลําวรรณะ กร.
๓๐ จ.อ. อาทิตย์ แก้วปทุม กร.
๓๑ จ.อ. ศณาวุธ สีคลํ้า ฐท.สส.
๓๒ จ.อ. ธนะยุทธ์ สุขวีรกุลนันท์ ชย.ทร.
๓๓ จ.อ. สุพจน์ นิลมารันต์ กร.
๓๔ จ.อ. พีระ การเก่ง ฐท.สส.
๓๕ จ.อ. ดาวลอย นาธงไชย กร.
๓๖ จ.อ. เสริมศักดิ์ เทียบพุฒ กร.
๓๗ จ.อ. วิเชษ จูเอ่ียม อร.
๓๘ จ.อ. วรายุทธ พึ่งทรัพย์ สอ.รฝ.
๓๙ จ.อ. สามารถ บุญโส กร.
๔๐ จ.อ. ทศพล ศรีศักดิ์ นย.
๔๑ จ.อ. ยุทธนา มูลคําแสน สอ.รฝ.
๔๒ จ.อ. สุชาติ ภู่อินทร์ นย.
๔๓ จ.อ. สหกรณ์ พิมพะปะตัง กรม สห.ทร.
๔๔ จ.อ. ชัยนาท คําไชยนนท์ พร.
๔๕ จ.อ. สมชาย บุญจันทร์ รร.นร.
๔๖ จ.อ. ไชยยศ พันธ์โบ กร.
๔๗ จ.อ. สงกรานต์ ศิลารัตน์ อร.
๔๘ จ.อ. ชัยวัช สายศรี กร.
๔๙ จ.อ. สันติ สังเสรี สอ.รฝ.
๕๐ จ.อ. บุญโส ทองลา กร.
๕๑ จ.อ. จักรกริช กุลนิติ นย.
๕๒ จ.อ. อรุณ พันธุ์เอ่ียม อร.
๕๓ จ.อ. ประพันธ์ โคตรชาดา อร.
๕๔ จ.อ. สมศักดิ์ เครือพลับ อร.
๕๕ จ.อ. พิริยะ แย้มกลีบ กร.
๕๖ จ.อ. สิทธิศักดิ์ เลาหวิวัฒน์ กร.
๕๗ จ.อ. ศักดิ์สิทธิ์ แดงมา กร.
๕๘ จ.อ. ธีระยุทธ ยิ้มเที่ยง นย.
๕๙ จ.อ. อานนท์ ขุมทอง สอ.รฝ.



๖๐ จ.อ. เอนก นวลดี กบ.ทร.
๖๑ จ.อ. เอกวัฒน์ ส่งศรีจันทร์ สตน.ทร.
๖๒ จ.อ. วิฑูรย์ ชูจิตร สพ.ทร.
๖๓ จ.อ. คชาณัฏฐ์ ทับทอง อร.
๖๔ จ.อ. พิทักษ์ เทียมอุทัย สอ.รฝ.
๖๕ จ.อ. จีรศักดิ์ นําโขคเจริญ สอ.รฝ.
๖๖ จ.อ. วิเชียร มะลิรักษ์ กร.
๖๗ จ.อ. ประวิทย์ แก้วกาหนัน กร.
๖๘ จ.อ. อธิพงษ์ แจ่มจํารัส สสท.ทร.
๖๙ จ.อ. รัชพล ถุงวิชา กรม สห.ทร.
๗๐ จ.อ. ชาญยุทธ พุกรอด ฐท.สส.
๗๑ จ.อ. จรงค์ ขุจเดช สวพ.ทร.
๗๒ จ.อ. ณัฐนนท์ บุญทวี กพ.ทร.
๗๓ จ.อ. สมคิด พิลาจันทร์ กรม สห.ทร.
๗๔ จ.อ. ณธีพัฒน์ กลัดสวัสดิ์ ฐท.กท.
๗๕ จ.อ. คฑายทุธ์ ผินกลาง อร.
๗๖ จ.อ. อดิศักดิ์ คณาชอบ สอ.รฝ.
๗๗ จ.อ. ดํารงค์ศักดิ์ วิมรจันทร์ สอ.รฝ.
๗๘ จ.อ. เอกรินทร์ งุ่ยไก่ กรม สห.ทร.
๗๙ จ.อ. กฤษกร สุวรรณานนท์ กร.
๘๐ จ.อ. สมหมาย แอกทอง กร.
๘๑ จ.อ. ธนินทร แสงสุวรรณ นย.
๘๒ จ.อ. นิเวศน์ วิจารณ์ นย.
๘๓ จ.อ. รัตนศักดิ์ มีสุข กร.
๘๔ จ.อ. อภิเดช ดิษฐบรรจง ฐท.สส.
๘๕ จ.อ. ยงยุทธ โพธิ์จักร สอ.รฝ.
๘๖ จ.อ. อภิชาต สว่างเลิศ กร.
๘๗ จ.อ. วชิรศักดิ์ พรหมรักษา ฐท.กท.
๘๘ จ.อ. อนุพนธ์ อินสระ สสท.ทร.
๘๙ จ.อ. ปฏิวัติ สู่เสน สอ.รฝ.
๙๐ จ.อ. บุญหลง พุ่มโพธิ์ พร.



๙๑ จ.อ. กฤษฎา รัตนประภาศิลป์ สสท.ทร.
๙๒ จ.อ. ชํานาญศิลป์ เพ็ชร์ฤทธิ์ ทรภ.๓
๙๓ จ.อ. ภาคินัย เพ็งโฉม ฐท.สส.
๙๔ จ.อ. เสกสรรค์ มังสุลัย สอ.รฝ.
๙๕ จ.อ. ชยพล จุลทะ นย.
๙๖ จ.อ. วุฒินันท์ ม่วงงาม ฐท.สส.
๙๗ จ.อ. จิณณวัตร พุมมาวิน สอ.รฝ.
๙๘ จ.อ. สุเมธ ด้วงป่ิน สสท.ทร.
๙๙ จ.อ. สิทธิชัย คําตะนิตย์ พร.
๑๐๐ จ.อ. วัลลภ สวัสดิกูล กร.
๑๐๑ จ.อ. อดิศร จันทรวัฒน์ สสท.ทร.
๑๐๒ จ.อ. ธนภัทร โพธิผละ อร.
๑๐๓ จ.อ. วัฒนา สิงห์ทอง นย.
๑๐๔ จ.อ. ชัยวัฒน์ วิเชียรสร้าง นย.
๑๐๕ จ.อ. วรพล นันโท นย.
๑๐๖ จ.อ. พัชรพล บุญชูงาม สลก.ทร.
๑๐๗ จ.อ. ศุภร สุเมธาวัฒนพงศ์ อล.ทร.
๑๐๘ จ.อ. อนุพงศ์ เลาแก้วหนู อล.ทร.
๑๐๙ จ.อ. อาทิตย์ แก้วสารัตน์ อล.ทร.
๑๑๐ จ.อ. วิธาน วงศ์ทอง อล.ทร.
๑๑๑ จ.อ. ณรงค์เดช คชสาร พร.
๑๑๒ จ.อ. อุดมศักดิ์ คําประสิทธิ์ กร.
๑๑๓ จ.อ. ธนภัทร บุญสมบัติ กร.
๑๑๔ จ.อ. ศักดิ์ชัย สะอาดเอ่ียม กร.
๑๑๕ จ.อ. สรายุทธ หรั่งสีสุทธิ์ กร.
๑๑๖ จ.อ. เอกอรุณบ์ สมหวัง นย.
๑๑๗ จ.อ. วฒุิภัทร อยู่ดี สสท.ทร.
๑๑๘ จ.อ. วีระพงษ์ เจริญพันธ์ กร.
๑๑๙ จ.อ. อํานาจ ชัยปัญญา กร.
๑๒๐ จ.อ. ปรเมศวร์ เตียวิลัย สพ.ทร.
๑๒๑ จ.อ. ภัทรพงศ์ เหล็กกล้า สอ.รฝ.



๑๒๒ จ.อ. ศรัญภูมิ ล้ีกิจเจริญผล สสท.ทร.
๑๒๓ จ.อ. สุริยะ ศรีบุรินทร์ สอ.รฝ.
๑๒๔ จ.อ. เขตไทย เข็มวงศ์ นย.
๑๒๕ จ.อ. สุทธิรักษ์ รื่นเกษม นย.
๑๒๖ จ.อ. อาทิตย์ สืบจากจุล นย.
๑๒๗ จ.อ. รงณ์ฤทธิ์ สอนไข่ นย.
๑๒๘ จ.อ. ภัทรพงษ์ สืบเพ็ง กง.ทร.
๑๒๙ จ.อ. กฤตยชญ์ มั่นประสิทธิ์ นย.
๑๓๐ จ.อ. รัฐพงษ์ มหาวัน กง.ทร.
๑๓๑ จ.อ. ภาคภูมิ ปงชายคํา อล.ทร.
๑๓๒ จ.อ. ปิยวัช โภชนกิจ อล.ทร.
๑๓๓ จ.อ. เรวัต แขหินตั้ง สอ.รฝ.
๑๓๔ จ.อ. พรชัย จันทร์แจ่มฟ้า ฐท.สส.
๑๓๕ จ.อ. ณัฐดนัย คําวัง กบ.ทร.
๑๓๖ จ.อ. กมลภัทร คลังดี นย.
๑๓๗ จ.อ. สมพร ลายลักษณ์ นย.
๑๓๘ จ.อ. ชัยวัฒน์ พิมใจใส ฐท.สส.
๑๓๙ จ.อ. สิทธิพจน์ พยุงพันธ์ ขส.ทร.
๑๔๐ จ.อ. ธันยกรณ์ รังสี อล.ทร.
๑๔๑ จ.อ. ฐิติกร เพียสา นย.
๑๔๒ จ.อ. ดนัยธร ป้องทัพไทย พร.
๑๔๓ จ.อ. จักรพันธ์ โมรา นย.
๑๔๔ จ.อ. เอกรัฐ วงศ์ราช สอ.รฝ.
๑๔๕ จ.อ. ขจรศักดิ์ จันทร์แจ้ง สอ.รฝ.
๑๔๖ จ.อ. องอาจ สร้อยสุวรรณ สลก.ทร.
๑๔๗ จ.อ. ฐานิศร์ นําพา ยก.ทร.
๑๔๘ จ.อ. เด่นเหนือ วรรณพัฒน์ อร.
๑๔๙ จ.อ. ฉัตรชัย คําสิงชัย สพ.ทร.
๑๕๐ จ.อ. ณัฐวุฒิ แสนบุญเรือง สอ.รฝ.
๑๕๑ จ.อ. ปวริศ กุมมาลา นย.
๑๕๒ จ.อ. เมธี บุญนพ กง.ทร.



๑๕๓ จ.อ. ธนกฤต ลับแสง อร.
๑๕๔ จ.อ. นภดล ศิริมาศ นย.
๑๕๕ จ.อ. อลงกร เนาวนาถ พร.
๑๕๖ จ.อ. ปฐมพงษ์ คบทองหลาง พร.
๑๕๗ จ.อ. ณรัฐชาติ วังคะฮาด ฐท.สส.
๑๕๘ จ.อ. พลากร หลาบคํา กรม สห.ทร.
๑๕๙ จ.อ. ปรีชา จามิกรณ์ กพ.ทร.
๑๖๐ จ.อ. สุมนต์ ไม้แก้ว กพ.ทร.
๑๖๑ จ.อ.หญิง ศุทธินี ธนะชัยศิริกุล กพ.ทร.
๑๖๒ จ.อ. ภาณุพงษ์ รูปสูง กพ.ทร.
๑๖๓ พ.จ.ต. สุดวินัย คนไว กร.
๑๖๔ พ.จ.ต. นพพิชน์ ปานแดง กร.
๑๖๕ พ.จ.ต. เอกวิทย์ คําตา กร.
๑๖๖ พ.จ.ต. เสฐียรพงษ์ วงค์ษาแก่นจันทร์ กร.
๑๖๗ พ.จ.ต. ณัฐวุฒิ ประชัยเทพ กร.
๑๖๘ พ.จ.ต. ถนอม บุญยอด กร.
๑๖๙ พ.จ.ต. วีระวัฒน์ แจ่มพงษ์ กร.
๑๗๐ พ.จ.ต. อภสิิทธิ์ บุญส่งแท้ กร.
๑๗๑ พ.จ.ต. ปรีชา รสหอม กร.
๑๗๒ พ.จ.ต. สุเทพ แก้วหินกอง กร.
๑๗๓ พ.จ.ต. ธีระพงษ์ ทรัพย์เฉลิม กร.
๑๗๔ จ.อ. ปฏิวัติ พละวงศ์ กร.
๑๗๕ พ.จ.ต. ศุภักดี ศรีบุตร กร.
๑๗๖ พ.จ.ต. ปรีดา ดีการ กร.
๑๗๗ พ.จ.ต. สุวิชา บุญแต่ง กร.
๑๗๘ พ.จ.ต. สราวุฒิ จันทร์ศรี กร.
๑๗๙ พ.จ.ต. ธราธร ธรรมเจรจา กร.
๑๘๐ พ.จ.ต. นัฐฐกรณ์ สุวรรณฤทธิ์ กร.
๑๘๑ พ.จ.ต. วิชิต ไชยสีมา กร.
๑๘๒ พ.จ.ต. ชัยณรงค์ มาคิน กร.
๑๘๓ จ.อ. ณัฐนันท์ สิรภัทรธนาลัภย์ กร.



๑๘๔ พ.จ.ต. มานิต บุญยืน กร.
๑๘๕ พ.จ.ต. พิทักษ์ จอมพุทรา กร.
๑๘๖ พ.จ.ต. วันชัย ชายชาติ กร.
๑๘๗ พ.จ.ต. วันชาติ อินทกูล กร.
๑๘๘ พ.จ.ต. จิติพงษ์ รสดี กร.
๑๘๙ พ.จ.ต. โกสุม เกตุแก้ว กร.
๑๙๐ พ.จ.ต. สมใจ เลิศประเสริฐ กร.
๑๙๑ พ.จ.ต. ทวีศักดิ์ แสนทวีสุข กร.
๑๙๒ พ.จ.ต. อุทัย มาตุ่น กร.
๑๙๓ พ.จ.ต. ปิยะราช รัศมีวงศ์ กร.
๑๙๔ พ.จ.ต. นันทสิทธิ์ สินธุสนธิชาติ กร.
๑๙๕ พ.จ.ต. รณกฤต สุตะพันธ์ กร.
๑๙๖ พ.จ.ต.หญิง ณิชาภา อารีราษฎร์ กร.
๑๙๗ จ.อ. ธเนศพล ปลอดเกิด กร.
๑๙๘ จ.อ. ฐานทัพ พึ่งไทย กร.
๑๙๙ จ.อ. วัชระ ทองเจริญ กร.
๒๐๐ จ.อ. เกียรติศักดิ์ เช้ือแก้ว กร.
๒๐๑ จ.อ. ภาณุพล ถิ่นตองโขบ กร.
๒๐๒ จ.อ. ชัชวาลย์ เนียมเงิน กร.
๒๐๓ จ.อ. ชาญวิทย์ ล้ิมใช้ กร.
๒๐๔ จ.อ. สุรศักดิ์ ซาววงค์ กร.
๒๐๕ จ.อ. นธรรศพงศ์ ประเสริฐศรี กร.
๒๐๖ จ.อ. ประทีป คงชัย กร.
๒๐๗ จ.อ. กรภัทร์ ไชยประยา กร.
๒๐๘ จ.อ. บุญใส ทองลา กร.
๒๐๙ พ.จ.ต. วิทูร รอดเรือง สตน.ทร.
๒๑๐ พ.จ.ต.หญิง จริยา รักยิ้ม พร.
๒๑๑ พ.จ.ต. ธราธร เกิดปฐม พร.
๒๑๒ พ.จ.ต. ภาณุ พัสพร พร.
๒๑๓ จ.อ. ชาญชัย แดงประดับตระกูล พร.
๒๑๔ พ.จ.ต. ยุทธนา การด อศ.



๒๑๕ พ.จ.ต. จารุเดช ทวีวงศ์ อศ.
๒๑๖ จ.อ.หญิง จิราภรณ์ มีจอ ฐท.สส.
๒๑๗ พ.จ.ต.หญิง อรวรรณ กันหา ฐท.สส.
๒๑๘ จ.อ. ธนวรรธ อ่อนท่าราด รร.นร.
๒๑๙ พ.จ.ต. วีระพงษ์ แย้มพิกุลพันธุ์ รร.นร.
๒๒๐ จ.อ. เอกลักษณ์ แสงแก้ว จร.ทร.
๒๒๑ จ.อ. อธิวัฒน์ อุไชย สปช.ทร.
๒๒๒ จ.อ. เกรียงศักดิ์ ประสบบุญ สปช.ทร.
๒๒๓ จ.อ. พัชรพิชญ์ จํานงค์รัตน์ ยก.ทร.
๒๒๔ จ.อ. ธีรภัทร์ แสงงาม ชย.ทร.
๒๒๕ พ.จ.ต. วิทวัส กล่ินประทุม ขว.ทร.
๒๒๖ พ.จ.ต. วิเชียร ใจประดิษฐ์ ฐท.กท.

         ตรวจถูกต้อง
 

น.อ.ทรงฤทธิ์  โพธิ์จินดา
        (ทรงฤทธิ์  โพธิ์จินดา)
          ผอ.กศษ.บก.ยศ.ทร.
                 ๒๐ ก.ย.๖๔


