ผนวก ข
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนของ กห.
พื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๔ ก.ย.๖๑
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51

น.อ.วัฒนา วงศ์ปรีชา
น.อ.ปิยะกุล แก้วน้ําค้าง
น.อ.หญิง สุภฤกษ์ เพิ่มทรัพย์
น.อ.หญิง สพิชญา ผู้นําพล
น.อ.หญิง รักชนก เชื้อวงษ์
น.อ.หญิง จิตพิชาญ์ จารยะพันธุ์
น.ท.เอกราษฎร์ นาคมี
น.ท.อํานาจรัตน์ โสภณธรรมพัฒน์
น.ท.อมร พฤทธิโชค
น.ท.หญิง สรารัตน์ จันกลิ่น
น.ท.หญิง ภัทราพร อนันตสุข
น.ท.สรุกิจ จิราทรวัฒนะ
น.ท.สมศักดิ์ สงคกุล
น.ท.สมชาย พัดลม
น.ท.ศักดิ์สิทธิ์ เตชะพงศ์ประเสริฐ
น.ท.วิเชียร สกุลพราหมณ์
น.ท.วรพันธ์ สําเภาพร
น.ท.ราชันย์ โกไศยกานนท์
น.ท.มณฑล ยศสมศักดิ์
น.ท.บุญยิ่ง บุญผุด
น.ท.นาวี ฤทัยวัญญู
น.ต.สุธี บูรณะเสถียร
น.ต.สายันต์ ท้ายเมือง
น.ต.สมชาย คมขํา
น.ต.ศุภโชค เสือขํา
น.ต.วีรสิฏฐ์ พวงนาค

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

น.อ.ธนกฤต นาวิกพชระนนท์
น.อ.ชาญชัย ศาสตร์สกุล
น.อ.หญิง พีรนุช คงไทย
น.อ.หญิง เต็มเดือน ศิรินุภาพมิตร์
น.อ.หญิง ฉัตรกมล สว่างเนตร
น.ท.นาวาศักดิ์ เอื้อทวีสัมพันธ์
น.ท.ธัณยธรณ์ สวัสดิ์รัตน์
น.ท.ธนวัฒน์ สมจิตร์
น.ท.ณัฐวุฒิ ศิรธรานนท์
น.ท.ณัฎฐวุฒิ พูพะเนียด
น.ท.ฐิติวุฒิ แก้วชมภู
น.ท.ชูพงษ์ คําเงิน
น.ท.ชัชเวช กิตติพีรชล
น.ท.ชวัล ภาวสุทธิการ
น.ท.เกรียงไกร เกาะเจริญ
น.ท.กาญจน์ กุลศรีสมบัติ
น.ท.ไพบูลย์ ว่องเจริญ
น.ท.ปัญญาสิริ มีสมโสต
น.ท.ปริทัศน์ นิระฉัตรสุวรรณ์
นท.หญิง อภิรา บุษย์นิลเพชร
น.ต.เหมันต์ เหมศรี
น.ต.เพิ่มศักดิ์ บุญหนุน
น.ต.นภดล จิตต์งาม
น.ต.ธารา แก้วอรุณ
น.ต.ดุสิต คงรัตนวรรณ
น.ต.ณัฐพล แสงแก้ว

53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111

น.ต.วิริยะ ใยคง
น.ต.มนตรี ทาคง
น.ต.มงคล คงใจมั่น
น.ต.หญิง อัจฉรา พ้นภัย
ว่าที่ น.ต.วัฒนา มั่งมี
ร.อ.สิทธิพงศ์ ลิมปนชัยพรกุล
ร.อ.สาโรจน์ เทียมปาน
ร.อ.สมจิตต์ จันทรวิรุช
ร.อ.ภานุเมธ กันภัย
ร.อ.พงษ์นรินทร์ วรรณา
ร.อ.นัทธี ตาปะสี
ร.อ.หญิง สมใจ ศิริสุนทร
ว่าที่ ร.อ.หญิง อนุสรา เยือกเย็น
ร.ท.อนุสรณ์ พิณพาทย์
ร.ท.อดิศักดิ์ เศรษฐวรานนท์
ร.ท.อดิศักดิ์ ผดาศรี
ร.ท.พนา แก้วเลื่อน
ร.ท.พงษ์เทพ ด้วงนิล
ร.ท.ประชิต ภมร
ร.ท.บัญชา บัวมี
ว่าที่ ร.ท.สมชาญ กทิศาสตร์
ว่าที่ ร.ท.กิติพล แสงเอี่ยม
ร.ต.สงกรานต์ มูลดี
ร.ต.วัลลภ คงศรี
ร.ต.วรงค์กรณ์ คําเกิด
ร.ต.มาโนช เหมวรรณ
ร.ต.ภัสภูมิ หิรัญ
ร.ต.พัลภัทร ศรียอด
ร.ต.หญิง ญาดา วะตะ
ว่าที่ ร.ต.ธีรพงษ์ศักดิ์ มุลศรีสุข

54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112

น.ต.ณรงค์ พลเหิม
น.ต.ไกสร ช่างนาค
น.ต.ไพวรรณ คุ้มครอง
น.ต.หญิง ปาริชาติ ช่อทองดี
ว่าที่ น.ต.ไพบูลย์ พงษากลาง
ร.อ.นพภา เหรียญบุบผา
ร.อ.เทิดศักดิ์ รัตนแสงทอง
ร.อ.ทนงศักดิ์ กุตระแสง
ร.อ.ณท เจริญรักษ์
ร.อ.ฐากร สร้อยมณี
ร.อ.กฤษณะ น้ําทิพย์สีทอง
ร.อ.หญิง ภัสวรรณ ศรีธนวิบุญชัย
ว่าที่ ร.อ.หญิง ศศิพรรณ วารินศิริรักษ์
ร.ท.สุรศักดิ์ ศรีโปดก
ร.ท.สุทัศน์ คุ้มญาติ
ร.ท.สังวาลย์ สาระกูล
ร.ท.สังวาลย์ สาระกูล
ร.ท.สมชาย มงคลคูณ
ร.ท.รุจิพนธ์ นาคเจียม
ร.ท.หญิง อิสราวดี ปานรินทร์
ว่าที่ ร.ท. ภคิน วงษ์วานิชขจร
ร.ต.พงษ์พันธ์ เจริญกันภัย
ร.ต.ปราโมทย์ ก้อนนิล
ร.ต.บุษย์เทียม ชัยนาม
ร.ต.เชาวริต กาญจนวงศ์
ร.ต.ชวลิต เสือเดช
ร.ต.จําเนียร วงษ์ภักดี
ร.ต.จรัญ นรวรรณ
ว่าที่ ร.ต.ยุทธิพล บุนนาค
ว่าที่ ร.ต.มานพ ห่างภัย

113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171

ว่าที่ ร.ต.ธานินธ์ บุญมีลาภ
ว่าที่ ร.ต.ธนะชัย ไชยสิโน
พ.จ.อ.สุวิทย์ พรหมชนะ
พ.จ.อ.สุวัฒน์ มาพิจารณ์
พ.จ.อ.สุวโรจน์ สุขสวัสดิ์
พ.จ.อ.สุทน เอี้ยงกูล
พ.จ.อ.สุทธิชัย กันบัว
พ.จ.อ.สุกรี กิตติอุดม
พ.จ.อ.สันทัด ชูกลีบ
พ.จ.อ.สหะชัย ลั่นนาวา
พ.จ.อ.สราเมธ พรหมมาลี
พ.จ.อ.สมพร ภูมิพื้นผล
พ.จ.อ.สมพงษ์ สนามทอง
พ.จ.อ.สมนึก กระจ่างโรจน์
พ.จ.อ.สมคิด คงประดิษฐ
พ.จ.อ.สมเกียรติ จุ้ยรอด
พ.จ.อ.ศักดิ์ชัย อร่ามเวชวรนันท์
พ.จ.อ.ศรายุทธ จันทร์ประภาส
พ.จ.อ.ศรัณย์ ทับสมบัติ
พ.จ.อ.เวโรจน์ ชื่นกลิ่นโพธิ์
พ.จ.อ.วีระชัย สมคําศรี
พ.จ.อ.วีระ กรอบสูงเนิน
พ.จ.อ.วิสุทธิ์ ภุ่มรินทร์
พ.จ.อ.วิโรจน์ เพิ่มพอพิศ
พ.จ.อ.วิมนต์ โตมะนิตย์
พ.จ.อ.วินัย ถิ่นจันดา
พ.จ.อ.วิเชียร ตรีทศพร
พ.จ.อ.วิชชา ศรีประจักษ์
พ.จ.อ.วันชัย เนรภูศรี
พ.จ.อ.วสันต์ ชําปฏิ

114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172

ว่าที่ ร.ต.มนตรี พึ่งญาติ
พ.จ.อ.อุทัย เขียวแดง
พ.จ.อ.อาทิตย์ ทายะพิทักษ์
พ.จ.อ.อาคม ครูเกษตร
พ.จ.อ.อรรถพล พรมอุทิศ
พ.จ.อ.อนุรักษ์ ศรีจางวาง
พ.จ.อ.อนุกูล ดวงแข
พ.จ.อ.อนวรรตน์ กองสี
พ.จ.อ.บวร ขันทอง
พ.จ.อ.บรรพต เพยพัด
พ.จ.อ.นาวิล ว่องวิกย์การ
พ.จ.อ.นาวิน จาดจ่าง
พ.จ.อ.นันทวัฒน์ สุขเกษมชัยวัฒน์
พ.จ.อ.นภาชัย ค้าสุวรรณ
พ.จ.อ.นพสิทธิ์ ชัยสิทธิ์ธนาคุณ
พ.จ.อ.ธีระ ขําประสาท
พ.จ.อ.ธนิตศักดิ์ กิติอุ่นสวัสดิ์
พ.จ.อ.ธนาวุฒิ บุญเถิง
พ.จ.อ.ธนา คํานวณ
พ.จ.อ.ธนัทรัช สัมฤทธิ์
พ.จ.อ.ทวีชัย วิงกระโทก
พ.จ.อ.ถาวร นาสมบูรณ์
พ.จ.อ.ถวัลย์ บุญเรือง
พ.จ.อ.ณรงค์ ภู่ช้อน
พ.จ.อ.ชินศักดิ์ ชินฝั่น
พ.จ.อ.ชานนท์ คุ้มวงษา
พ.จ.อ.ชัยวัฒน์ ชินเขว้า
พ.จ.อ.ชัชวาล พลูจวง
พ.จ.อ.ชะลอ สุวรรณรัตน์
พ.จ.อ.ชโลม ทิพย์อักษร

173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231

พ.จ.อ.รังสฤษฎ์ ทองไชยะ
พ.จ.อ.มีชัย มีชัยภูมิ
พ.จ.อ.มานิต พรมจิ๋ว
พ.จ.อ.มานัส ทับศรี
พ.จ.อ.มนัส สายสกล
พ.จ.อ.พิศนุ สุริเย
พ.จ.อ.หญิง วันทนีย์ สุดวาจา
พ.จ.อ.หญิง ปรัชญา เสมา
พ.จ.ท.อนุพล อมศิริ
พ.จ.ท.ศิวาวุธ ผิวอ่อน
พ.จ.ต.สมชาย พุกสะ
พ.จ.ต.ประเวศน์ ชาวอุบล
จ.อ.อาคม พิมพ์แก้ว
จ.อ.อัครวัฒน์ กาญจนอรุโณทัย
จ.อ.อรุฯ บัวเทศ
จ.อ.อภิสิทธิ์ จันทรา
จ.อ.อนุเดช ภูชนิด
จ.อ.หัสกร นพสันติ
จ.อ.สุราษฏร์ วนจร
จ.อ.สุรศักดิ์ พุทธบาล
จ.อ.สุเมธา ตาลไธสง
จ.อ.สุภชาติ ประทุมวงศ์
จ.อ.สุพัฒน์ วงศ์ฉลาด
จ.อ.สุพรรณ ชูชื่น
จ.อ.สวัสดิ์ เคลือบสุวรรณ
จ.อ.ศุลิน เหตุทอง
จ.อ.ศุภกิตติ ดิษฐ์ทอง
จ.อ.วัชระ แสงราม
จ.อ.วรเดช มิสละ
จ.อ.ยอดชาย ชูสุวรรณ์

174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232

พ.จ.อ.ฉลาด ราศี
พ.จ.อ.จิตติ ศุภชล
พ.จ.อ.ขวัญชัย กลิ่นมัคผล
พ.จ.อ.ขจร ผ่องเพ็ชร
พ.จ.อ.พิริยกิตต์ ธํารงชัยนาวิน
พ.จ.อ.พิชิต แก้วล้อม
พ.จ.อ.ประสิทธิ์ ขอสวัสดิ์
พ.จ.ท.ศักดา แย้มทรัพย์
พ.จ.ท.พิภัช กงแก้ว
พ.จ.ท.ทนงศักดิ์ พุทธศรี
พ.จ.ท.กุลธวัช แก้วสมัคร
พ.จ.ต.ณัฏฐกาล ยุสุวพันธ์
จ.อ.ภูสิษฐ์ ฉลอง
จ.อ.ภานุเดช วัฒนะเขตกรณ์
จ.อ.ภาณุพันธ์ ไพวัลย์
จ.อ.ไพรัตน์ รสรื่น
จ.อ.นิคม เสาหิน
จ.อ.นาวี ม่วงทอง
จ.อ.ธวัชชัย เข็มต้น
จ.อ.ทองคํา โฉมเชิด
จ.อ.ทวีพันธุ์ ประยงค์หอม
จ.อ.ตะวัน ปัดทุมแวง
จ.อ.ดิเรก ทองเขียว
จ.อ.ณัฐวุฒิ พลอยวิเลิศ
จ.อ.ณัฐวุฒิ ศรีไว
จ.อ.ณัฐพงษ์ มิตระ
จ.อ.โชติอนันต์ ขันธเดช
จ.อ.ชนาสิน ภูวนัย
จ.อ.จุลพงษ์ จันทโชติ
จ.อ.จิรายุ ปิยะมิตร

233
235
237
239

จ.อ.มนต์ชัย เกตุจินดา
จ.อ.กัมพล แสงจันทร์
จ.ท.ชยุต อ่อนระฮุ่ง
น.ส.วัญกมล พินทุสมิต

234
236
238
240

จ.อ.จิรายุ คูหา
จ.อ.คงฤทธิ์ ระติเดช
จ.ต.เกียงไกร มะพงษ์เพ็ง
น.ส.ยลธิดา พิจิตรชุมพล
ตรวจถูกต้อง

น.อ.
(นิคม แจ่มยิ่ง)
ผอ.กศษ.ยศ.ทร.
ส.ค.๖๑

ผนวก ค
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนของ กห.
พื้นที่ สัตหีบ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ ส.ค.๖๑
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25

น.ท.เอนกพงค์ แจ่มกระจ่าง
น.ท.เอกรัฐ แช่มขุนทด
น.ท.อินทราทิพย์ บัลลังก์แป้นทอง
น.ท.อานุภาพ จิติวงศ์

น.ท.อนุสิษฐ์ สายทอง
น.ท.สุเมธ มาลามาศ
น.ท.สุพัตรา มีแทน
น.ท.สมศักดิ์ เหมรา
น.ท.ทวียศ รัตนศีล
น.ท.ฐิติวัชร ภัทรเกียรติวงศ์
น.ท.ชลอง เพชรพัด
น.ท.ชนวีร์ พานแผ้ว
น.ท.ฉันทวิทย์ ศิริรัตนวรางกูร
27 น.ท.จัทรพงษ์ พิพิจจิตรการ
29 น.ท.คมสัน จันทรางศุ
31 น.ต.สมศักดิ์ วริยนาวิน
33 น.ต.สมนึก นาควิจิตร
35 น.ต.สมชาย ใจตรง
37
39
41
43
45
47
49

น.ต.สมคิด ตรีนุสนธ์
น.ต.ศราวุธ ทองยิ่ง
น.ต.วีระวงค์ อืนทร์สืบ

น.ต.วิโรจน์ คชเสถียร
น.ต.วันชัย เนียมแสง
น.ต.วสุพล สินธพทอง
น.ต.มงคล เอี่ยมสะอาด
51 น.ต.พีระเดช ฉิมมานิตย์

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

น.ท.สมศักดิ์ สิโยแก้ว
น.ท.สมบูรณ์ คูบุบผา
น.ท.ศักดา พัวทรัพย์เจริญ
น.ท.ศรีกรุง ใจอินทร์
น.ท.วราวุฒิ สีลารักษ์
น.ท.วรภัทร แสงสุวรรณ
น.ท.วรจักร ศีลารัตน์
น.ท.ยศวัฒน์ อภิวุฒิชัยกิตติ์
น.ท.เผด็จ สนิทเหลือ
น.ท.ปรัชญา หาญเทียม
น.ท.ปฏิรูป อยู่พรหม
น.ท.นัฐพงศ์ กําเลิศทอง
น.ท.ธีรยุทธ ภักดีภักดิ์
น.ท.ธีรพล พงษ์สระพัง
ว่าที่ น.ท.ประภพ ภูชนะศรี
ว่าที่ น.ท.กฤษณ์ สมบูรณ์ทรัพย์
น.ต.อดิศักดิ์ อินทรประดิษฐ์
น.ต.บรรเล็ง อ่อนพุทธา
น.ต.ธงชัย จันทร์สมบูรณ์
น.ต.ทรงพล พุ่มพวง
น.ต.ดํารงศักดิ์ วงศ์ทิม
น.ต.ชาติชาย จันทร์เล็ก
น.ต.ชัยวัฒน์ โกมารศรี
น.ต.ชวน น้อยมา
น.ต.ชยานันต์ สิทธิโชคเจริญดี
น.ต.จักรกฤษณ์ นาคเทวัญ

53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93

น.ต.เกียรติศุกดิ์ จอกนาค
ว่าที่ น.ต.สุวรรณ รูปสม
ร.อ.อนุชิต ปั้นทอง
ร.อ.อนิวัตต์ จันทร์แจ่มศรี
ร.อ.สุรศักดิ์ ราเลิศ
ร.อ.สุเมธ ทองใส
ร.อ.สุเทพ แสงอ่วม
ร.อ.สุชาติ อ้วนสัง
ร.อ.สมัย นพพันธ์
ร.อ.เศกสรร กายสิทธิ์
ร.อ.ศักดา ตระกูลบางไผ่
ร.อ.วีระ ทรงสนั่น
ร.อ.วินัย อารีย์มิตร
ร.อ.เลิศหล้า ดาผา
ร.อ.มนตรี ดีการ
ร.อ.ไพรัตน์ พลายงาม
ร.อ.พีรณัฐ หอมนาน
ว่าที่ ร.อ.สุขสันติ์ ศิรินาโพธิ์
ร.ท.อภิวัติ พิมพิลา
ร.ท.อภิวัฒน์ หุ่นจีน
ร.ท.อนุชา ทองก้าย
ร.ท.เสรี จันทวฤทธิ์
ร.ท.เสน่ห์ ภูผานี

54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94

น.ต.โกมาน โพธิ์ทอง
น.ต.หญิง วาริศา อัมพรมหา
ร.อ.พัลลภ เหลี่ยมมณี
ร.อ.ปัญญา นิ่มฉิม
ร.อ.ปราโมทย์ วงษ์สามศรี
ร.อ.ประเสริฐ สุวรรณโคตร
ร.อ.ประทวน เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาฯ
ร.อ.นิเวศน์ กิ่งช้าง
ร.อ.ทัตพงษ์ ไพบูลย์
ร.อ.ชาลี ภัทรวรกาญจน์
ร.อ.ชยกฤต กฐินใหม่
ร.อ.เจริญ ธรรมโลกา
ร.อ.จีระศักดิ์ แสงเชื้อพ่อ
ร.อ.จารุ ศากยะวงศ์
ร.อ.จันดี ขุมาลี
ร.อ.กันยา ปานแดง
ร.อ.กฤษฎา ถิ่นดวงจันทร์
ว่าที่ ร.อ.พนม โพธิ์ย้อย
ร.ท.ไพทูรย์ สหิตาวงษ์
ร.ท.พยน ใจตรง
ร.ท.ปรีชา มัชฌิมะ
ร.ท.นาวา สีหะวงค์

95
97
99 ร.ท.เสกสรร น้อยเกตุ
101 ร.ท.สุริยา เพ็ชร์กุล
103 ร.ท.สุรเจตน์ พหลสิทธิ์

96
98 ร.ท.นภดล แก้วมณี
100 ร.ท.ธนกฤต เฉลยทัศน์
102 ร.ท.ธงชัย จําปาศรี
104 ร.ท.ทิน โพสวัสดิ์

105
107
109
111

106
108
110
112

ร.ท.สุพจน์ สืบสิน
ร.ท.สุขสันต์ มีสวรรค์
ร.ท.สําราญ สว่างชื่น
ร.ท.สันติศักดิ์ สิทธิสกุลรัตน์

ร.ท.ทวีศักดิ์ สุขสกุล
ร.ท.ทวีศักดิ์ น้อมจันทึก
ร.ท.ถาวร หนองโยธา
ร.ท.ณัฐวัฒน์ บุญญะศิรพัฒน์

113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135

ร.ท.สรเพ็ชญ์ ธานี

ร.ท.สมชาย ฟักเขียว
ร.ท.สมควร ขุนจําเริญ
ร.ท.วิชัย ประไพพงษ์
ร.ท.เมธี ยอดสกุล
ร.ท.หญิง อริยา พลดี
ร.ท.หญิง วันดี คําเอี่ยม
ร.ท.หญิง ปิยะมาศ กานวล
ว่าที่ ร.ท.สมศักดิ์ สุวรส
ว่าที่ ร.ท.ชัยศักดิ์ เฉลิมวัฒนากุล
ร.ต.มนู สุทธิวารี
ร.ต.อานุภาพ ไข่เปลี่ยน
137 ร.ต.อักพล คนขยัน
139 ร.ต.อรรถสิทธิ์ นาคสม
141 ร.ต.อรรคพล เนมี
143 ร.ต.อนันต์ เพชรทอง
145 ร.ต.หญิง ณัฐธิดา เมธยาภา
147 ร.ต.สุรพงษ์ ทองคํา
149 ร.ต.สุพัฒน์ ไชยขนอม
151 ร.ต.สุทิน หมู่มี
153 ร.ต.สิริชัย สุวรรณพิทักษ์
155 ร.ต.สมศักดิ์ จิตหวัง
157 ร.ต.สมพร ทองชุมศรี
159 ร.ต.สมบัติ เวียงนาค
161 ร.ต.สถาพร ศรบรรจง
163 ร.ต.ศุภกิจ ศรีโฉมงาม
165 ร.ต.ศตวรรษ ปริญญานุกร
167 ร.ต.วิสิทธิ์ บํารุงบ้าน
169 ร.ต.วินัย หรั่งเจริญ
171 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ นาคเจริญ

114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136

ร.ท.ณรงค์ คงเปี่ยม
ร.ท.ฐาปากิจ พ้นชั่ว
ร.ท.ชาติวัติ ศรีบุญ
ร.ท.ชัยสิทธิ์ ธันวานนท์
ร.ท.เจน พยัควรรณ
ร.ท.โกมล สะอาดพรรค
ร.ท.มณเฑียร เทียมศรี
ว่าที่ ร.ท.หญิง แพรวพรรณ พวงเกษม
ว่าที่ ร.ท.หญิง กรพรรณ ตันติเวชกุล
ร.ต.พีระศักดิ์ มณีขํา
ร.ต.พีรพันธุ์ อิ่มนาค

ร.ต.พร้อม โตมร
138 ร.ต.พนมพร ดําขํา
140 ร.ต.พงษ์ศักดิ์ บัวจันทร์
142 ร.ต.ปัญญา ไวว่อง

144
146
148
150
152
154
156

ร.ต.บุญเอง ศิริบุบผา
ร.ต.นคร สาลีกุล
ร.ต.ไตรภพ คงควร
ร.ต.เติมศักดิ์ ศิริแสง
ร.ต.ณรงค์ จิตสกุลชัย
ร.ต.จิรพัฒน์ คุณชื่น
ร.ต.จรินทร์ กลั่นมาก
158 ร.ต.คะนึง ดวงบาล
160 ร.ต.กําจัด ฉืมพิบูรย์
162 ร.ต.กันตินันท์ ภิญโญพรพาณิชย์
164 ร.ต.กนก มหาศร
166 ร.ต.วิเชียร บุญสม
168 ร.ต.เมษา พลายสาสินธุ์
170 ว่าที่ ร.ต.พินิช จําจิตต์
172 ว่าที่ ร.ต.พรชนก สุขประเสริฐ

173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205

พ.จ.อ.สุริยา โอ่งเคลือบ
พ.จ.อ.เอกบุตร สุทธิสง่า
พ.จ.อ.อุเทน คําโฮง
พ.จ.อ.อุทาน แพงพรม
พ.จ.อ.อําพล เลี่ยวกุล
พ.จ.อ.อาพัชรินทร์ ช่วยแก้ว
พ.จ.อ.อภิชัย เพศประเสริฐ
พ.จ.อ.สุรพล ปฏิรัตนัง
พ.จ.อ.สุมิตร ไรไธสง
พ.จ.อ.สุนันท์ ภูสดแสง
พ.จ.อ.สุเทพ บุญอาจ
พ.จ.อ.สิราชา จํานวน
พ.จ.อ.สําราญไชยขนอม

พ.จ.อ.สํารวย หอมจัด
พ.จ.อ.สายัณห์ นาจารย์
พ.จ.อ.สายชล ขามจัตุรัส
พ.จ.อ.สัมฤทธิ์ อินทร์จันทร์
207 พ.จ.อ.สันชัย รังสังข์
209 พ.จ.อ.สังเกต ศรีทะลับ
211 พ.จ.อ.สมาน สวรรณดี
213 พ.จ.อ.สมศักดิ์ จุ้ยรอด
215 พ.จ.อ.สมศักดิ์ คํามอญ
217 พ.จ.อ.สมชาย ทัศนะพงษ์
219 พ.จ.อ.สมเกียรติ จารนัย
221
223
225
227
229
231

พ.จ.อ.สมเกียรติ กีรติยุตอมนกุล
พ.จ.อ.สนิท ยิ่งยอด
พ.จ.อ.สนธยา ราญรอน
พ.จ.อ.ศิริพงษ์ จันทร์ลอยเฆม
พ.จ.อ.วีระศักดิ์ ศรีประเสริฐ
พ.จ.อ.วีระพงษ์ วิใจ

174
176
178
180
182

พ.จ.อ.พิทยา แก้วคํา

196
198
200
202
204
206

พ.จ.อ.นิวัตร แหวนแก้ว
พ.จ.อ.นาวิน บุญแท่น
พ.จ.อ.นัญญาฤทธิ์ สุวรรณฉวี

224
226
228
230
232

พ.จ.อ.แดนไพร ทาสถาน
พ.จ.อ.เด่นชัย ขาวผิว
พ.จ.อ.ดุสิตศักดิ์ สุขุมฐิติวัฒน์
พ.จ.อ.ดํารงค์ศักดิ์ พงษ์วิเชียร
พ.จ.อ.ณัฐพล สมธิโพธิ์

พ.จ.อ.พันธวัตร ประทุมรัตน์
พ.จ.อ.พรศิษย์ จูห้อง
พ.จ.อ.พรชัย นรัฐกิจ
พ.จ.อ.ปรีชา ผิวแดง
184 พ.จ.อ.ปราโมทย์ ธัญญผล
186 พ.จ.อ.ประสิทธิ์ ขําตา
188 พ.จ.อ.ประภากร นงค์ทอง
190 พ.จ.อ.ประพาส สัทธิธรรม
192 พ.จ.อ.ประพันธ์ พิมพงษ์
194 พ.จ.อ.บุญเรือน อินทร์น้อย

พ.จ.อ.นรินทร์ คงมั่น
พ.จ.อ.นภดล ฟูเฟื่อง
พ.จ.อ.นพรุจ ปาวิเศษ
208 พ.จ.อ.ธีระชัย จําปา
210 พ.จ.อ.ธานินทร์ สุขสบาย
212 พ.จ.อ.ธันยบูรณ์ นาโสก
214 พ.จ.อ.ธวัชชัย ด้วงเอียด
216 พ.จ.อ.ธเนศ มั่นประสิทธ์
218 พ.จ.อ.ธนวัฒน์ หอมทรง
220 พ.จ.อ.ธนกฤต ไมล์หรือ
222 พ.จ.อ.เทวิน จันทะวัน

233
235
237
239
241
243
245
247

พ.จ.อ.วิษณุ เรืองรุ่ง
พ.จ.อ.วิษณุ นีลเสวี
พ.จ.อ.วิทยา ตาลจินดา
พ.จ.อ.วิเชษฐ ชาติโสม
พ.จ.อ.วิชาญ จําปา
พ.จ.อ.วิชั่น สายกลาง
พ.จ.อ.วศิน พลมาตย์
พ.จ.อ.เลิศชาย เกิดศรีทอง
249 พ.จ.อ.เรืองฤทธิ์ ฤทานันท์
251 พ.จ.อ.ราเชนทร์ เก็จประยูร
253 พ.จ.อ.ราชันย์ มณเทียน
255 พ.จ.อ.ยุทธกร จันทร

257 พ.จ.อ.ยอดขุนศึก ไพเราะ
259 พ.จ.อ.มาโนช ดวงคล้าย
261 พ.จ.อ.ภิญโญ บุตรน้ําเพชร
263 พ.จ.อ.ไพรัตน์ อารีรัตษ์
265
267
269
271
273

พ.จ.ท.อํานาจ นิลอัมพร
พ.จ.ท.ไพรัตน์ พุดจีบ
พ.จ.ต.อพิบูรณ์ ดวงศรี

พ.จ.ต.วรพงษ์ เชิดชมกลิ่น
จ.อ.เอกพจน์ จันทร์ทรงกรด
275 จ.อ.เอกชัย ทิพย์เนตร
277 จ.อ.เอกชัย คงวัชระ
279 จ.อ.อาทิตย์ ใจภักดี
281 จ.อ.อรรถากร ผักไหม
283 จ.อ.อภิวัตร โพธิ์แก้ว

285
287
289
291

จ.อ.อนุศักดิ์ กําจรนาวิน
จ.อ.อนุวัติ สุขผล
จ.อ.อนิรุจน์ วิลัยแลง
จ.อ.อนิต มูระวงษ์

234
236
238
240
242
244
246
248

พ.จ.อ.ณัฐพงษ์ เจริญสุข
พ.จ.อ.ณัฐทพนธ์ ตาตะเกษม

พ.จ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ศิริเลิศ
พ.จ.อ.ชูชาติ ปัดภัย
พ.จ.อ.ชูชาติ ศรีสุวอ
พ.จ.อ.ชาตรี นวลจันทร์
พ.จ.อ.ชัยยุทธ์ มีลาภ
พ.จ.อ.จิรภัทร อัมวงศา
250 พ.จ.อ.คทาวุธ ร้อยพรหมมา
252 พ.จ.อ.ไกรยศ รินทอง
254 พ.จ.อ.เกียรติศักดิ์ จันนุกูล
256 พ.จ.อ.กิตติ เทพศิริ
258 พ.จ.อ.กัมปนาท ศรีปานวงศ์
260 พ.จ.อ.ไพทูรย์ คุ้มกระทึก
262 พ.จ.อ.พุทธชัย ภูมี
264 พ.จ.ท.กิติศักดิ์ ใจเด็ด
266 พ.จ.ท.การัณยภาส มาเดช
268
270
272
274

พ.จ.ต.ปรีดา แสงแตง
พ.จ.ต.นพรัตน์ มหาศร
พ.จ.ต.ทิวา มาโยม
พ.จ.ต.กฤตชัย แสนมาตย์
276 จ.อ.ภูสิษฐ์ภณ ปรุฬทวิวัฒน์
278 จ.อ.ภาณุวัฒน์ บุญปก
280 จ.อ.ไพสันต์ จันทร์สมบูรณ์

282 จ.อ.ไพรัช วงศ์ภา
284 จ.อ.พูนศักดิ์ พิทยะภัทร์
286 จ.อ.พิเชษฐ์ ภูคา
288 จ.อ.พิชขิต ณ สุวรรณ
290 จ.อ.พลวัฒน์ ฉิมนอก
292 จ.อ.พงษ์นรินทร์ เรืองรอง

293
295
297
299
301
303
305
307
309

จ.อ.อดิสร สิทธิวงษ์
จ.อ.อดิศักดิ์ พูลเสม
จ.อ.สุริยพงษ์ โชคดีทวีทรัพย์
จ.อ.สุรินทร์ บุตรดีวงษ์
จ.อ.สุรัฐชัย จิตต์ทวีธรรม
จ.อ.สุรชาติ พ่วงไพโรจน์
จ.อ.สุเมธ ศรีกิตติพาณิช
จ.อ.สุภาพ ลิ้มไพทูรย์

จ.อ.สุนทร ก้องสมุทร
311 จ.อ.สุทิน ทัดเทียม
313 จ.อ.สุทธิวัฒน์ สุสิงห์
315 จ.อ.สุขสันต์ แดงใจดี
317 จ.อ.สายันต์ ทรงกรานต์

319
321
323
325
327
329
331
333
335
337
339
341
343
345
347
349
351

จ.อ.สาธิต ภูมิพยุหไกรสร
จ.อ.สมโภชน์ ทิสารัมย์
จ.อ.สมภพ มุขภักดี
จ.อ.สมพงษ์ ทองคํา
จ.อ.สมเกียรติ์ แก้ววิไล
จ.อ.ศักดิ์ดา โป๊ะวัฒนา
จ.อ.วุฒิชัย มูลรัสศรี
จ.อ.วุฒพงษ์ สีตลาภินันท์
จ.อ.วีระยุทธ พร้อมพูนสุข
จ.อ.วิสุทธิ์ ลีละบุตร
จ.อ.วินัย อ่องสิทธิ์
จ.อ.วสันต์ชัย แฟนพิมาย
จ.อ.วราวุฒิ สุทธิรัมย์
จ.อ.วราวุฒิ ขวานแจ่ม
จ.อ.เล็ก ชายทะเล
จ.อ.ยุทธศักดิ์ คงเพ็ชรศักดิ์
จ.อ.ยุทธภูมิ วงเวียน

294
296
298
300
302
304
306
308
310

จ.อ.ประจวบ ภูชนะศรี
จ.อ.เบญจรัช วรรณฟัก
จ.อ.บรรลือศักดิ์ ผองขํา
จ.อ.นันธชัย ขนานแข็ง
จ.อ.นัฐพล ชํานาญเวช
จ.อ.นรินทร์ สายบัว
จ.อ.นพเดช เขียนวิจิตร

จ.อ.ธีประพันธ์ เกรัมย์
จ.อ.ธวัชชัย ชื่นพลี
312 จ.อ.ธนาชัย ทองเนินกลุ่ม
314 จ.อ.ทวีทรัพย์ ผิวขํา
316 จ.อ.ทรงพล ทองฉาย
318 จ.อ.ดิเรก ชาติศักดิ์ยุทธ
320 จ.อ.ดาวลอย นาธงไชย
322 จ.อ.ณัฐนันท์ บุญมา
324 จ.อ.ณัฐกานต์ รอดเจริญ

326
328
330
332
334
336
338
340
342
344
346
348
350
352

จ.อ.ไชยวัฒน์ เครืออารีย์
จ.อ.โชคชัย ตานุ่ม
จ.อ.ชานนท์ น่วมคง
จ.อ.ชานชัญ พลสงคราม
จ.อ.ชาญวิทย์ ปุเลทะตัง
จ.อ.ชัยวัฒน์ รัตใส
จ.อ.ชัยณรงค์ รอดทะยอย
จ.อ.ชลิตพงษ์ กองแสน
จ.อ.ชยพล เห่าสุพรรณ์
จ.อ.เฉลิมพล บัวระภา
จ.อ.เฉลิมชัย กองสุข
จ.อ.เฉลิมเกียรติ ข่าขันมะณี
จ.อ.ฉัตรชัย เกิดเล่ห์
จ.อ.จิรวัฒน์ สิงห์สิตย์

353
355
357
359
361
363
365
367

จ.อ.มีชัย บัวภา
จ.อ.มานิตย์ หายโศก
จ.อ.มนตรี พงษ์สุข
จ.อ.กฤษณะ แสงศรีจันทร์
จ.อ.กฤตเมธ สัตตะนันท์
จ.อ.กฤตภาส ทองมา
จ.อ.กรฤต แท่นเผือก
น.ส.ชนากานต์ อินทรเสมา

354
356
358
360
362
364
366

จ.อ.จักรพงศ์ ศิริแก้ว
จ.อ.จรัล นิลหวัง
จ.อ.จรัญ เขียวรอด
จ.อ.คํารณ สํารวย
จ.อ.โกมล เนาวกะ
จ.อ.กิตติศักดิ์ บุญรัตน์
น.ส.อริยาพร หนูเทพ

ตรวจถูกต้อง
น.อ.
(นิคม แจ่มยิ่ง)
ผอ.กศษ.ยศ.ทร.
ส.ค.๖๑

