
รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ  (จำนวน ๑๑๐ นาย) 
 

• วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  (จำนวน ๑ นาย)    
๑. น.อ.ปัญญสิริ  มีสมโสต  
๒. น.ท.ทองสุข  เทศดนตรี  

• วิทยฐานะครูชำนาญการ   (จำนวน ๖๕ นาย) 
๑. ว่าที่ น.อ.บุญยิ่ง  บุญผุด         
๒. ว่าที่ น.อ.ฐิติวุฒิ  แก้วชมภู 
๓. น.ท.เกรียงไกร เกาะเจริญ  
๔. น.ท.นาวาศักด์ิ  เอื้อทวีสัมพันธ์       
๕. น.ท.กาญจน์ กุลศรีสมบัติ 
๖. น.ท.พงศ์ระพี อุนนะนนัท์            
๗. น.ท.สราวุธ  สินธุรักษ ์  
๘. น.ท.ทวีศิลป์  คงประเสริฐ   
๙ .น.ท.จิตติภูมิ  ใจจิตร์   
๑๐.น.ท.ณัฐพล  สงวนพวก 
๑๑.น.ท.พงศกร พวงสุวรรณ         
๑๒. น.ท.เฉลิมรัฐ อยู่ดี               
๑๓. น.ท.กนก ไพศาลเจริญ          
๑๔. น.ท.ฉัตรพร ทรัพย์เจริญมาก    
๑๕. น.ท.พิฑูรย์ ทองประหยัด                  
๑๖. ว่าที่ น.ท.ธารา  แก้วอรุณ (เกษียณอายุราชการ)    
๑๗. ว่าที่ น.ท.ไกรสร  ช่างนาค (เกษียณอายุราชการ)  
๑๘. น.ต.สุรศักด์ิ ราเลิศ   
๑๙. น.ต.ณัฐพล แสงแก้ว        
๒๐. น.ต.จันดี ขุมาลี                 
๒๑. น.ต.ชัยวัฒน์ โกมารศรี          
๒๒. น.ต.สมยศ ตันมุ่ยฮ้อ            
๒๓. น.ต.ภาณุเมธ  กันภัย               
๒๔. ว่าที่ น.ต.พงษ์นรินทร์ วรรณา 

๒๕. ว่าที่ น.ต.กฤษณะ  น้ำทิพย์สีทอง       
๒๖. ว่าที่ น.ต.สุขสันต์ิ ศิรินาโพธิ์           
๒๗. ร.อ.สุเมธ ทองใส 
๒๘. ร.อ.หญิง ปิยะมาศ กานวล    
๒๙. ร.อ.สมจิตต์ จันทรวิรุช     
๓๐. ร.อ.วินัย  อารีย์มิตร   
๓๑. ร.อ.พนา แก้วเลื่อนมา    
๓๒. ร.อ.สมชาย ฟักเขียว       
 
 
 

๓๓. ร.อ.ปรีชา มัฌชิมะ              
๓๔. ร.อ.อภิวัต พิมพิลา           
๓๕. ร.อ.โกมล สะอาดพรรค                 
๓๖. ร.อ.เสกสรรค์ น้อยเกต         
๓๗. ร.อ.สมัย นพพันธ์               
๓๘. ร.อ.ชาติวัติ ศรีบุญ 
๓๙. ร.อ.สรรเพ็ชญ์ ธานี               
๔๐. ว่าที่ ร.อ.หญิง ญาดา วะตะ  
๔๑. ว่าที่ ร.อ.สิริชัย สุวรรณพิทักษ์      
๔๒. ว่าที่ ร.อ.ธงชัย  จำปาศรี 
๔๓. ว่าที่ ร.อ.สมศักด์ิ สุวรส 
๔๔. ว่าที่ ร.อ.วินัย หร่ังเจริญ 
๔๕. ว่าที่ ร.อ.ณรงค์ จิตสกุลชัย         
๔๖. ร.ท.อนันต์ เพชรทอง 
๔๗. ร.ท.จรินทร์ กลั่นมาก   
๔๘. ร.ท.จิรพัฒน์ คุณชื่น            
๔๙. ร.ท.สมพร  ไพเราะ                 
๕๐. ร.ท.สมศักด์ิ จิตหวัง             
๕๑. ร.ท.สนธยา วงค์สุวรรณ        
๕๒. ร.ท.พิชิต แก้วล้อม 
๕๓. ร.ท.เสรี จันทวฤทธิ์ 
๕๔. ร.ท.สมพงษ์ เนียมทอง        
๕๕. ร.ท.วันชัย เนรภูศรี              
๕๖. ร.ท.มาโนช อุดมผล              
๕๗. ร.ท.ธวัชชัย ด้วงเอียด 
๕๘. ร.ต.ชัชวาล  พูลจวง           
๕๙. ร.ต.รังสฤษฎ์ ทองไชยะ           
๖๐. พ.จ.อ.สนิท ยิ่งยอด  
๖๑. พ.จ.อ.วีระพงษ์  วิใจ            
๖๒. พ.จ.อ.วิชัน สายกลาง 
๖๓. พ.จ.อ.ชะโลม ทิพย์อักษร      
๖๔. พ.จ.ต.ภาณุวัฒน์ บุญปก 

เลื่อนวิทยฐานะ 



       

• วิทยฐานะครูชำนาญการต้น   (จำนวน ๔๔  นาย) 
๑. ว่าที่ ร.ท.สำรวย หอมจัด  (นายทหารชำนาญงาน) 
๒. ว่าที่ ร.ต.พิษณุ  สุริเย (เกษียณอายุราชการ) 
๓. ว่าที่ ร.ต.สมเกียรติ กีรติยุตอมรกุล (เกษียณอายุราชการ) 
๔. พ.จ.อ.ศักด์ิชัย อร่ามเวชวรนันท์ 
๕. พ.จ.อ.ธนิตศักด์ิ กิติอุ่นสวัสด์ิ 
๖. พ.จ.อ.วิโรจน์ เพิ่มพอพิศ  
๗. พ.จ.อ.ณรงค์ ภู่ซ้อน 
๘. พ.จ.อ.ปรีดา แสงแตง              
๙. พ.จ.อ.พรศิษย์ จูห้อง         
๑๐. พ.จ.อ.พันธวัตร์ ประทุมรัตน์ 
๑๑. พ.จ.อ.อำนาจ นิลอัมพร       
๑๒. พ.จ.อ.ธนา  คำนวณ                
๑๓. พ.จ.อ.พรชัย นรัฐกิจ               
๑๔. พ.จ.อ.นพรัตน์ มหาศร            
๑๕. พ.จ.อ.อนุวัต สุขผล 

๑๖. พ.จ.อ.ชลอ สุวรรณรัตน์ 
๑๗. พ.จ.อ.ถวัลย์ บุญเรือง               
๑๘. พ.จ.อ.กัมปนาท  ศรีปานวงศ์     
๑๙. พ.จ.อ.สายัณห์  นาจารย์           
๒๐. พ.จ.อ.เกียรติศักด์ิ  จันนุกูล       
๒๑. พ.จ.อ.วิษณุ  เรืองรุ่ง     
๒๒. พ.จ.อ.วรพงษ์ เชิดชมกลิ่น    
 

 

     
    
     
      
 
 
 

๒๓. พ.จ.อ.นัฐวุฒิ รอดโฉม 
๒๔. พ.จ.อ.รณรงค์ โตนวม              
๒๕. พ.จ.อ.สุนทร ปัญญาอนิทร์        
๒๖. พ.จ.อ.วิษณุ  นีลเสวี   
๒๗. พ.จ.อ.มานิต พรมจิ๋ว 
๒๘. พ.จ.อ.ศิริพงษ์ จันทร์ลอยเมฆ 
๒๙. พ.จ.ท.ศุภกิตติ  ดิษฐ์ทอง         
๓๐. พ.จ.ต.สุราษฎร์  ง่วนจร 
๓๑. จ.อ.จิรวัฒน์ สิงห์สถิต 
๓๒. จ.อ.คำรณ สำรวย   
๓๓. จ.อ.อดิศักด์ิ พูลเสม                
๓๔. จ.อ.ชานชัย  พลสงคราม    
๓๕. จ.อ.มนต์ชัย  เกตุจินดา 
๓๖. จ.อ.ชานนทร์ น่วมคง       
๓๗. จ.อ.อนุศักด์ิ กำจรนาวิน     
๓๘. จ.อ.ยุทธภูมิ วงเวียน       
๓๙. จ.อ.วัชรพล สมสะอาด  
๔๐. จ.อ.ชัยณรงค์ รอดทยอย      
๔๑. จ.อ.บรรลือศักด์ิ ผองขำ           
๔๒. จ.อ.มีชัย บัวภา            
๔๓. จ.อ.สมศรี ปราบภัย  
๔๔. จ.อ.อภิวัตร โพธิ์แก้ว     


