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ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ 
เรื่อง  ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจ าปี ๒๕๖๐ 

.                                      . 
 

 ตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการยิงเป้าปืนพก พ.ศ. ๒๕๒๙  ระเบียบ ทร. ว่าด้วยเครื่องหมาย
ความสามารถยิงเป้าปืนพก (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และตามค าสั่ง ทร.ที่  ๒๔/๒๕๖๐ ลง ๑๐ ก.พ.๖๐  
เรื่อง การยิงเป้าปืนพก ประจ าปี ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้การยิงเป้าปืนพก ประจ าปี ๒๕๖๐  ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
ผลการยิงมีผู้ท าการยิงผ่านเกณฑ์และมีสิทธิได้รับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก ประจ าปี ๒๕๕๖๐
จ านวน ๗๗๙ นาย โดยแบ่งตามชั้นความสามารถนักแม่นปืน ดังนี้ 

 
เครื่องหมายความสามารถนักแม่นปืนชั้นยอดเยี่ยม (ชั้น ๑)  จ านวน  ๔๒  นาย 

๑ น.อ. อนันท์ สุราวรรณ์ กร. 

๒ น.อ. นพพล นากสวาท กร. 

๓ น.อ. ดิเรก  เอกจิตต์ สพ.ทร. 

๔ น.อ. ชัชวาล บัวทอง อร. 

(น.อ.ชัชวาล  บวัทอง เป็นผู้ท าคะแนนสูงสุดและได้รับการจารึกชื่อลงโล่เกียรติยศ ประจ าปี ๒๕๖๐) 

๕ น.อ. จัตุพร สุขสุวรรณ กบ.ทร. 

๖ น.อ. วริษฐ์   ปจิฮ ี กพ.ทร. 

๗ น.อ. อิทธิพล เพ็ชรราม นย. 

๘ น.อ. ก้องเกียรติ นาทวงศ์ กร. 

๙ น.ท. ธนกร  ไชยพงษ ์ พร. 

๑๐ น.ท. คมสัน จันทรางศุ ยศ.ทร. 

๑๑ น.ท. ไชยวุฒิ เอ่ียมสมัย สพ.ทร. 

๑๒ น.ท. สมพงษ์ โกมรัตน์ กร. 

๑๓ น.ท. สุเนตร ค าเวียงสา สพ.ทร. 

๑๔ น.ท. อัตนันท์ พรหมโยธิน บก.ทร. 

๑๕ น.ท. มนัส เฝ้าถนอม นย. 

๑๖ น.ท. พานุรัตน์ อุ่นญาติ ยศ.ทร. 

๑๗ น.ต. อาณุ ชัยพัฒน์ กร. 
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๑๘ น.ต. อาทร อมรวัฒนา สพ.ทร. 

๑๙ น.ต. ถิระกัญจน์ หิรัญ อร. 

๒๐ น.ต. สรรเพชร   อาทยะกุล สวพ.ทร. 

๒๑ ร.อ. โยตระการ จันพุทรา ฐท.สส. 

๒๒ ร.อ. วัฒนา พญาชน สอ.รฝ. 

๒๓ ร.อ. ประสาน รัตนเกตุ สอ.รฝ. 

๒๔ ร.อ. เชาวฤทธิ์ สร้อยทอง กร. 

๒๕ ร.อ. ปรีชา มูลจิต อร. 

๒๖ ร.ท.หญิง ทิพย์วัลย์ วงค์ค าปัน พร. 

๒๗ ร.ท. สัมพันธ ์  สุวรรณ ทรภ.๒ 

๒๘ ร.ต. อรรถพล   จงดี สตน.ทร. 

๒๙ ร.ต. ทองชุบ อาจบัว ขส.ทร. 

๓๐ พ.จ.อ. ประสาน บังเกิด กร. 

๓๑ พ.จ.อ. เฉลิมพงษ์ ยอดทอง สพ.ทร. 

๓๒ พ.จ.อ. โปษัณ ถาตา สอ.รฝ. 

๓๓ พ.จ.อ. นรินทร์ ช านาญ กร. 

๓๔ พ.จ.อ. พิทักษ์ จันทร์รักษ์ สอ.รฝ. 

๓๕ พ.จ.อ. มนัญชัย ทรัพย์แสง กร. 

๓๖ พ.จ.อ. สุชาติ เกตุสุขแสง สอ.รฝ. 

๓๗ พ.จ.อ. ก าจัด โทนะหงษา กร. 

๓๘ พ.จ.อ. ปัญญา จีนพุก กร. 

๓๙ พ.จ.อ. สถิตย์ย เกตุแก้ว พธ.ทร. 

๔๐ พ.จ.อ. องอาจ มาศแสวง นย. 

๔๑ พ.จ.ท. สุชาต ิ  สุวรรณโณ ทรภ.๒ 

๔๒ พ.จ.ต. ปิยวิทย์ วีระธรรมโม นย. 

 
เครื่องหมายความสามารถนักแม่นปืนชั้นเชี่ยวชาญ (ชั้น ๒)  จ านวน  ๑๖๑  นาย 

๑ น.อ. สรรชัย เลิศวีระศิริกุล ฐท.สส. 

๒ น.อ. เทพฤทธิ์   กลั่นกล้า  ทรภ.๒ 

๓ น.อ. ธวัช เจริญสุขสวัสดิ์ กบ.ทร. 

๔ น.อ. ทศพงศ ์ เขาสูง กร. 
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๕ น.อ.  ธานิศ  ผู้น าพล กร. 

๖ น.อ. ธนากร เทพรักษา อร. 

๗ น.อ. รณกร เพ็ญสว่าง กบ.ทร. 

๘ น.อ. ยุทธพล สิงห์สถิตย์ กร. 

๙ น.อ. สุรชัย   ตันเจริญ นย. 

๑๐ น.อ. เทพประทาน เข่งเจริญ นย. 

๑๑ น.อ. ธีรดิษฐ์   รอดดี กพร.ทร. 

๑๒ น.อ. วัชระพงศ ์  เทศพิทักษ์ อศ. 

๑๓ น.อ. รังสรรค์   กาศเกษม ฐท.สส. 

๑๔ น.อ. พิสุทธิ ์  แดงเผือก บก.ทร. 

๑๕ น.อ. นครินทร ์ เจริญวงษ์ กพ.ทร. 

๑๖ น.อ. นุกูล   สุขนิธ ิ สห.ทร. 

๑๗ น.อ. ณรงค์ชัย   ภู่เจริญยศ กพ.ทร. 

๑๘ น.อ. ปิยะมินทร์   ถนัดอักษร กพ.ทร. 

๑๙ น.อ. ธีรพงศ์   กระจ่างเนตร บก.ทร. 

๒๐ น.อ. ภาณุวัฒน ์ สมัคงาน บก.ทร. 

๒๑ น.อ. สกรรจ ์ กนะกาศัย กร. 

๒๒ น.อ. ธงชัย   เลาหตระกูล บก.ทร. 

๒๓ น.อ. บรรจบ  มูลเชื้อ สก.ทร. 

๒๔ น.อ. อูนนท ี  มุสิกะนันทน ์ กร. 

๒๕ น.ท. วัลลภ   มาลัยทอง สก.ทร. 

๒๖ น.ท. สุชีพ ประเสริฐสม กร. 

๒๗ น.ท. ไพบูลย์ เทพประสิทธิ์ พธ.ทร. 

๒๘ น.ท. มงคล   นิตย์ใหม ่ รร.นร. 

๒๙ น.ท. สัจจา   อินทโกสุม บก.ทร. 

๓๐ น.ท. เอกชัย เมืองค า กร. 

๓๑ น.ท. กิตติ   หาญภักดี ขว.ทร. 

๓๒ น.ท. วรวุฒ ิ ขันธ์เครือ สพ.ทร. 

๓๓ น.ท. อมรศักดิ์ ชนะศึก นรข. 
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๓๔ น.ท. สุรัฐพล ติลา กร. 

๓๕ น.ท. ทวียศ รัตนศีล สอ.รฝ. 

๓๖ น.ท. บุญฤทธิ์ วรรณสุทธิ์ กบ.ทร. 

๓๗ น.ท. บัณฑิต เนียมพลอย กบ.ทร. 

๓๘ น.ท. ธีปติ คุ้มใจดี กบ.ทร. 

๓๙ น.ท. เกษม วิจิตราภรณ์พงศ์ อร. 

๔๐ น.ท. กันตพัฒน์ ชูศิริ นย. 

๔๑ น.ท. ธีรภัทร ชัยประเสริฐ กบ.ทร. 

๔๒ น.ท. จักรพงษ์ พิพิธวิจิตรการ กร. 

๔๓ น.ท. ภาสกร เจริญสุข กบ.ทร. 

๔๔ น.ท. วุฒิพล สุขผดุง ทรภ.๒ 

๔๕ น.ท. ธีระพล พงษ์สระพัง กร. 

๔๖ น.ท. อาทิตย์ นนทะคุณ สพ.ทร. 

๔๗ น.ท. วาทิต   สุวาทิต กพ.ทร. 

๔๘ น.ท. นรา คุณโฑถม กร. 

๔๙ น.ท. จตุพล แสงบุญส่ง ทรภ.๓ 

๕๐ น.ท. ธีรยุทธ ภักดีภักดิ์ นย. 

๕๑ น.ท. คณิตพงษ์ วงศ์วิเศษ นย. 

๕๒ น.ท. เวชกุล ชานก นย. 

๕๓ น.ท. ธีรศักดิ์ คงถนอมพรรณ กพร.ทร. 

๕๔ น.ท. ประยูร   อาษานอก บก.ทร. 

๕๕ น.ท. เศรษฐสิริ  ศรีคง บก.ทร. 

๕๖ น.ต. ทนงค์ ปิ่นแก้ว ยศ.ทร. 

๕๗ น.ต. ธนเดช จิตร์ประวัติ กร. 

๕๘ น.ต. ราชนาวี หมื่นศรี สห.ทร. 

๕๙ น.ต. พลากร สุนทรศารทูล กร. 

๖๐ น.ต. สินชัย พุ่มวิเศษ พร. 

๖๑ น.ต. สมพงษ์ แจ่มแจ้ง ฐท.สส. 

๖๒ น.ต. พงศ์นรินทร์ สันตวิชัย กบ.ทร. 
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๖๓ น.ต. เกียรติชน   สนธินอก กง.ทร. 

๖๔ น.ต. วัชรนันท์   มูลแก่น กพ.ทร. 

๖๕ น.ต. ประเสริฐ  หงษ์เทศ บก.ทร. 

๖๖ น.ต. ชาลี   อาลีมีน สอ.รฝ. 

๖๗ น.ต. ชูศักดิ์   เจริญยิ่ง รร.นร. 

๖๘ น.ต. ธนเทพ   เตโชพิทยากูล สสท.ทร. 

๖๙ น.ต. ชินบตุร   ศัพท์พันธุ ์ ทรภ.๒ 

๗๐ น.ต. ธวัช   บุญโท ทรภ.๒ 

๗๑ น.ต. ปรเมศวร ์ ค าชมภ ู นย. 

๗๒ น.ต. เมฆินทร ์  พลโคตร นย. 

๗๓ ร.อ.หญิง ทัศนีย์ ทรัพย์สอน พร. 

๗๔ ร.อ. ทศวัชร์ ประเสริฐ กร. 

๗๕ ร.อ. พลเทพ สุขอุดม กร. 

๗๖ ร.อ. ประจัญ พลแก้ง ฐท.สส. 

๗๗ ร.อ. สมเกียรติ วงษ์บุญมี ฐท.สส. 

๗๘ ร.อ. มนตรี พลชัย กร. 

๗๙ ร.อ. สมเดช สืบจิตจ านงค์ สพ.ทร. 

๘๐ ร.อ. สามารถ พามาวงษ์ ฐท.สส. 

๘๑ ร.อ. ศุภชัย   หุณฑนะเสว ี กร. 

๘๒ ร.อ. สุทธิพัฒน ์  แสงจันทร ์ บก.ทร. 

๘๓ ร.อ. วิศิษฎ์   สัตย์ธิพันธ ์ ขส.ทร. 

๘๔ ร.อ. ประวัติศาสตร์ คุณความดี นรข. 

๘๕ ร.อ. สนธยา   สุดประเสริฐ  ทรภ.๒ 

๘๖ ร.อ. รุ่งภณ   ชูสุวรรณ ทรภ.๓ 

๘๗ ร.อ. อุดร  ขุนวัง ทรภ.๓ 

๘๘ ร.อ. วรุตม์   มีสังข์ ทรภ.๓ 

๘๙ ร.อ. วชิรวิทย ์  แพงศรี นย. 

๙๐ ร.ท.หญิง วนาลักษณ ์ พันธ์งาม พร. 

๙๒ ร.ท. พร อุบลประเสริฐ กร. 
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๙๒ ร.ท. ชัยวัฒน ์ เอ่ียมสะอาด ฐท.สส. 

๙๓ ร.ท. วรพงษ์  ปฏิมาประกร สลก.ทร. 

๙๔ ร.ท. พิชัย   เจริญสุขสวัสดิ ์ พร. 

๙๕ ร.ต. สายชล อ าพาพันธ์ สพ.ทร. 

๙๖ ร.ต. หัตถชัย พ่วงเชย กร. 

๙๗ ร.ต. พิษณุพล นิพันธ์ประศาสน์ สอ.รฝ. 

๙๘ ร.ต. ภิพัทพล ภิรมย์มาก ทรภ.๑ 

๙๙ ร.ต. สุจินต์ ลอแท สพ.ทร. 

๑๐๐ ร.ต. วันชัย แสงอรุณ สพ.ทร. 

๑๐๑ ร.ต. สมเกียรติ ยังศิริ สพ.ทร. 

๑๐๒ ร.ต. วุฒิพงษ์ บุญขันธ์ กร. 

๑๐๓ ร.ต. ส าราญ  เปี่ยมแจง อล.ทร. 

๑๐๔ ร.ต. อรุณชัย  เส้งจั่ว อล.ทร. 

๑๐๕ ร.ต. วิรัตน์  สืบสาย ทรภ.๒ 

๑๐๖ พ.จ.อ.หญิง นงนุช หรั่งเจริญ ฐท.สส. 

๑๐๗ พ.จ.อ. ชัชวาล วรรณปะเถาว์ กร. 

๑๐๘ พ.จ.อ. พันพนา สวงนสุข กร. 

๑๐๙ พ.จ.อ. ทศพร พลเศษย์ กร. 

๑๑๐ พ.จ.อ. กัญจน์ ศรีพุ่มไข่ กร. 

๑๑๑ พ.จ.อ. กัมพล ยุทธวิชัย สอ.รฝ. 

๑๑๒ พ.จ.อ. ยุทธนา อ าไพเทศ ฐท.สส. 

๑๑๓ พ.จ.อ. สมจิตร์ ชาวสวน สอ.รฝ. 

๑๑๔ พ.จ.อ. นฤพล ด้วงปั้น กร. 

๑๑๕ พ.จ.อ. ชูชีพ นรแสน ฐท.สส. 

๑๑๖ พ.จ.อ. สามารถ บุญเหลือ ทรภ.๑ 

๑๑๗ พ.จ.อ. รักษ์ ค าเกิดภูมี นย. 

๑๑๘ พ.จ.อ. ชัยวัฒน ์ ฟับประโคน สพ.ทร. 

๑๑๙ พ.จ.อ. ประมวล มุกขุนทด สอ.รฝ. 

๑๒๐ พ.จ.อ. ธีระพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ ทรภ.๑ 
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๑๒๑ พ.จ.อ. พรรษิษฐ์ ถนอมรัตน์ กร. 

๑๒๒ พ.จ.อ. วรายุทธ ปรีชาเมธากุล สพ.ทร. 

๑๒๓ พ.จ.อ. โสภณวิชญ ์ แสงนาค ฐท.สส. 

๑๒๔ พ.จ.อ. มงคล ค ากอง สอ.รฝ. 

๑๒๕ พ.จ.อ. วรสร ตะเคียนทอง สพ.ทร. 

๑๒๖ พ.จ.อ. ธีรศักดิ์ ทะนวนรัมย์ กร. 

๑๒๗ พ.จ.อ. สนธ ิ ศิริเลิศ อล.ทร. 

๑๒๘ พ.จ.อ. ธวัชชัย ราชูโส สพ.ทร. 

๑๒๙ พ.จ.อ. วัชรินทร์ อาจศึกรังษี ฐท.สส. 

๑๓๐ พ.จ.อ. วชิรัตน ์ บุญศรี สอ.รฝ. 

๑๓๑ พ.จ.อ. วสันต์ รักคุณ นย. 

๑๓๒ พ.จ.อ. เด่นพงศ์ ส าอางเอ่ียม สพ.ทร. 

๑๓๓ พ.จ.อ. เชาวลิต นักเบศร์ สอ.รฝ. 

๑๓๔ พ.จ.อ. จิรายุส ชื่นฤดี ฐท.กท. 

๑๓๕ พ.จ.อ. พงษ์ศักดิ์ จ่ามมาตย์ กร. 

๑๓๖ พ.จ.อ. สันชัย รังสังข์ กร. 

๑๓๗ พ.จ.อ. ประสิทธิ์ ศรีสุขแก้ว นย. 

๑๓๘ พ.จ.อ. ธ ารงคค์ มั่นคง ฐท.สส. 

๑๓๙ พ.จ.อ. อ านาจ  วงษ์น้อย กร. 

๑๔๐ พ.จ.อ. สมทรรศน์  พุทธิปรางค ์ อล.ทร. 

๑๔๑ พ.จ.อ. อโนทัย  ปิดทอง อล.ทร. 

๑๔๒ พ.จ.อ. สนธยา   ทองก้านเหลือง ยก.ทร. 

๑๔๓ พ.จ.อ. สมพงษ ์ ปิ่นอมร ชย.ทร. 

๑๔๔ พ.จ.อ. จารุวัตร  หยั่งบุญ พร. 

๑๔๕ พ.จ.อ. ณรงค์ สุวรรณโชต ิ นย. 

๑๔๖ พ.จ.อ. ประมาณ แก้วสกุนนี นย. 

๑๔๗ พ.จ.อ. ธานินทร์ ทองมี นย. 

๑๔๘ พ.จ.อ. นิกร พระทอง นย. 

๑๔๙ พ.จ.อ. พูลศิลป์ ทิพดง นรข. 
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๑๕๐ พ.จ.อ. สุรเดช   ชนะสงคราม ทรภ.๒ 

๑๕๑ พ.จ.อ. ศรีธนชัย   เงาฉาย ทรภ.๒ 

๑๕๒ พ.จ.อ. พิเชษฐ   กิจหว่าง กร. 

๑๕๓ พ.จ.อ. เอกฉัตร  สาริกขพันธุ ์ ทรภ.๓ 

๑๕๔ พ.จ.ท. ทศพร ทองศรี สพ.ทร. 

๑๕๕ พ.จ.ท. เบญจรงค์ ช่อทอง ยศ.ทร. 

๑๕๖ พ.จ.ท. อดุลย์ เวียงจันทร์ ฐท.สส. 

๑๕๗ พ.จ.ต. โกศล ชาญสมิง กร. 

๑๕๘ นนร. อานนท ์  ชิตทัพ รร.นร. 

๑๕๙ นนร. คณิน พฤกษารุ่งเรือง รร.นร. 

๑๖๐ นนร. นิติเกียรติ   มณีทิพย ์ รร.นร. 

๑๖๑ นนร. กิตติกานต ์ เชาวโชต ิ รร.นร. 

 
เครื่องหมายความสามารถนักแม่นปืนชั้นสูง (ชั้น ๓)  จ านวน  ๒๖๐  นาย 

๑ น.อ. บัญชา ดาวสุข นย. 

๒ น.อ. ชัยฤทธิ ์  เกิดผล อศ. 

๓ น.อ. เทวินทร์   ศิลปชัย ทรภ.๒ 

๔ น.อ. สรรเสริญ จั่นเรือง อร. 

๕ น.อ. สมหวัง   วงศ์อุดม พธ.ทร. 

๖ น.อ. เกียรติกูล ไชยสังวล สพ.ทร. 

๗ น.อ. สมศักดิ์  จันทร์เขียว อร. 

๘ น.อ. โชคชัย ภูมิวุฒิวงศ์ นรข. 

๙ น.อ. ช านาญ สอนแพง กร. 

๑๐ น.อ. อิสรา   พัฒนวบิูลย ์ สพ.ทร. 

๑๑ น.อ. สุริยา สินธิทา สพ.ทร. 

๑๒ น.อ. ทิวา อ่อนละออ ยศ.ทร. 

๑๓ น.อ. วรวิช หิรัญสุข นย. 

๑๔ น.อ. พรพจน ์  แสงอรุณ อร. 

๑๕ น.อ. ศรายุทธ   เพ็ญดี อร. 

๑๖ น.อ. สมพงษ์ กิจจานนท์ กร. 

๑๗ น.ท. นิคม   ประทุมทอง ทรภ.๒ 
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๑๘ น.ท. สุธีร ์  วรรณม่วง สตน.ทร. 

๑๙ น.ท. วิษณุ จันศิริรัตน์ ยศ.ทร. 

๒๐ น.ท. สาธิต  ศิริแสง กง.ทร. 

๒๑ น.ท. วุฒิชัย สัทธาธรรมรักษ์ สพ.ทร. 

๒๒ น.ท. โสภณ   วีรบรรจง ขส.ทร. 

๒๓ น.ท. ศรายุทธ ์  ตรีรมณ ์ ขส.ทร. 

๒๔ น.ท. ยุทธนา   บุญทับ สอ.รฝ. 

๒๕ น.ท. ศุภสิทธิ์ ทองเพียรพงษ์ ยศ.ทร. 

๒๖ น.ท. สามารถ ยังอยู่ ฐท.สส. 

๒๗ น.ท. สมศักดิ์   บุญสวน ยก.ทร. 

๒๘ น.ท. ชยุต อาจวิชัย อร. 

๒๙ น.ท. มนัส   หมีเงิน สก.ทร. 

๓๐ น.ท. ธนภูมิ   ประทีป รร.นร. 

๓๑ น.ท. ธวัชชัย เที่ยงแท้ ฐท.สส. 

๓๒ น.ต. ขันติ ดีพราหมณ์ กร. 

๓๓ น.ต. ปิยะพงษ์ รุ่งเรือง กร. 

๓๔ น.ต. ฉัตรชัย มั่นคง กร. 

๓๕ น.ต. ส ารวม ม่วงปาน สพ.ทร. 

๓๖ น.ต. อ านวย รสจันทร์วงษ์ สพ.ทร. 

๓๗ น.ต. มานะ   ภู่ห้อย พธ.ทร. 

๓๘ น.ต. เกษม   ขันธ์แก้ว ขส.ทร. 

๓๙ น.ต. ชัยยะ   สว่างด ี ขส.ทร. 

๔๐ น.ต. สมชาย   พัฒนศิริพงศ ์ นย. 

๔๑ น.ต. นิธิวัชร ์  มงคลอริยวงศ์ พร. 

๔๒ น.ต. สมเกียรต ิ เกิดแย้ม สตน.ทร. 

๔๓ น.ต. วินัย   อัจฉริยนิติ ขส.ทร. 

๔๔ น.ต. เอกวัฒน์   สงวนเผา่ ขส.ทร. 

๔๕ น.ต. พยุง   รอดพิลา กร. 

๔๖ น.ต. ธวัชชัย   เรืองฤทธิ์ ทรภ.๒ 

๔๗ น.ต. สุนันท ์ เนสะและ นย. 
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๔๘ ร.อ. ประสาร คลี่ฉายยา นรข. 

๔๙ ร.อ. โอรส พุทธโค กร. 

๕๐ ร.อ. ประมวล เสนาวงษ์ กร. 

๕๑ ร.อ. สามารถ เกษรร สอ.รฝ. 

๕๒ ร.อ. พงศ์พิสิฐ ไล้ทอง กร. 

๕๓ ร.อ. สมพร เสมา สอ.รฝ. 

๕๔ ร.อ. รพีภัทร โกสยะมาศ กร. 

๕๕ ร.อ. ณุกูล รอดพิพัฒน์ สอ.รฝ. 

๕๖ ร.อ. สิทธิกร ขาวหิรัญ กร. 

๕๗ ร.อ. สุวรรณ รัตนภักด ี สอ.รฝ. 

๕๘ ร.อ. พันสัก แสนโคตร์ ฐท.สส. 

๕๙ ร.อ. พิทักษ์ จันที สพ.ทร. 

๖๐ ร.อ. พิชิต เวหนะรัตน์ สอ.รฝ. 

๖๑ ร.อ. อิสระพงษ์ นิตยกิตติ กร. 

๖๒ ร.อ. น าพล พวงพุฒ พธ.ทร. 

๖๓ ร.อ. สุทธินนัท ์  ชลยุทธ ขส.ทร. 

๖๔ ร.อ. นิรันดร ์  เหล่าทองสาร กร. 

๖๕ ร.อ. ธวัชชัย   ใจเด็ด ฐท.กท. 

๖๖ ร.อ. บุญเสริม   ก้องบุญประเสริฐ อล.ทร. 

๖๗ ร.อ. ฐิติวัฒน ์  วันศุกร์ ยศ.ทร. 

๖๘ ร.อ. โกมล   อยู่คง สก.ทร. 

๖๙ ร.อ. นันทพล  สังข์แก้ว วศ.ทร. 

๗๐ ร.อ. สมนึก   วนาอุปถัมภ์กุล พร. 

๗๑ ร.อ. สายชล   สีผ่องใส พร. 

๗๒ ร.อ. ประธาน   ไชยคงทอง  ทรภ.๒ 

๗๓ ร.อ. บรรเจิด   ชูชื่น ทรภ.๒ 

๗๔ ร.อ. ชาญชน  เมฆสุวรรณ ทรภ.๓ 

๗๕ ร.อ. สันต ิ  โต๊ะสอีด  ทรภ.๓ 

๗๖ ร.อ. ฐิตินันท ์  พูลพันธ ์ ทรภ.๓ 

๗๗ ร.อ. ยุวชน   กล้าหาญ นย. 
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๗๘ ร.ท.หญิง นันทนา แสงเสริม สพ.ทร. 

๗๙ ร.ท.หญิง ทิพย์ศิรา   ทองพิลา วศ.ทร. 

๘๐ ร.ท. พูลสวัสดิ์ ทองเกิด ฐท.สส. 

๘๑ ร.ท. สุภัทร ศรีสุภา สอ.รฝ. 

๘๒ ร.ท. ฐาปากิจ พ้นชั่ว กร. 

๘๓ ร.ท. มณเฑียร เทียมศรี กร. 

๘๔ ร.ท. ธรรมสถิต ทองคล้ า ยศ.ทร. 

๘๕ ร.ท. พรชัย   บุญทว ี ยก.ทร. 

๘๖ ร.ท. สุคนธ ์  ชุมเพ็ญ สห.ทร. 

๘๗ ร.ท. อรุณ   จักขุจันทร ขว.ทร. 

๘๘ ร.ท. ปิยวัตร   สุขร ามิ วศ.ทร. 

๘๙ ร.ท. จินดา   สาหาญ สพ.ทร. 

๙๐ ร.ท. ธนกฤต   อัครเตชนนท ์ สพ.ทร. 

๙๑ ร.ท. เทิดศักดิ์   วิยะกูล สก.ทร. 

๙๒ ร.ท. เทวเดช   เพ็งแก้ว อร. 

๙๓ ร.ท. ปรีชา  ทิพย์สุมณฑา สห.ทร. 

๙๔ ร.ท. พงศ์ธรรศ  เลิศมนัสภรณ์ สวพ.ทร. 

๙๕ ร.ท. วีระ   เรืองวรการ กร. 

๙๖ ร.ท. ปกรณ์   ชูเชื้อ อศ. 

๙๗ ร.ท. วิชิต   กาดสันเทียะ ทรภ.๒ 

๙๘ ร.ท. จักรพันธ์   รู้รักศรี ทรภ.๒ 

๙๙ ร.ท. สมหมาย   รัตนพงศ ์ ทรภ.๓ 

๑๐๐ ร.ท. อ านวย   พัฒนจนัทร ์ สอ.รฝ. 

๑๐๑ ร.ท. ภาณุมาศ   ทาสีด า กร. 

๑๐๒ ร.ต.หญิง กานดา ทองบุญเหลือ พร. 

๑๐๓ ร.ต. อภิชาติต สนธยามาลย์ อร. 

๑๐๔ ร.ต. วิสิษฏ์ศักดิ์ สินประเสริฐ กร. 

๑๐๕ ร.ต. ปฐมพงศ์ ศิลปวัฒนานันท์ กร. 

๑๐๖ ร.ต. ชินวัตร ที่ภักดี กร. 

๑๐๗ ร.ต. ธงชัย ศรีล าใย พธ.ทร. 
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๑๐๘ ร.ต. สิริชัย เรืองอร่าม สอ.รฝ. 

๑๐๙ ร.ต. พรชัย   ผสมทรัพย ์ พธ.ทร. 

๑๑๐ ร.ต. วิรพงศ์   เกตุโกบุตร อศ. 

๑๑๑ ร.ต. ปราโมทย ์ ฟักพยุง ขว.ทร. 

๑๑๒ ร.ต. ธีระพงษ ์ อินปาน สพ.ทร. 

๑๑๓ ร.ต. ผจญศึก   ทรัพย์พงศ์วัฒนา อร. 

๑๑๔ ร.ต. สมชาย   สมาล ี สอ.รฝ. 

๑๑๕ ร.ต. อธิพันธ์   ตันนุตร กง.ทร. 

๑๑๖ ร.ต. สมชาย   จันทร์ทรง สพ.ทร. 

๑๑๗ ร.ต. ศักดิ์ชัย   ธนะศรี ขส.ทร. 

๑๑๘ ร.ท. ปิยวัตร   สุขร ามิ วศ.ทร. 

๑๑๙ ร.ต. วัชรวัชร ์  พันธุพล  ทรภ.๒ 

๑๒๐ ร.ต. ธีระวุฒ ิ หร่ังวิลัย ทรภ.๒ 

๑๒๑ ร.ต. ธีระพล   มะอาจเลิศ   ทรภ.๓ 

๑๒๒ พ.จ.อ. พงษ์ศักดิ์ ฝาชัยภูมิ นย. 

๑๒๓ พ.จ.อ. ราเชนทร์ พาระบุตร กร. 

๑๒๔ พ.จ.อ. เชิงชาย โสภัณ กร. 

๑๒๕ พ.จ.อ. สุพจน์ แก้วประทุม สพ.ทร. 

๑๒๖ พ.จ.อ. พรชัย นรัฐกิจ สอ.รฝ. 

๑๒๗ พ.จ.อ. จักรกฤษ กังสดาล สพ.ทร. 

๑๒๘ พ.จ.อ. สุริยะ ปานน้อย นย. 

๑๒๙ พ.จ.อ. อาวุธ หงษ์พรม สพ.ทร. 

๑๓๐ พ.จ.อ. ธเนตร ส่งศรี สอ.รฝ. 

๑๓๑ พ.จ.อ. อดิเทพ ดวงพันนา สพ.ทร. 

๑๓๒ พ.จ.อ. บัณฑิต เต็งสุวรรณ์ กร. 

๑๓๓ พ.จ.อ. อานนท์ ไกรรัตน์ นย. 

๑๓๔ พ.จ.อ. อภิชัย หนูประเสริฐ กร. 

๑๓๕ พ.จ.อ. สายัน เงินล ายอง สพ.ทร. 

๑๓๖ พ.จ.อ. รุ่งนภา ชาติโยธิน สอ.รฝ. 

๑๓๗ พ.จ.อ. อัมรินทร์ ใจเย็น กร. 
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๑๓๘ พ.จ.อ. นิเวช ภูธรรมะ สอ.รฝ. 

๑๓๙ พ.จ.อ. โสพล เลิศสิริ สพ.ทร. 

๑๔๐ พ.จ.อ. นันทกฤติ นรชาญ นย. 

๑๔๑ พ.จ.อ. กฤษฎ์ นาคละออ กร. 

๑๔๒ พ.จ.อ. วรวุฒ ิ แทนวันดี กร. 

๑๔๓ พ.จ.อ. ดนัย สุนทวนิค กร. 

๑๔๔ พ.จ.อ. นพดลล มงคลสูตร กร. 

๑๔๕ พ.จ.อ. วิทยากร น้ าเพชร สอ.รฝ. 

๑๔๖ พ.จ.อ. อรรถพล อินทร ฐท.สส. 

๑๔๗ พ.จ.อ. มารุต ไหลริน ฐท.สส. 

๑๔๘ พ.จ.อ. ปรีชา จิตจ านงค์ สพ.ทร. 

๑๔๙ พ.จ.อ. ไกรวุฒิ ม่วงมนตรี สอ.รฝ. 

๑๕๐ พ.จ.อ. เกียรติศักดิ์ วชิรปักษี กร. 

๑๕๑ พ.จ.อ. ศราวุธ นาคเส็ง ฐท.สส. 

๑๕๒ พ.จ.อ. จักกริษ ปั้นจันทร์ พธ.ทร. 

๑๕๓ พ.จ.อ. ณัฐพงษ์ อธิลาภ นย. 

๑๕๔ พ.จ.อ. เดชา เสือทอง สอ.รฝ. 

๑๕๕ พ.จ.อ. กริชพล ราวะดี สอ.รฝ. 

๑๕๖ พ.จ.อ. เกรียงศักดิ์ ขวดชัยภูมิพัต สพ.ทร. 

๑๕๗ พ.จ.อ. ศิกฤทธิ์ ธนาฒย์วงศ์ กร. 

๑๕๘ พ.จ.อ. วัฒนา วงศ์แก่น สพ.ทร. 

๑๕๙ พ.จ.อ. สายชล ขามจตุรัส กร. 

๑๖๐ พ.จ.อ. วิทยา เอ่ียมโภคาประดิษฐ สพ.ทร. 

๑๖๑ พ.จ.อ. ภาณุวัฒน์ ทิมทอง สอ.รฝ. 

๑๖๒ พ.จ.อ. ภูวมินทร์ เลื่อมใส กร. 

๑๖๓ พ.จ.อ. องอาจ ศรีค าน้อย กร. 

๑๖๔ พ.จ.อ. ฤชัย ก้อนเงิน สพ.ทร. 

๑๖๕ พ.จ.อ. ชัยพร อู่หิรัญ กบ.ทร. 

๑๖๖ พ.จ.อ. สุเทพ ฟักไพโรจน์ กบ.ทร. 

๑๖๗ พ.จ.อ. เอนก   ทองอาบ พธ.ทร. 
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๑๖๘ พ.จ.อ. พิชรัตน ์  ศรีสงคราม กร. 

๑๖๙ พ.จ.อ. ประจวบ   แสงสมิง กร. 

๑๗๐ พ.จ.อ. อดุลย์  รุ่งรัศม ี ขส.ทร. 

๑๗๑ พ.จ.อ. อรรถพร  ทองสุข ขส.ทร. 

๑๗๒ พ.จ.อ. เชวง   กลีบแก้ว สพ.ทร. 

๑๗๓ พ.จ.อ. ด ารงค์ศักดิ์   เทียมเงิน ขส.ทร. 

๑๗๔ พ.จ.อ. ธวัชชัย  เพ็ชร์เย็น สพ.ทร. 

๑๗๕ พ.จ.อ. นเรศ   ชะเอมวัน กพ.ทร. 

๑๗๖ พ.จ.อ. นิรันดร ์  โหน่งเวียง ยศ.ทร. 

๑๗๗ พ.จ.อ. สุพจน ์  แจ่มจ ารัส ขส.ทร. 

๑๗๘ พ.จ.อ. มาโนช  ออกกิจวัตร ขส.ทร. 

๑๗๙ พ.จ.อ. โอภาส  นิธินวคุณไพศาล ยศ.ทร. 

๑๘๐ พ.จ.อ. ประวิทย ์  นาถอมรวิทย ์ ฐท.กท. 

๑๘๑ พ.จ.อ. กรันต์   ลามาล ี ยศ.ทร. 

๑๘๒ พ.จ.อ. องอาจ   สังข์ทอง รร.นร. 

๑๘๓ พ.จ.อ. อนุวัฒน ์  สระกิ่ง กร. 

๑๘๔ พ.จ.อ. สุนทร  หวังอีน พร. 

๑๘๕ พ.จ.อ. สมชาย   เมธีบวร สพ.ทร. 

๑๘๖ พ.จ.อ. ประเสริฐ   มิตรกุล ฐท.สส. 

๑๘๗ พ.จ.อ. มนัส  จันทร์วิไล อศ. 

๑๘๘ พ.จ.อ. พรอนันต ์  เกตุพวงแก้ว วศ.ทร. 

๑๘๙ พ.จ.อ. เสกสรร   พัสดุสาร อล.ทร. 

๑๙๐ พ.จ.อ. สุเทพ   นาวานุเคราะห ์ สพ.ทร. 

๑๙๑ พ.จ.อ. สมคิด   ราษีทอง สอ.รฝ. 

๑๙๒ พ.จ.อ. สุเทพ   แนวเงินด ี ฐท.กท. 

๑๙๓ พ.จ.อ. ธนาธปิ   บุญตา กร. 

๑๙๔ พ.จ.อ. ธนวัฒน ์ แก้วประหลาด กร. 

๑๙๕ พ.จ.อ. วรพล   หนูมา อล.ทร. 

๑๙๖ พ.จ.อ. บุญช ู  สุขม่วง ขส.ทร. 

๑๙๗ พ.จ.อ. กิตติพร   สังข์ศิลปช์ัย สสท.ทร. 
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๑๙๘ พ.จ.อ. พรสวรรค์   พึ่งพร อร. 

๑๙๙ พ.จ.อ. โกศร ี  อ่อนสัมพันธ ์ วศ.ทร. 

๒๐๐ พ.จ.อ. สมนึก   ท่องแจ้ง อศ.ทร. 

๒๐๑ พ.จ.อ. คมสัน   พานทอง สห.ทร. 

๒๐๒ พ.จ.อ. นนทพนัธ ์  ขันดี พร. 

๒๐๓ พ.จ.อ. จักรพงษ์   สุขรักษ์พันธ ์ พธ.ทร. 

๒๐๔ พ.จ.อ. สุวัฒน ์  อยู่อินทร์ ขว.ทร. 

๒๐๕ พ.จ.อ. รัชพล   ถาวร สก.ทร. 

๒๐๖ พ.จ.อ. ต่อศักดิ์   นาควิเชียร ฐท.สส. 

๒๐๗ พ.จ.อ. กิติศักดิ์   ปั้นมณ ี กร. 

๒๐๘ พ.จ.อ. วิรัช  บุญเสริมสันต ิ กง.ทร. 

๒๐๙ พ.จ.อ. วีระพันธ ์  จันทร์ลือไชย ฐท.กท. 

๒๑๐ พ.จ.อ. ปราการ   ด าริห์กิจ ขส.ทร. 

๒๑๑ พ.จ.อ. บุญสม น้อยสุวรรณ์ นย. 

๒๑๒ พ.จ.อ. เกียรติพงษ์  ปิ่นแก้ว นรข . 

๒๑๓ พ.จ.อ. ส าเริง   มุกดา ทรภ.๒ 

๒๑๔ พ.จ.อ. อนุกูล   สุทธิโพธิ ์ ทรภ.๒ 

๒๑๕ พ.จ.อ. อนุชา   โสดาวชิิต ทรภ.๒ 

๒๑๖ พ.จ.อ. เสน่ห ์  ครวญหา ทรภ.๒ 

๒๑๗ พ.จ.อ. กมลนาถ จิตเขม้น ทรภ.๒ 

๒๑๘ พ.จ.อ. สาธิต   จรุงพัฒนานนท ์ ทรภ.๒ 

๒๑๙ พ.จ.อ. ทักษิณ   ชูแก้ว ทรภ.๓ 

๒๒๐ พ.จ.อ. สายชล   หลอดทอง สอ.รฝ. 

๒๒๑ พ.จ.อ. วิษณุ   ธะโนลัพธ ์ นย. 

๒๒๒ พ.จ.อ. อาธร   ทรัพย์พันแสน นย. 

๒๒๓ พ.จ.อ. วัชรินทร ์  เลี่ยนเครือ นย. 

๒๒๔ พ.จ.อ. มักตา   อาลี นย. 

๒๒๕ พ.จ.อ. เฉลิมชาต ิ  แหยมรักษา นย. 

๒๒๖ พ.จ.อ. ธนเดช  ญาติกระจาย นย. 

๒๒๗ พ.จ.ท. ปรีชา ศุภกูล ยศ.ทร. 
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๒๒๘ พ.จ.ท. สงวน วงค์อามาตย์ สอ.รฝ. 

๒๒๙ พ.จ.ท. นพเกศ พลอยเพชร สอ.รฝ. 

๒๓๐ พ.จ.ท. ชนก วรรณุวาส สอ.รฝ. 

๒๓๑ พ.จ.ท. มาโนช   เจียมสุวรรณกุล พร. 

๒๓๒ พ.จ.ท. วิยราช  ภูมลี รร.นร. 

๒๓๓ พ.จ.ท. อัศวิน   หวังเจริญ อร. 

๒๓๔ พ.จ.ท. อดิศาล   พิมสิม ขส.ทร. 

๒๓๕ พ.จ.ท. นพดล   บรรจง กร. 

๒๓๖ พ.จ.ท. แมน  ค าหร่ิม กบ.ทร. 

๒๓๗ พ.จ.ท. เชาวพันธ ์  จันทร์เพ็ง พร. 

๒๓๘ พ.จ.ท. อรรถพล   กลิ่นสุขหอม กพ.ทร. 

๒๓๙ พ.จ.ท. ประพล   รัตนานสุรณ ์ ขส.ทร. 

๒๔๐ พ.จ.ท. ระนอง   เย็นอารมย์ สห.ทร. 

๒๔๑ พ.จ.ท. เตชินท์ทักษ ์ อาชากาญจนเมธ ี วศ.ทร. 

๒๔๒ พ.จ.ท. สุวิทย ์  หมันทองหลาง กร. 

๒๔๓ พ.จ.ท. อุเทน   เพ็ชรทอง ทรภ.๒ 

๒๔๔ พ.จ.ท. เกียรติศักดิ์  บัวทอง ทรภ.๒ 

๒๔๕ พ.จ.ต. วันชัย ฉุยฉาย อร. 

๒๔๖ พ.จ.ต. วิเชียร สุทธิ กร. 

๒๔๗ พ.จ.ต. ชาญชัย ทองทิพย์ กร. 

๒๔๘ พ.จ.ต. ทองสุข พงษ์ศรี กร. 

๒๔๙ พ.จ.ต. ศักดิ์ชัย   พุ่มพวง ขส.ทร. 

๒๕๐ พ.จ.ต. ทวี  นงนชุ กร. 

๒๕๑ พ.จ.ต. วีรวัฒน ์  หาญพุฒ ขส.ทร. 

๒๕๒ พ.จ.ต. อรัญ   บุญม ี ขส.ทร. 

๒๕๓ พ.จ.ต. วิเชียรรัตน์  จันทร์พรหม ทรภ.๒ 

๒๕๔ นนร. ภูวเดช   โพธิ์ทอง รร.นร. 

๒๕๕ นนร. เกษมศักดิ์  ทิพยะว้ฒน ์ รร.นร. 

๒๕๖ นนร. เกียรติศักดิ์  เภกะนันท ์ รร.นร. 

๒๕๗ นนร. ณัฐสิทธิ ์  สุขรุ่ง รร.นร. 
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๒๕๘ นนร. รัชพล    พันธุ์สวสัดิ ์ รร.นร. 

๒๕๙ นนร. ศุภโชค   สายแสงทอง รร.นร. 

๒๖๐ นนร.  ดารากรณ์  ภักดีพงษ์  รร.นร. 

 
เครื่องหมายความสามารถนักแม่นปืน  (ชั้น ๔)   จ านวน  ๓๑๖  นาย 

๑ พล.ร.ต. จงกล  มีสวัสดิ ์ ทรภ.๒ 

๒ น.อ. อุทาน   คล้ายภูผึ้ง ยก.ทร. 

๓ น.อ. สันติ ลยางกูร พธ.ทร. 

๔ น.อ. สถาพร   ไล้สุวรรณ ฐท.สส. 

๕ น.อ. กฤติวุฒิ   ข าน้อย ทรภ.๓ 

๖ น.อ. อภิศักดิ์ พุ่มบ้านเซ่า นย. 

๗ น.อ. ก้องเกียรติ  ทองอร่าม ขว.ทร. 

๘ น.อ. โอภาส ไทยพิบูลย์ นย. 

๙ น.อ. สุรชัย อุดมสุข สพ.ทร. 

๑๐ น.อ. ศักดิ์ดา วัฒนธรรม สอ.รฝ. 

๑๑ น.อ. ภูษิต   แสงจันทร ์ อร. 

๑๒ น.ท. เดช คุรุรัตน์ กร. 

๑๓ น.ท. นัฐพงศ์ ก าเลิศทอง สอ.รฝ. 

๑๔ น.ท. ธัญวิศิฎษ์ คงสวัสดิ์ กร. 

๑๕ น.ท. จักรกฤษณ์ เรียมรักษ์ อศ. 

๑๖ น.ท. มานพ เลิศสกุณี อร. 

๑๗ น.ท. คณพศ กาญจนเพ็ญ นรข. 

๑๘ น.ท. วินัย   สุขวันเพ็ญ กพ.ทร. 

๑๙ น.ท. ณฐ ชิตสุภาพ กร. 

๒๐ น.ท. ธนลักษณ ์  นุกูลกิจ นย. 

๒๑ น.ท. พิษณุ   อังสุวัฒนะ   ทรภ.๒ 

๒๒ น.ท. บุญชอบ   วอนกล่ า พร. 

๒๓ น.ท. พงศ์อมร ชอนกระโทก กร. 

๒๔ น.ท. สุธรรม์ ชัยจินดา กร. 

๒๕ น.ท. สมุทร ครุธา กร. 

๒๖ น.ท. อานุภาพ จิติวงค ์ กร. 
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๒๗ น.ต.หญิง ธัญญาภัทร ค าท้าว พธ.ทร. 

๒๘ น.ต. ประจักษ์ สงยาง พธ.ทร. 

๒๙ น.ต. ยุทธ ชมภูวงษ์ กร. 

๓๐ น.ต. มงคล วิศวกรสกาว ฐท.สส. 

๓๑ น.ต. สุรศักดิ์ แสงจันทร์ สอ.รฝ. 

๓๒ น.ต. ชัยยศ บูรณะถาวร กร. 

๓๓ น.ต. สมพร ค านึงผล บก.ทร. 

๓๔ น.ต. ปรีชา   บุญนาคแก้ว สก.ทร. 

๓๕ น.ต. ชุมพร   เฉยภัย สพ.ทร. 

๓๖ น.ต. ยุทธนา  อัมระปาล ทรภ.๒ 

๓๗ ร.อ.หญิง อุรวี บุตรรัตน์ พร. 

๓๘ ร.อ.หญิง ผจงจิตต์ ภักด ี พร. 

๓๙ ร.อ.หญิง รัชดาภร สมรูป พร. 

๔๐ ร.อ.หญิง เสาวนีย์ กรุ่นทอง พร. 

๔๑ ร.อ.หญิง วิลาวัณย ์  ปฏิมาประกร อร. 

๔๒ ร.อ. มานะ ปราณีตพลารักษ์ พร. 

๔๓ ร.อ. วีระพล เพชรสร สอ.รฝ. 

๔๔ ร.อ. วีระ มีหมู่ กร. 

๔๕ ร.อ. จีระศักดิ์ แสงเชื้อพ่อ สอ.รฝ. 

๔๖ ร.อ. ปริญญา สามล สอ.รฝ. 

๔๗ ร.อ. ภูมิธรรม จุนเจือจาน กร. 

๔๘ ร.อ. ณัฐพงศ์ พุ่มงาม สอ.รฝ. 

๔๙ ร.อ. อธิพงษ์ เหมือนฤทธิ์ ฐท.กท. 

๕๐ ร.อ. ชาญณรงค์ บ ารุงเมือง นย. 

๕๑ ร.อ. ราเชนทร์ พุกเผือก สอ.รฝ. 

๕๒ ร.อ. เบญจะ   เสาทอน อร. 

๕๓ ร.อ. ศิริพงค์ สุคันธมาลา รร.นร. 

๕๔ ร.อ. ชุมพล  ทับศรี อร. 

๕๕ ร.อ. วงศา   บุญลึก ทรภ.๒ 

๕๖ ร.อ. ธรรมลักษณ์  โมรัษเฐียร ทรภ.๓ 



- ๑๙ - 

 
๕๗ ร.อ. วิเชียร  พรมขวัญ นย. 

๕๘ ร.ท.หญิง พัทธพีร์   มะลิสุวรรณ ขว.ทร. 

๕๙ ร.ท. อิศเรศ เกศสงกา สอ.รฝ. 

๖๐ ร.ท. บุญธรรม ลมุล กร. 

๖๑ ร.ท. สมเกียรติ เหมสมิติ กร. 

๖๒ ร.ท. สุริยา วิชัยวงศ์ กร. 

๖๓ ร.ท. วิชาญ ประทุมมา กร. 

๖๔ ร.ท. สุทธิพงษ์ สุขท่ามะพลา สอ.รฝ. 

๖๕ ร.ท. ณพล ชัยยะ พธ.ทร. 

๖๖ ร.ท. ยอดชาย นิลญาณ สพ.ทร. 

๖๗ ร.ท. จรูญศักดิ์ ศรีขิม กพร.ทร. 

๖๘ ร.ท. บัญชา บุบผามะโล นย. 

๖๙ ร.ท. มารุต เพ็ญ ฐท.สส. 

๗๐ ร.ท. สุขสันต ์  ประจะนัง ขว.ทร. 

๗๑ ร.ท. วรเดช   พบพืช อร.ทร. 

๗๒ ร.ท. ทศพล   เกิดเรียน กร. 

๗๓ ร.ท. ปิยะพร   ขาวบริสุทธิ ์ กง.ทร. 

๗๔ ร.ท. วีรชัย  ผ่องศรี รร.นร. 

๗๕ ร.ท. เอกรัฐ   มะล ิ อร. 

๗๖ ร.ท. ภาคภูมิ   โชติสุวรรณกุล ชย.ทร. 

๗๗ ร.ท. อิทธิพล  สุขเกษม กร. 

๗๘ ร.ท. วันชัย พฤกษกล ามาศ นย. 

๗๙ ร.ท. กิตติ  อรุณภักดี ทรภ.๒ 

๘๐ ร.ท. สมบัต ิ  เพ็งเทพ ทรภ.๒ 

๘๑ ร.ท. ธนกฤต  จิตอารี ทรภ.๓ 

๘๒ ร.ท. เจนวิทย ์  ประพัศรางค ์ ทรภ.๓ 

๘๓ ร.ท. สมหวัง   วิศภักดิ์ นย. 

๘๔ ร.ต.หญิง วงศ์ไทย พิมพิลา พร. 

๘๕ ร.ต.หญิง ยุวลักษณ์ จุลปาน ฐท.สส. 

๘๖ ร.ต.หญิง ลาวัลย ์ วันตะคุ พร. 
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๘๗ ร.ต.หญิง เพียงอัมพร วัฒนรณชัย ฐท.สส. 

๘๘ ร.ต.หญิง มะลิวัลย ์  ผะเอม พร. 

๘๙ ร.ต.หญิง ศราพันธ ์  วงศ์เงินยวง ขว.ทร. 

๙๐ ร.ต.หญิง สริญญาภา   สุดจิตร ขว.ทร. 

๙๑ ร.ต. ยุทธชัย กุศลรอด นย. 

๙๒ ร.ต. ณัฐกฤต อุดมสุข กร. 

๙๓ ร.ต. โชคชัย แท่นมณี ฐท.สส. 

๙๔ ร.ต. วัลลภ ดวงสาพล กร. 

๙๕ ร.ต. ธนากรณ์ สุขสถิตย์ย สพ.ทร. 

๙๖ ร.ต. จิตตพร อังษานาม สพ.ทร. 

๙๗ ร.ต. ธีรรเทพ นิลแนบแก้ว สพ.ทร. 

๙๘ ร.ต. วิทยา ภู่ประดิษฐ์ ยศ.ทร. 

๙๙ ร.ต. ประหยัด  จันทร์พิพัฒน์ผล สห.ทร. 

๑๐๐ ร.ต. สิตตรัตน ์  เจริญพร อร. 

๑๐๑ ร.ต. นรภัทร   ถัดทะพงษ ์ สพ.ทร. 

๑๐๒ ร.ต. กุหลาบ   รอดวิจิตร อศ. 

๑๐๓ ร.ต. ส าเริง  รุ่งเรือง สพ.ทร. 

๑๐๔ ร.ต. ปาล   พรหมดนตรี ทรภ.๓ 

๑๐๕ ร.ต. ชูเกียรติ   สมจิตต ์ วศ.ทร. 

๑๐๖ ร.ต. อมร   เวชอุบล อร. 

๑๐๗ ร.ต. อุส่าห ์  ขอดทอง วศ.ทร. 

๑๐๘ ร.ต. ศุภฤกษ์  ทองไพรวรรณ ขว.ทร. 

๑๐๙ ร.ต. รุ่งยศ   กลึงพุดซา อศ. 

๑๑๐ ร.ต. ธิปก   เอกวิริยะเสถียร รร.นร. 

๑๑๑ ร.ต. ณรงค์ จิตสกุลชัย ยศ.ทร. 

๑๑๒ ร.ต. ศิริฑูรย์ ดอกไม้เพ็ง นย. 

๑๑๓ ร.ต. ทนงศักดิ ์  ค าอ่อน ทรภ.๒ 

๑๑๔ ร.ต. พิเชฐพงศ ์ ภฤศ ทรภ.๒ 

๑๑๕ ร.ต. อุดมพร   สวัสดิ์นะท ี ทรภ.๓ 

๑๑๖ ร.ต. วรธณ   อ้นไชยะ ทรภ.๓ 
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๑๑๗ ร.ต. สัทธา   โกมาสังข ์ นย. 

๑๑๘ พ.จ.อ.หญิง พัชมณ เจริญพร อร. 

๑๑๙ พ.จ.อ.หญิง มยุร ี ชิตเจริญธรรม พร. 

๑๒๐ พ.จ.อ. พงษ์ศักดิ์ มารมย์ ฐท.สส. 

๑๒๑ พ.จ.อ. ขวัญชัย กลิ่นสุวรรณ์ สอ.รฝ. 

๑๒๒ พ.จ.อ. ไวกูณฐ์ วังแก้ว สอ.รฝ. 

๑๒๓ พ.จ.อ. อ านาจ แอบดอน ฐท.สส. 

๑๒๔ พ.จ.อ. นริศศักดิ์ แสงเอม กร. 

๑๒๕ พ.จ.อ. นาวี หมื่นอภัย นย. 

๑๒๖ พ.จ.อ. อาทิตย์ กัวสงฆ์ สอ.รฝ. 

๑๒๗ พ.จ.อ. พิษณุ สีคังไพ กร. 

๑๒๘ พ.จ.อ. ปิยบุตร วงศ์เลี่ยม ฐท.สส. 

๑๒๙ พ.จ.อ. ฤชากร เศวตกุญชร สอ.รฝ. 

๑๓๐ พ.จ.อ. พรอุตสาหะ พูนศรี กร. 

๑๓๑ พ.จ.อ. ศักดิ์นรินทร์ โยติภัย กร. 

๑๓๒ พ.จ.อ. วิระ รัตนวิจิตร์ สพ.ทร. 

๑๓๓ พ.จ.อ. อ านาจ เห็มนุช สอ.รฝ. 

๑๓๔ พ.จ.อ. ฉลอง เวทย์จรัส สพ.ทร. 

๑๓๕ พ.จ.อ. ธีรวุธ มารศรี กร. 

๑๓๖ พ.จ.อ. วัชรินทร์ เพชรส้ม ยศ.ทร. 

๑๓๗ พ.จ.อ. กฤษกร เคนไชยวงศ์ กร. 

๑๓๘ พ.จ.อ. ศิริพงษ์ ภูมิชิน กร. 

๑๓๙ พ.จ.อ. สังวาลย์ย เจริญสุข ฐท.สส. 

๑๔๐ พ.จ.อ. ชัยนรา เจริญราช สพ.ทร. 

๑๔๑ พ.จ.อ. สุขสันต์ สงวนธรรม กร. 

๑๔๒ พ.จ.อ. อนุกูล วงษ์สูง พธ.ทร. 

๑๔๓ พ.จ.อ. ทิวาพร เชื้อเกตุ นย. 

๑๔๔ พ.จ.อ. อนุศักดิ์ สันทัด ฐท.สส. 

๑๔๕ พ.จ.อ. ธนเดช แสนโคตร กร. 

๑๔๖ พ.จ.อ. สุจินต์ แสงทอง สอ.รฝ. 
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๑๔๗ พ.จ.อ. อนุชา มหามาตย์ สพ.ทร. 

๑๔๘ พ.จ.อ. สุวัชชัย นาคสมบัติ พธ.ทร. 

๑๔๙ พ.จ.อ. ภุชงค ์ เพ็ชรดี พร. 

๑๕๐ พ.จ.อ. วุฒิ อินทรเดช สพ.ทร. 

๑๕๑ พ.จ.อ. อิทธิพล โทนไทย วศ.ทร. 

๑๕๒ พ.จ.อ. เข็มชาติ ชายฮวด สอ.รฝ. 

๑๕๓ พ.จ.อ. ชาคริต ทานนท์ กร. 

๑๕๔ พ.จ.อ. ทศพร สังข์นาง สสท.ทร. 

๑๕๕ พ.จ.อ. สุเทพ สาเจริญ สพ.ทร. 

๑๕๖ พ.จ.อ. มาโนชต์ ข าชัยภูมิ ทรภ.๑ 

๑๕๗ พ.จ.อ. ชิโนรส สกุลรัตน์ กร. 

๑๕๘ พ.จ.อ. สุรพล ประมูลเรือง พธ.ทร. 

๑๕๙ พ.จ.อ. นาวิน พันธุ์เรือง สพ.ทร. 

๑๖๐ พ.จ.อ. วิโรจน ์ ปลั่งกลาง กร. 

๑๖๑ พ.จ.อ. โยธิน กัลยา สสท.ทร. 

๑๖๒ พ.จ.อ. ดุสิต ดวงพรหม อล.ทร. 

๑๖๓ พ.จ.อ. เกรียงยุทธ จันทรง ทรภ.๑ 

๑๖๔ พ.จ.อ. เฉลิมชัย เร่งร้อน กร. 

๑๖๕ พ.จ.อ. สุรกิจ ชมชื่น ฐท.สส. 

๑๖๖ พ.จ.อ. ปรารถนา บัญชาศักดิ์เจริญ สอ.รฝ. 

๑๖๗ พ.จ.อ. สมชาย ทองนาค กร. 

๑๖๘ พ.จ.อ. ทวีศักดิ์ นิตยะโรจน์ กร. 

๑๖๙ พ.จ.อ. สิทธิพล แสงแจ่ม ฐท.สส. 

๑๗๐ พ.จ.อ. ไกรศักดิ์ บุญหรรษา สพ.ทร. 

๑๗๑ พ.จ.อ. ธวัชชัย บุญวาที สอ.รฝ. 

๑๗๒ พ.จ.อ. นพพร เล็กอนุสรณ์ พธ.ทร. 

๑๗๓ พ.จ.อ. แสนคม ท้วมพงษ์ ฐท.สส. 

๑๗๔ พ.จ.อ. ธนัท ธราธรวินิจ กร. 

๑๗๕ พ.จ.อ. วุฒิไกร สังข์ทอง กร. 

๑๗๖ พ.จ.อ. ศักดิ์ดา วรรณวงษ์ ฐท.สส. 
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๑๗๗ พ.จ.อ. วิภพ รักษ์ด ารงค์ สอ.รฝ. 

๑๗๘ พ.จ.อ. ศิวสิทธิ์ ปิยะวัฒนานนท์ สพ.ทร. 

๑๗๙ พ.จ.อ. ธงชัย วงค์ไขยา กร. 

๑๘๐ พ.จ.อ. คีรีศักดิ์ บุญช่วย กร. 

๑๘๑ พ.จ.อ. วิชาญ เชื้อโชติ กร. 

๑๘๒ พ.จ.อ. เวณิชกพงษ์ วงศ์อาสา สอ.รฝ. 

๑๘๓ พ.จ.อ. วินัย นุชแฟง นย. 

๑๘๔ พ.จ.อ. จตุพร มณีสุข กร. 

๑๘๕ พ.จ.อ. สมบัติ สุขปานกลาง ฐท.กท. 

๑๘๖ พ.จ.อ. วิน พ้นเคราะห์ กร. 

๑๘๗ พ.จ.อ. นิวัติ ศุภมณี สพ.ทร. 

๑๘๘ พ.จ.อ. เจริญสิทธิ์ สังข์กรด ฐท.สส. 

๑๘๙ พ.จ.อ. ศิริพงษ์ เขื่อนค า สพ.ทร. 

๑๙๐ พ.จ.อ. นิเวศ เรืองงาม สอ.รฝ. 

๑๙๑ พ.จ.อ. ผาสุก แสนวัง กร. 

๑๙๒ พ.จ.อ. ปราเมษฐ สรเสริฐ กร. 

๑๙๓ พ.จ.อ. ธีรนาท ช่วยนคร ชย.ทร. 

๑๙๔ พ.จ.อ. วุฒิชัย เดชเกตุ ขส.ทร. 

๑๙๕ พ.จ.อ. นคราวุธ เรืองชาญ กพ.ทร. 

๑๙๖ พ.จ.อ. นรินทร์ วัฒนา พร. 

๑๙๗ พ.จ.อ. สุรสิทธิ์ ศรีสงคราม อร. 

๑๙๘ พ.จ.อ. นิพนธ ์  รุ่งแจ้ง สพ.ทร. 

๑๙๙ พ.จ.อ. อัครเดช   อุดมนุกูล พร. 

๒๐๐ พ.จ.อ. พรลภัส   ศรีสัจจวาท ี วศ.ทร. 

๒๐๑ พ.จ.อ. กฤษณะ   พิมพานนท ์ พร. 

๒๐๒ พ.จ.อ. เจริญทัพ   เที่ยงสมบูรณ ์ กร. 

๒๐๓ พ.จ.อ. มณฑล   อุณหะนันทน ์ รร.นร. 

๒๐๔ พ.จ.อ. สายัน   แสงงาม บก.ทร. 

๒๐๕ พ.จ.อ. สุภชัย  ฉิมสุข อล.ทร. 

๒๐๖ พ.จ.อ. สุทธนา   บ ารุงจิตต ์ ขว.ทร. 
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๒๐๗ พ.จ.อ. สุวัฒน ์ จันทร์ขจร ชย.ทร. 

๒๐๘ พ.จ.อ. ศักดิ์ทวี  จิตรโชต ิ อล.ทร. 

๒๐๙ พ.จ.อ. กิติศักดิ์ ฉลองธรรม อร. 

๒๑๐ พ.จ.อ. สมคิด   แย้มนัยนา สห.ทร. 

๒๑๑ พ.จ.อ. ชัชฌานนัต ์  บุญเกิด กร. 

๒๑๒ พ.จ.อ. ณัฐสิทธิ ์  โสภา สก.ทร. 

๒๑๓ พ.จ.อ. ไพฑูรย ์  เตี้ยบ ารุงญาต ิ รร.นร. 

๒๑๔ พ.จ.อ. ยุทธพงษ ์ อรุณวิง กง.ทร. 

๒๑๕ พ.จ.อ. นาวนิ   รื่นเริง ขส.ทร. 

๒๑๖ พ.จ.อ. ปิยะวฒัน ์ หนูสม  อร. 

๒๑๗ พ.จ.อ. พลพงศ ์  ฤชุภูมิพันธุ ์ พร. 

๒๑๘ พ.จ.อ. กุญชร  สีลายงค์ ยศ.ทร. 

๒๑๙ พ.จ.อ. ภัทริศวร์ หวีเกษ นย. 

๒๒๐ พ.จ.อ. ธวัชชัย อ่ าเพียร นย. 

๒๒๑ พ.จ.อ. องอาจ อาจหาญ นย. 

๒๒๒ พ.จ.อ. กิตติพันธ์ เกตุพ่ึงเมือง สอ.รฝ. 

๒๒๓ พ.จ.อ. ธรรมนูญ เขียวผ่อง นย. 

๒๒๔ พ.จ.อ. อุตส่าห์ พรหมมา สพ.ทร. 

๒๒๕ พ.จ.อ. อุดมวิทย์ พัฒนโสภณ กร. 

๒๒๖ พ.จ.อ. เอนกพงศ์ ใจตรง ขส.ทร. 

๒๒๗ พ.จ.อ. ชูชาติ ศักดาเพชรศิริ นรข. 

๒๒๘ พ.จ.อ. ภูดิส สันตะวา นรข. 

๒๒๙ พ.จ.อ. สุคล สิมภา นรข. 

๒๓๐ พ.จ.อ. สุพล   สังข์ศิลป์เลิศ ทรภ.๒ 

๒๓๑ พ.จ.อ. ราชันต ์  รัตนมาศ ทรภ.๒ 

๒๓๒ พ.จ.อ. ปริญญา  หม่ันทวี ทรภ.๒ 

๒๓๓ พ.จ.อ. วรวุธ  ช่วยทอง ทรภ.๒ 

๒๓๔ พ.จ.อ. อุทัย   ดวงแก้ว ทรภ.๒ 

๒๓๕ พ.จ.อ. สมทพ   ศรีสกุล ทรภ.๒ 

๒๓๖ พ.จ.อ. กฤตยช  สุทธิรักษ์ ทรภ.๓ 
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๒๓๗ พ.จ.อ. วิวัฒน ์  หนูหมอก ทรภ.๓ 

๒๓๘ พ.จ.อ. อภิรักษ์   ธรรมบึงการ ทรภ.๓ 

๒๓๙ พ.จ.อ. วิษณุ   ช่วยทอง ทรภ.๓ 

๒๔๐ พ.จ.อ. กมลภพ  สุขพล ทรภ.๓ 

๒๔๑ พ.จ.อ. อภิชาต ิ  สุขโทน ทรภ.๓ 

๒๔๒ พ.จ.อ. สุทัศน ์  โประวะ ทรภ.๓ 

๒๔๓ พ.จ.อ. วิโรจน ์  ทองวล ทรภ.๓ 

๒๔๔ พ.จ.อ. ธงชัย   บุญมา กร. 

๒๔๕ พ.จ.อ. กิตติศักดิ์   ตาลเลี่ยม กร. 

๒๔๖ พ.จ.อ. พิชิต   ไชยวัต นย. 

๒๔๗ พ.จ.อ. นัทธศักดิ ์  พลสุด นย. 

๒๔๘ พ.จ.อ. สรพงษ ์  ทิพเพชร นย. 

๒๔๙ พ.จ.อ. โพธิ์เงิน  ศิลา นย. 

๒๕๐ พ.จ.อ. สรศักดิ ์  อิ่มแก้ว นย. 

๒๕๑ พ.จ.อ. ณรงค์ ไชยรัตน์ อร. 

๒๕๒ พ.จ.ท.หญิง วราวรรณ   ประดิษฐ์ผล พร. 

๒๕๓ พ.จ.ท. ปัญญา หิรัญวงษ ์ สอ.รฝ. 

๒๕๔ พ.จ.ท. ณรงค์ศักดิ์ แปลา กร. 

๒๕๕ พ.จ.ท. สิทธิพงศ์ อินจันทร์ สอ.รฝ. 

๒๕๖ พ.จ.ท. นวดล โพธิ์รัศมี กร. 

๒๕๗ พ.จ.ท. ศักดิ์สิทธิ์ บุญฟู กร. 

๒๕๘ พ.จ.ท. วีรพงษ์ ดวงมณี กร. 

๒๕๙ พ.จ.ท. วิศรุต เหมือนหมาย กร. 

๒๖๐ พ.จ.ท. วรพงศ์ พลชะนะ สพ.ทร. 

๒๖๑ พ.จ.ท. อาจิน บุบผา สอ.รฝ. 

๒๖๒ พ.จ.ท. สมุทร ทัศนกาญจนะ ฐท.สส. 

๒๖๓ พ.จ.ท. รัตน มีศรี สอ.รฝ. 

๒๖๔ พ.จ.ท. ยุทธกร สมศรีโย ยศ.ทร. 

๒๖๕ พ.จ.ท. ด ารงฤทธิ์ ปรีชา ฐท.สส. 

๒๖๖ พ.จ.ท. แหลมสิงห์   เพ็งแก้ว อร.ทร. 
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๒๖๗ พ.จ.ท. ปัญญโชต ิ แสงมะณ ี อล.ทร. 

๒๖๘ พ.จ.ท. สาธิต   ศรีบานเย็น อล.ทร. 

๒๖๙ พ.จ.ท. สุพจน ์  ภูมูล วศ.ทร. 

๒๗๐ พ.จ.ท. ฉลาด   แก้วยาว สพ.ทร. 

๒๗๑ พ.จ.ท. มนตร ี  สาสะกุล กร. 

๒๗๒ พ.จ.ท. วิระพล พิลาวรณ์ นย. 

๒๗๓ พ.จ.ท. นเรศ บัวเพ็ง นย. 

๒๗๔ พ.จ.ท. ชยากร บุญจันทร์ นรข. 

๒๗๕ พ.จ.ท. สมพร   สายแสง ทรภ.๒ 

๒๗๖ พ.จ.ท. จุติ   นิตย์สุวรรณ ทรภ.๓ 

๒๗๗ พ.จ.ท. วิสุทธิ ์  มัทวสูตร กร. 

๒๗๘ พ.จ.ท. สัมพันธ ์  พรหมมา สอ.รฝ. 

๒๗๙ พ.จ.ต. จิรากร ชาญณรงค์ สอ.รฝ. 

๒๘๐ พ.จ.ต. สิทธิพร ศรเพชร สอ.รฝ. 

๒๘๑ พ.จ.ต. ภาณุพันธ์ ป้องเจริญ พร. 

๒๘๑ พ.จ.ต. ณรงค์ ด่านปาน พธ.ทร. 

๒๘๒ พ.จ.ต. สุรพศ วันแก้ว สอ.รฝ. 

๒๘๓ พ.จ.ต. พีระพันธ์ อุระพงศ์ อร. 

๒๘๔ พ.จ.ต. วิทวัส โพธิ์แก้ว ฐท.สส. 

๒๘๕ พ.จ.ต. นพดลล หนุนภักด ี อร. 

๒๘๖ พ.จ.ต. เสถียร ภูมิประเสริฐ กร. 

๒๘๗ พ.จ.ต. เสกสรรคค์ กัณหาสุระ ฐท.สส. 

๒๘๘ พ.จ.ต. จีรพันธ์ กัณหา กร. 

๒๘๙ พ.จ.ต. วรศักดิ์ ค าหุ่ง กร. 

๒๙๐ พ.จ.ต. เสนีย์ บุญเสริม สอ.รฝ. 

๒๙๑ พ.จ.ท. สมุทร ทัศนกาญจนะ ฐท.สส. 

๒๙๒ พ.จ.ต. กฤษณะ เนาว์ถึง ยศ.ทร. 

๒๙๓ พ.จ.ต. จักรพันธ์ ผิวอ่อนดี สอ.รฝ. 

๒๙๔ พ.จ.ต. รุ่งอรุณ ผูกพันธ์ธ กร. 

๒๙๕ พ.จ.ต. ประดิษฐ์ พุ่มภักดี กร. 
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