
หลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ต ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจ่าปี งป.๕๖ 
ระหว่าง ๑๑ ก.ค.๕๖ - ๒๓ ส.ค.๕๖ จ่านวน ๑๘ นาย 

 
ล่าดับที  เลขที  ยศ - ชื อ - ชื อสกุล สังกัด หมายเหตุ 

๑. ๖๓/๒๕๕๖ พ.จ.อ.ณฐาภพ  ล้นวิลัย นย.  
๒. ๖๔/๒๕๕๖ พ.จ.อ.สรวิชญ์  รื นนาค วศ.ทร.  
๓. ๖๕/๒๕๕๖ พ.จ.อ.สมบัติ  ประทีป กรม สห.ทร.  
๔. ๖๖/๒๕๕๖ พ.จ.อ.พัฒนพงษ์  สายทอง วศ.ทร.  
๕. ๖๗/๒๕๕๖ พ.จ.อ.ธนิต  สุวชิญา ขส.ทร.  
๖. ๖๘/๒๕๕๖ พ.จ.ท.พิพัฒน์  มาลี พร.  
๗. ๖๙/๒๕๕๖ พ.จ.ท.วศิน  พลมาตย์ กร.  
๘. ๗๐/๒๕๕๖ จ.อ.พิเชษฐ์  นราแก้ว สอ.รฝ.  
๙. ๗๑/๒๕๕๖ จ.อ.วิสูตร  เกิดโพธิ์ทอง วศ.ทร.  

๑๐. ๗๒/๒๕๕๖ จ.อ.มานพ  ร่มเย็น ทรภ.๓  
๑๑. ๗๓/๒๕๕๖ จ.อ.หญิง พิศมัย  สุชาธี วศ.ทร.  
๑๒. ๗๔/๒๕๕๖ จ.อ.อิทธิพล  โทนไทย วศ.ทร.  
๑๓. ๗๕/๒๕๕๖ จ.อ.หญิง สมพิศ  หลายกิจพานิช วศ.ทร.  
๑๔. ๗๖/๒๕๕๖ จ.อ.ไชยยันต์  บุญเผือก วศ.ทร.  
๑๕. ๗๗/๒๕๕๖ จ.อ.ชัชชัย  มิ งแก้ว วศ.ทร.  
๑๖. ๗๘/๒๕๕๖ จ.อ.วรายุทธ  ขันโททอง วศ.ทร.  
๑๗. ๗๙/๒๕๕๖ จ.อ.พรทวี  จันทร์ประโคน กรม สห.ทร.  
๑๘. ๘๐/๒๕๕๖ จ.ท.เลอพงศ์  ทองเลิศ นย.  
 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ต ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจ่าปี งป.๕๙ 
ระหว่าง ๒๗ มิ.ย.๕๙ - ๕ ส.ค.๕๙ จ่านวน ๑๖ นาย 

 
ล่าดับที  เลขที  ยศ - ชื อ - ชื อสกุล สังกัด หมายเหตุ 

๑. ๓๖/๒๕๕๙ พ.จ.อ.ฉัตรชัย  ทองลิ ม กร.  
๒. ๓๗/๒๕๕๙ พ.จ.อ.ธนากรณ์  สุขสถิตย์ สพ.ทร.  
๓. ๓๘/๒๕๕๙ พ.จ.อ.นภาชัย  ค้าสุวรรณ สสท.ทร.  
๔. ๓๙/๒๕๕๙ พ.จ.อ.ปรีชา  พลเยี ยม กร.  
๕. ๔๐/๒๕๕๙ พ.จ.อ.ยุทธนา  อินทร์บุญ กร.  
๖. ๔๑/๒๕๕๙ พ.จ.ท.ศราวุธ  มณีธรรมวงศ์ อศ.  
๗. ๔๒/๒๕๕๙ จ.อ.เกียรติก้อง  ลมูลเกษ ฐท.สส.  
๘. ๔๓/๒๕๕๙ จ.อ.วสันต์ชัย  แฟนพิมาย กร.  
๙. ๔๔/๒๕๕๙ จ.อ.สหบดี  พานารถ กร.  

๑๐. ๔๕/๒๕๕๙ จ.อ.อดิเทพ  เทศทอง สอ.รฝ.  
๑๑. ๔๖/๒๕๕๙ จ.อ.อนุวัฒน์  โค้วถาวร สพ.ทร.  
๑๒. ๔๗/๒๕๕๙ จ.อ.สหรัฐ  หอมคง วศ.ทร.  
๑๓. ๔๘/๒๕๕๙ จ.อ.ปริญญา  พิทักษ์เขตต์ สอ.รฝ.  
๑๔. ๔๙/๒๕๕๙ จ.อ.ณัฐพล  แก้วบุตร นย.  
๑๕. ๕๐/๒๕๕๙ จ.ท.สราวุธ  แก้วแสน วศ.ทร.  
๑๖. ๕๑/๒๕๕๙ จ.ต.ธนชัย  อุ่นแก้ว วศ.ทร.  
 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ต ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจ่าปี งป.๖๑ 
ระหว่าง ๑๙ ก.พ.๖๑ - ๓๐ มี.ค.๖๑ จ่านวน ๑๖ นาย 

 
ล่าดับที  เลขที  ยศ - ชื อ - ชื อสกุล สังกัด หมายเหตุ 

๑. ๕/๒๕๖๑ พ.จ.อ.ยุทธนา  ด่าริห์กิจ กร.  
๒. ๖/๒๕๖๑ พ.จ.อ.ชิตพล  โตเหมือน พร.  
๓. ๗/๒๕๖๑ พ.จ.อ.ธนเทพ  ยานะวิมุติ อศ.  
๔. ๘/๒๕๖๑ พ.จ.อ.ธนกร  พิเภก ขส.ทร.  
๕. ๙/๒๕๖๑ จ.อ.ธนัยนันท์  พงษ์สุวรรณ ทรภ.๑  
๖. ๑๐/๒๕๖๑ จ.อ.นพเดช  เขียนวิจิตร กฝร.  
๗. ๑๑/๒๕๖๑ จ.อ.พีระวัฒน์  วีระหงษ์ นย.  
๘. ๑๒/๒๕๖๑ จ.อ.อรรถนนท์  ค่าแสน สพ.ทร.  
๙. ๑๓/๒๕๖๑ จ.อ.ศักดาดิ์ยุทธ  อินทรเพชร ทรภ.๒  

๑๐. ๑๔/๒๕๖๑ จ.อ.ฤกษ์ชัย  พรหมภิบาล รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
๑๑. ๑๕/๒๕๖๑ จ.อ.อัครวิทย์  พงษ์สิทธิผล วศ.ทร.  
๑๒. ๑๖/๒๕๖๑ จ.อ.วัฒนา  บัวกอง นย.  
๑๓. ๑๗/๒๕๖๑ จ.อ.วีระพล  ศรีจินดา กร.  
๑๔. ๑๘/๒๕๖๑ จ.อ.ณัฐพงศ์  จันฝาก วศ.ทร.  
๑๕. ๑๙/๒๕๖๑ จ.ท.วิชาญ  จันทร์ไพศรี วศ.ทร.  
๑๖. ๒๐/๒๕๖๑ จ.ต.อรรถพล  เขมะเพ็ชร์ วศ.ทร.  

 

……………………………………… 

 


