
ล ำดบั ต ำแหน่ง หมำยเหตุ
๑ พล.ต. กฤตวริษฐ์ คชวารี ผอ.ส านักปฏิบัติภารกิจ จ.ที่ ๑๐ สน.ปฏิบัติภารกิจฯ

๒ พล.ต. กสิณ จ้อยประดิษฐ์ ผทค.ทบ.
๓ พล.ต. กังวานไกล ชมภูศรี ผทค.ทบ.
๔ พล.ต. กันตพจน์ เศรษฐารัศมี ผบ.พล.ม.๒ รอ.
๕ พล.ต. ก าชัย วงศ์ศรี ผอ.สวส.ขว.ทบ.
๖ พล.ต. กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.๓
๗ พล.ต. เกษียร นพรัตน์ ผทค.ทบ.
๘ พล.ต. ไกรภพ ไชยพันธุ์ ลก.ทบ.
๙ พล.ต. คณธัช มากท้วม ผบ.มทบ.๑๘

๑๐ พล.ต. จุลเจน สืบนุสนธิ์ ผทค.ทบ.
๑๑ พล.ต. ชนินทร์ โพธิพ์ูนศักด์ิ ฝสธ.ประจ า ผบ. สน.ผบ.ทบ.
๑๒ พล.ต. ชยาทิต ทองสว่าง ผทค.ทบ.
๑๓ พล.ต. ชลภูมิ แสงเดือน ผทค.ทบ.
๑๔ พล.ต. ชอบ รุ่งศรีทอง ผอ.สสน.กบ.ทบ.
๑๕ พล.ต. ชัยยา จุ้ยเจริญ ผทค.ทบ.
๑๖ พล.ต. ชาตรี มณีพงษ์ ผบ.มทบ.๓๕
๑๗ พล.ต. ชาติชาย น้าวแสง ผบ.บชร.๑
๑๘ พล.ต. ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.ส านักปฏิบัติภารกิจที่ ๓ สน.ปฏิบัติภารกิจฯ

๑๙ พล.ต. ชูชีพ ปทุมานนท์ ผทค.ทบ.
๒๐ พล.ต. ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง ผทค.ทบ.
๒๑ พล.ต. ชูศักด์ิ สงวนบุญญพงษ์ ผบ.มทบ.๓๖
๒๒ พล.ต. เชิงชาย กระตุฤกษ์ ฝสธ.ประจ า ผบ. สน.ผบ.ทบ.
๒๓ พล.ต. ฐิติวัฒน์ ศรีสังข์บุญ ผชก.ทบ.
๒๔ พล.ท. ณรงค์ กล่ันวารี ผทค.พิเศษ ทบ.
๒๕ พล.ต. ณัฐกฤษฎ์ บุญมาก ผทค.ทบ.
๒๖ พล.ต. ณัฐดนัย บุญถาวร ผทค.ทบ.
๒๗ พล.ต. ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน ผทค.ทบ.
๒๘ พล.ต. เถกิงเดช สัมมาทัต ผทค.ทบ.
๒๙ พล.ต. ทรงพล สาดเสาเงิน ผบ.พล.๑ รอ.
๓๐ พล.ต. ธงชัย ศรีพลากร ผทค.ทบ.
๓๑ พล.ต. ธวัชชัย ต้ังพิทักษ์กุล ผบ.มทบ.๑๑
๓๒ พล.ต. ธิติพล สารลักษณ์ ฝสธ.ประจ า ผบ.สน.ผบ.ทบ.
๓๓ พล.ต. ธิติพันธ์ ฐานะจาโร ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.
๓๔ พล.ต. ธิรา แดหวา ผบ.มทบ.๔๑

ผู้เขำ้รับกำรอบรมกำรปฐมนิเทศนำยทหำรชั้นนำยพลกองทัพไทย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
สังกัด ทบ.

ยศ  ชื่อ  สกุล



๓๕ พล.ต. นพดลา ดลประสิทธิ์ ผทค.ทบ.
๓๖ พล.ต. นภดล แก้วก าเนิด ผอ.ศดม.ปรมน.ทบ.
๓๗ พล.ต. นิธิ จึงเจริญ ผทค.ทบ.
๓๘ พล.ต. นิพนธ์ บรรพตเสต รอง ผอ.สนบ.ปรมน.ทบ.
๓๙ พล.ต. นิวัติ พิมพ์สอ ฝสธ.ประจ า ผบ. สน.ผบ.ทบ.
๔๐ พล.ต. บัญชา อาจค าพันธุ์ ผบ.พล.ช.
๔๑ พล.ต. บัณฑิต แสงอ่อน ผทค.ทบ.
๔๒ พล.ต. บัลลังก์ วัชรคุปต์ ผทค.ทบ.
๔๓ พล.ต. บุญประสิทธิ์ มีสอาด ผทค.ทบ.
๔๔ พล.ต. บุรินทร์ ทองประไพ ผอ.สธน.ทบ.
๔๕ พล.ต. ประจักษ์ศิลป์ มหาเดชน์ ฝสธ.ประจ า ผบ. สน.ผบ.ทบ.
๔๖ พล.ต. ประจินต์ ฉวีศักด์ิ ผทค.ทบ.
๔๗ พล.ต. ประชุม พันธ์โสตถี ผทค.ทบ.
๔๘ พล.ต. ประเสริฐ ขวัญชัย ผทค.ทบ.
๔๙ พล.ต. ปริญญา วีระเดชชูชีพ รอง ผอ.ศปป.๔ ปรมน.ทบ.
๕๐ พล.ต. ปริญญา ปัญญาจันทร์ ฝสธ.ประจ า ผบ. สน.ผบ.ทบ.
๕๑ พล.ต. ปรีชา จึงมั่นคง ผบ.พล.ม.๓
๕๒ พล.ต. พงศ์สรรค์ สุขมาก ผทค.ทบ.
๕๓ พล.ต. พงษ์ศักด์ิ เอี่ยมพญา ผทค.ทบ.
๕๔ พล.ต. พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.๑๑
๕๕ พล.ต. พฤทธิพ์ันธุ์ พันธุโพ ฝสธ.ประจ า ผบ. สน.ผบ.ทบ.
๕๖ พล.ต. พัฒนพงษ์ สุภาพค า ผทค.ทบ.
๕๗ พล.ต. พัลลภ รัตนอุดม ผอ.สพบ.ปรมน.ทบ.
๕๘ พล.ต. พิศณุ คงเมือง ผทค.ทบ.
๕๙ พล.ต. เฟือ่งวิทย์ เลาหสุรโยธิน เสธ.ยศ.
๖๐ พล.ต. ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ รอง ผอ.สบท.ปรมน.ทบ.
๖๑ พล.ต. ภูรีสีห์ เกตุอินทร์ ผทค.ทบ.
๖๒ พล.ต. มนูณ ศรีสมบัติ ผทค.ทบ.
๖๓ พล.ต. มหศักด์ิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผบ.วทบ.
๖๔ พล.ต. มานพ น่วมบัว ผบ.รร.นนส.ทบ.
๖๕ พล.ต. ยศวริศ ศิริบาล ผทค.ทบ.
๖๖ พล.ต. ยุทธพิชัย กวยะปาณิก ผทค.ทบ.
๖๗ พล.ต.หญิง รัตน์ใจ ยืนยาว ผทค.ทบ.
๖๘ พล.ต. วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสธ.ทภ.๒
๖๙ พล.ต. วรุตม์ นนทวงษ์ ผบ.ศบบ.
๗๐ พล.ต. วัชรพงศ์ สายทิพย์วดี ผทค.ทบ.
๗๑ พล.ต. วัลภเทพ ทิพยกะลิน ผทค.ทบ.



๗๒ พล.ต. วาทิกษ์ พิมพ์วงศ์ ฝสธ.ประจ า ผบช.
๗๓ พล.ต. วิชัย มารศรี รอง เสธ.สนง.ปฏิบัติภารกิจฯ
๗๔ พล.ต. วิชัย ธารีฉัตร จก.กส.ทบ.
๗๕ พล.ต. วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์ ผทค.ทบ.
๗๖ พล.ต. วิญญู หัสดิน ผทค.ทบ.
๗๗ พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ.
๗๘ พล.ต. วินัย เจริญศิลป์ ผบ.มทบ.๒๔
๗๙ พล.ต. วินิจ พัสดุ รอง ผอ.สนข.สนง.ปฏิบัติภารกิจฯ
๘๐ พล.ต. วิมล ค าอิ่ม ผบ.ขกท.
๘๑ พล.ต. วิรัฎฐ์ วงษ์จันทร์ ฝสธ.ประจ า ผบ. สน.ผบ.ทบ.
๘๒ พล.ต. วิโรจน์ หนูสอน ผทค.ทบ.
๘๓ พล.ต. วิสิทธิ์ เดชสกุล ผทค.ทบ.
๘๔ พล.ต. วีรวัฒน ทองมั่นคง รอง ผอ.ส านักปฏิบัติภารกิจที่ ๑ สน.ปฏิบัติภารกิจฯ

๘๕ พล.ต. วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล ผบ.ศสพ.
๘๖ พล.ต. เวิน จ าปาสา ผทค.ทบ.
๘๗ พล.ต. ศักดา คล้ ามีศรี ผบ.มทบ.๒๕
๘๘ พล.ต. ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.๕
๘๙ พล.ต. ศุภการ บุบพันธ์ ผทค.ทบ.
๙๐ พล.ต. ศุภพงศ์ ทัตตานนท์ ผทค.ทบ.
๙๑ พล.ต. ศุรพงษ์ ช านิยันต์ รอง ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ สน.ปฏิบัติภารกิจฯ

๙๒ พล.ต. ศราวุธ วังธะพันธ์ ผชก.ทบ.
๙๓ พล.ต. สมกันฑ์ สุวรรณวงศ์ ผทค.ทบ.
๙๔ พล.ต. สมเกียรติ รัตนเจริญพรชัย ผทค.ทบ.
๙๕ พล.ต. สายัณห์ อ าพันกาญจน์ ผทค.ทบ.
๙๖ พล.ต. สาละวิน อุทรักษ์ รอง ผอ.สกข.ปรมน.ทบ.
๙๗ พล.ต. ส าราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผบ.มทบ.๒๘
๙๘ พล.ต. ส าราญ แร่ทอง ผทค.ทบ.
๙๙ พล.ต. สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.๓๓

๑๐๐ พล.ต. สุทธิพงษ์ พรหมสวัสด์ิ ผชก.ทบ.
๑๐๑ พล.ต.หญิง สุนทรี ไตรภูมิ ผทค.ทบ.
๑๐๒ พล.ต. สุพจน์ สุขุมะ ผอ.สตน.ปรมน.ทบ.
๑๐๓ พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ผบ.บชร.๒
๑๐๔ พล.ต. สุรศักด์ิ พงศ์ปล้ืมปิติชัย ผทค.ทบ.
๑๐๕ พล.ต. สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.ทน.๓
๑๐๖ พล.ต. สุวิทย์ วังยาว ผทค.ทบ.
๑๐๗ พล.ต. อธิก แสงอาสภวิริยะ ผทค.ทบ.
๑๐๘ พล.ต. อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร ผทค.ทบ.



๑๐๙ พล.ต. อนุชิต ธนะอุดม ผทค.ทบ.
๑๑๐ พล.ต. อนุสรณ์ สิงโต ผบ.มทบ.๓๑
๑๑๑ พล.ต. อภิชาติก อาจสันเทีย๊ะ ผบ.ศซส.สพ.ทบ.
๑๑๒ พล.ต.หญิง อมราภรณ์ หมีปาน ผอ.วพบ.
๑๑๓ พล.ต. อรรถ สันตะวา ผทค.ทบ.
๑๑๔ พล.ต. อัครพล พงษ์สวัสด์ิ น.ฝสธ.ประจ า ผบช.สง.ผบช.ทบ.
๑๑๕ พล.ต. อัฎฐพล ลัดใหม่กุลวัฒน์ ผอ.สบง.สปช.ทบ.
๑๑๖ พล.ต. อารมยก์ ขุนภาษี เสธ.ศพม.
๑๑๗ พล.ต. อ านาจ ศรีมาก รอง ผอ.ส านักปฏิบัติภารกิจที่ ๓ สน.ปฏิบัติภารกิจฯ

๑๑๘ พล.ต. อุชุกร ทรงวรัชญ์ เสธ.สส.
๑๑๙ พล.ต. เอกภาพ สุหร่าย ผทค.ทบ.



*แจ้งอบรมวังทวี รอยืนยันฯ
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