
หลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ชั้นสัญญาบัตร ประจ าปี งป.๔๗ 
ระหว่าง ๑๙ ก.ค.๔๗ - ๒๔ ส.ค.๔๗ จ านวน ๑๓ นาย 

 
ล าดับที่ เลขที่ ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ 

๑. ๓๘/๒๕๔๗ น.ต.หญิง นันทพร  เถาสุวรรณ วศ.ทร.  
๒. ๓๙/๒๕๔๗ น.ต.รณฤทธิ์  สินทนะโยธิน วศ.ทร.  
๓. ๔๐/๒๕๔๗ ร.อ.ช านาญ  บุษมาลี วศ.ทร.  
๔. ๔๑/๒๕๔๗ ร.อ.เสรี  ชีพเป็นสุข กร.  
๕. ๔๒/๒๕๔๗ ร.อ.พสิษฐ์  คงเมคี กรม สห.ทร.  
๖. ๔๓/๒๕๔๗ ร.อ.หญิง ขนิษฐา  ปฐมวรชาติ วศ.ทร.  
๗. ๔๔/๒๕๔๗ ร.อ.หญิง สุกัญญา  ป๋องทอง วศ.ทร.  
๘. ๔๕/๒๕๔๗ ร.ท.สามารถ  พวงประเสริฐ กร.  
๙. ๔๖/๒๕๔๗ ร.ท.เวสารัช  มโนแจ่ม กรม สห.ทร.  

๑๐. ๔๗/๒๕๔๗ ร.ต.พลาใด  ทรัพย์สมบูรณ์ วศ.ทร.  
๑๑. ๔๘/๒๕๔๗ ร.ต.ไอยรา  จันทรสนธิ กร.  
๑๒. ๔๙/๒๕๔๗ ร.ต.ผดุงศักดิ์  ลิ้มทองค า สอ.รฝ.  
๑๓. ๕๐/๒๕๔๗ ร.ต.เศกสิทธิ์  เกียรติวัฒนวิศาล สพ.ทร.  

 

…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ชั้นสัญญาบัตร ประจ าปี งป.๕๘  
ระหว่าง ๑๔ พ.ค.๕๘ - ๑๐ ก.ค.๕๘ จ านวน ๑๓ นาย 

 
ล าดับที เลขที่ ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ 

๑. ๑๐/๒๕๕๘ น.ต.หญิง อริยา  ทองมาก สพ.ทร.  
๒. ๑๑/๒๕๕๘ ร.อ.ปิยณัฐ  สาระวงศ์ นสร.กร.  
๓. ๑๒/๒๕๕๘ ร.ท.สมิทธิ์  ขุนศรี นย.  
๔. ๑๓/๒๕๕๘ ร.ท.หญิง ธนาสิริ  สธุีธร วศ.ทร.  
๕. ๑๔/๒๕๕๘ ร.ท.สุคนธ์  ชุมเพ็ญ กรม สห.ทร.  
๖. ๑๕/๒๕๕๘ ร.ท.จักรพงศ์  พัวพัน ทรภ.๓  
๗. ๑๖/๒๕๕๘ ร.ท.สมบูรณ์ชัย  เดชพละ สอ.รฝ.  
๘. ๑๗/๒๕๕๘ ร.ท.นพดล  แสนรัมย์ พร.  
๙. ๑๘/๒๕๕๘ ร.ท.หญิง ทิพย์ศิรา  ทองพิลา วศ.ทร.  

๑๐. ๑๙/๒๕๕๘ ร.ต.วินัย  ชินพระวอ วศ.ทร.  
๑๑. ๒๐/๒๕๕๘ ร.ต.หญิง เหมือนแพร  เนาวมุกดา วศ.ทร.  
๑๒. ๒๑/๒๕๕๘ ร.ต.วิษณุ  สิทธิบรรณ์ วศ.ทร.  
๑๓. ๒๒/๒๕๕๘ ร.ต.สามารถ  เกิดสิน วศ.ทร.  
 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ชั้นสัญญาบัตร ประจ าปี งป.๖๐  
ระหว่าง ๒๖ มิ.ย.๖๐ - ๑๘ ส.ค.๖๐ จ านวน ๒๐ นาย 

 
ล าดับที่ เลขที่ ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ 

๑. ๓๓/๒๕๖๐ น.ท.ด ารงค์  วงศ์สวัสดิ์ อร.  
๒. ๓๔/๒๕๖๐ น.ท.สมศักดิ์  สีโยแก้ว กฝร.  
๓. ๓๕/๒๕๖๐ น.ท.นฤทธิ์  พิกุลแก้ว กร.  
๔. ๓๖/๒๕๖๐ น.ท.รังสรรค์  หวานนุ่น สพ.ทร.  
๕. ๓๗/๒๕๖๐ น.ท.มนัส  หมีเงิน กพ.ทร.  
๖. ๓๘/๒๕๖๐ น.ท.หญิง กนิษฐพรรณ  ภุมมะโสภณ วศ.ทร.  
๗. ๓๙/๒๕๖๐ น.ต.กิรวัท  จันฝาก วศ.ทร.  
๘. ๔๐/๒๕๖๐ น.ต.ธนยศ  ชวะนิตย์ พธ.ทร.  
๙. ๔๑/๒๕๖๐ น.ต.สาชล  ห่วงนิกร กร.  

๑๐. ๔๒/๒๕๖๐ ร.อ.ใกล้รุ่ง  บ าเพ็ญ สพ.ทร.  
๑๑. ๔๓/๒๕๖๐ ร.อ.ปรเมรท  ศรีสุรินทร์ อร.  
๑๒. ๔๔/๒๕๖๐ ร.อ.บรรจบ  เสนะโกวร นย.  
๑๓. ๔๕/๒๕๖๐ ร.อ.หญิง นริศรา  ไกรวาส วศ.ทร.  
๑๔. ๔๖/๒๕๖๐ ร.ท.ภมร  สายสมาน กร.  
๑๕. ๔๗/๒๕๖๐ ร.ท.สิทธินารถ  คุณวัฒน์ กร.  
๑๖. ๔๘/๒๕๖๐ ร.ท.ภูวิศ  บุญประเสริฐ กร.  
๑๗. ๔๙/๒๕๖๐ ร.ต.สามารถ  แผ้วผลึก กร.  
๑๘. ๕๐/๒๕๖๐ ร.ต.บรรจง  ถุงน้ าอ่าง กร.  
๑๙. ๕๑/๒๕๖๐ ร.ต.พูนศักดิ์  พันธุ์แตง กร.  
๒๐. ๕๒/๒๕๖๐ ร.ต.หญิง ณัฐธิดา  เมธยาภา กฝร.  
 

………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร ์ชั้นสัญญาบัตร ประจ าปี งป.๖๒  
ระหว่าง ๒๕ มี.ค.๖๒ - ๑๗ พ.ค.๖๒ จ านวน ๒๐ นาย 

 
ล าดับที่ เลขที่ ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ 

๑. ๙/๒๕๖๒ น.ท.จักรพงษ์  พิพิธวิจตรการ กร.  
๒. ๑๐/๒๕๖๒ น.ท.หญิง ศิริลักษณ์  บางแสง อร.  
๓. ๑๑/๒๕๖๒ น.ต.ณัฐวุฒิ  อรชร อศ.  
๔. ๑๒/๒๕๖๒ น.ต.ภาคิน  ธนเตชะสิน วศ.ทร.  
๕. ๑๓/๒๕๖๒ น.ต.ประมวล  เสนาวงษ์ กร.  
๖. ๑๔/๒๕๖๒ ร.อ.จักร์กฤษ  สมพระมิตร์ ฐท.สส.  
๗. ๑๕/๒๕๖๒ ร.อ.นักษิต  วิเศษโมรา ชย.ทร.  
๘. ๑๖/๒๕๖๒ ร.อ.ปรีชา  ฟุ้งเฟ่ือง อร.  
๙. ๑๗/๒๕๖๒ ร.อ.หญิง จุฑารัตน์  เม้าค า พธ.ทร.  

๑๐. ๑๘/๒๕๖๒ ร.ท.อภิวัฒน์  กว้างขวาง ขส.ทร.  
๑๑. ๑๙/๒๕๖๒ ร.ท.หญิง นันท์นภัส  ม่วงน้อย วศ.ทร.  
๑๒. ๒๐/๒๕๖๒ ร.ท.กฤษณะ  พระไชยบุญ พร.  
๑๓. ๒๑/๒๕๖๒ ร.ท.ธนาวุฒิ  ธนธรรมปรีดา กร.  
๑๔. ๒๒/๒๕๖๒ ร.ต.ภานุพงศ์  ไชยนา กร.  
๑๕. ๒๓/๒๕๖๒ ร.ต.วรสร  ตะเคียนทอง ทรภ.๒  
๑๖. ๒๔/๒๕๖๒ ร.ต.อัษฎายุทธ  เรืองค าไฮ วศ.ทร.  
๑๗. ๒๕/๒๕๖๒ ร.ต.หญิง ชนากานต์  อินทรเสมา ยศ.ทร.  
๑๘. ๒๖/๒๕๖๒ ร.ต.ศรัณย์  ซอโสตถิกุล วศ.ทร.  
๑๙. ๒๗/๒๕๖๒ ร.ต.เอกรินทร์  วงษ์โค้ว กร.  
๒๐. ๒๘/๒๕๖๒ นางสาวจีรนันท์  แก้วกระจ่าง วศ.ทร.  
 

……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒ ประจ าปี งป.๖๔ 
ระหว่าง ๑ มิ.ย.๖๔ - ๒๓ ก.ค.๖๔ จ านวน ๒๑ นาย 

 
ล าดับที่ เลขที่ ยศ - ชื่อ - ชื่อสกุล สังกัด หมายเหตุ 

๑. ๖/๒๕๖๔ น.อ.หญิง จินตนา  สันติสุขคง วศ.ทร.  
๒. ๗/๒๕๖๔ น.ท.หญิง จะรุวรรณ์  พาณิชยเดช วศ.ทร.  
๓. ๘/๒๕๖๔ น.ท.คณาวุฒิ  แสงมณี วศ.ทร.  
๔. ๙/๒๕๖๔ น.ท.หญิง รสนา  สมพงษ์ อร.  
๕. ๑๐/๒๕๖๔ น.ท.ชิตพงศ์  ช้างงาม กร.  
๖. ๑๑/๒๕๖๔ น.ท.ฐนโรจน์  ธนาศิริกุลผล กร.  
๗. ๑๒/๒๕๖๔ น.ท.หญิง จุฑามาศ  พบสุข อศ.  
๘. ๑๓/๒๕๖๔ น.ท.ชัชวาลย์  คชวงศ์ กร.  
๙. ๑๔/๒๕๖๔ น.ต.กฤษณ์ภพ  อุบลเทพชัย กร.  

๑๐. ๑๕/๒๕๖๔ น.ต.ภาณุเมธ  กันภัย ขส.ทร.  
๑๑. ๑๖/๒๕๖๔ น.ต.ธรรมกร  ลีลาธนากร กร.  
๑๒. ๑๗/๒๕๖๔ ร.อ.หญิง นันทิกานต์  ทองเจริญ กร.  
๑๓. ๑๘/๒๕๖๔ ร.ท.สมบัติ  ดีจันทร์ สอ.รฝ.  
๑๔. ๑๙/๒๕๖๔ ร.ท.ธิติ  เนินอุไร ขส.ทร.  
๑๕. ๒๐/๒๕๖๔ ร.ท.ธนวชิญ์  นราแก้ว อร.  
๑๖. ๒๑/๒๕๖๔ ร.ท.อนิรุต  ยวงล าใย พร.  
๑๗. ๒๒/๒๕๖๔ ร.ต.อนุรักษ์  ศรีบุญนาค นย.  
๑๘. ๒๓/๒๕๖๔ ร.ต.สมยศ  เนติพัฒน์ ขส.ทร.  
๑๙. ๒๔/๒๕๖๔ ร.ต.โกศรี  อ่อนสัมพันธ์ วศ.ทร.  
๒๐. ๒๕/๒๕๖๔ ร.ต.อนุพล  อมศิริ สอ.รฝ.  
๒๑. ๒๖/๒๕๖๔ ร.ท.โกสินทร์  ชัยประทุม ทบ.  

 

……………………………………. 

 

 

 

 


