บัญชีรายชื่อ
กําลังพลผูมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับ ดีเดน
สังกัด สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
ลําดับที่

ยศ ชื่อ สกุล

ตําแหนง

นายทหารสัญญาบัตร
1

พล.อ. สุภกิจ นุตสถิตย

ผบ.สปท.

2

พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร

ปษ.สปท.

3

พล.ร.อ. ภวัต วิชัยดิษฐ ร.น.

ปษ.สปท.

4

พล.อ.อ. ยรรยง คันธสร

ปษ.สปท.

5

พล.อ. บุญชู เกิดโชค

ปษ.สปท.

6

พล.ท. นิวัติ สุบงกฎ

รอง ผบ.สปท.

7

พล.ท. สิบทิศ อักษรานุเคราะห

ปษ.สปท.

8

พล.ท. สุรสิทธิ์ ถนัดทาง

รอง ผบ.สปท.

9

พล.ต. อรรถธา รัตนออน

ผช.ผบ.สปท.

10

พล.ต. รัตนชัย สุวรรณเทศ

ผช.ผบ.สปท.

11

น.อ.หญิง กฤดาการ พันธบูรณะ ร.น.

ผอ.สภท.บก.สปท.

12

พ.อ. ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

13

พ.อ. อนุพล พันธุพล

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

14

พ.อ.หญิง พรรนิภา พิบูลทิพย

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

15

น.อ. พัชรนันท นันทเสนีย

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

16

น.อ. สิทธิพิชัย บุนนาค

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

17

พ.อ. กฤษฎา บุญวัฒน

ผอ.กจห.บก.สปท.

18

พ.อ. ณัฐวุฒิ ดวงจรัส

ผอ.กมศ.บก.สปท.

19

พ.อ.หญิง พูนพัฒนา วงศประจิตร

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

20

น.อ. นริศ มณีนัย

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

21

พ.อ.หญิง กัลยาณี ตูจินดา

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

22

พ.อ. คณิต โพธิโชติ

ประจํา สปท.

23

พ.อ. ศักดา ดีเดชา

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

24

พ.อ.หญิง สุวภัทร ทั่งทอง

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

25

พ.อ.หญิง ฐานีย บุญสิลา

ผอ.กงป.บก.สปท.

26

น.อ. ไชยา ออกแดง

ผอ.กบส.บก.สปท

27

พ.อ. กิตติภัค ทองธีรธรรม

ผอ. กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร บก.สปท.

28

น.อ. ศุภเศรษฐ ศิริสังขไชย ร.น.

ผอ.กองวิทยฐานะทหาร บก.สปท.

29

น.อ.หญิง พรรณพิไล จุลเปมะ ร.น.

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

30

พ.อ. ธาวิน อัครเมธายุทธ

ผอ.กศษ.บก.สปท.

31

พ.อ. โชติพงศ จักรกลม

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

32

พ.อ. อัครพล อินสวาง

ประจํา สปท.

33

พ.อ. ณรงคชัย ถนอมพิชัย

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

34

น.อ.หญิง กาญจนา จันทรพาหิรกิจ

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

35

น.อ. เฉลิม ทองบาง

ประจํา สปท.

36

พ.อ. สมบัติ น้ําดอกไม

ผอ.กกล.บก.สปท.

37

พ.อ. กิรชิต คุณาวงศ

ผอ.กลบ.บก.สปท.

38

น.อ. สาดิศย พริ้งประยูร

ผอ.กนผ.บก.สปท.

39

พ.อ.หญิง อัจริยกุล อําไพ

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

40

พ.อ.หญิง วัชรา สรอยสยัมภู

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

41

พ.อ. ธวัชชัย แตงหอม

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

42

น.อ.หญิง พัชรี พิพิธสุขสันต

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

43

น.อ.หญิง ปยะฉัตร ไชยนต ร.น.

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

44

พ.อ.หญิง นาตยา คุมครอง

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

45

น.อ.หญิง อังคณา อรรถวิจิตรจรรยารักษ

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

46

น.อ.หญิง อรทัย โพธิสุข

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

47

น.อ.หญิง ดวงกมล สุทธิจิตร

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

48

พ.อ. คณธัช ทองวิชิต

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

49

พ.อ. ภาคภูมิ พิมานเทพ

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

50

พ.อ.หญิง ผะดากุล ปนลายนาค

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

51

พ.อ. นาถ แสงวิเชียร

รอง ผอ.สภท.บก.สปท.

52

น.อ.หญิง จินตนา แยมโอวาท

รอง ผอ.กกล.บก.สปท.

53

พ.อ. ฑีฆายุ เสนานิกรม

รอง ผอ.กจห.บก.สปท.

54

พ.อ.หญิง พรพิมล ปนทอง

รอง ผอ.กจห.บก.สปท.

55

น.อ.หญิง สิริรัตน เนียมอินทร ร.น.

รอง ผอ.กมศ.บก.สปท.

56

น.อ.หญิง เบญจวรรณ บัวหลวง ร.น.

รอง ผอ.กบส.บก.สปท.

57

น.อ.หญิง จินตนา ทรัพยหิรัญ ร.น.

รอง ผอ.กงป.บก.สปท.

58

น.อ.หญิง กาญจนา เชิงเขา

รอง ผอ.กปท.บก.สปท.

59

พ.อ. คมสัน ขาวสะอาด

นายทหารพระธรรมนูญ สปท.

60

น.อ. สุขสวัสดิ์ เทียนงาม

หก.กกง.บก.สปท.

61

น.อ.หญิง สําเนียง โพธิ์รื่น ร.น.

ประจํา สปท.

62

พ.อ.หญิง วราภรณ ชวนชาติ

ประจํา สปท.

63

พ.อ.หญิง ธัชกร ศรีสวาง

ประจํา สปท.

64

น.อ.หญิง พัฒนชญา พูลสวัสดิ์ ร.น.

ประจํา สปท.

65

พ.อ. เอกศักดิ์ ออนชื่น

รอง ผอ.กพอ.บก.สปท.

66

พ.อ. ธีรพล อมราพิทักษ

รอง ผอ. กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร บก.สปท.

67

พ.อ. กฤษฎา วงศปราชญ

รอง ผอ.กศษ.บก.สปท.

68

น.อ.หญิง อรุณรัศมิ์ เครือครุฑ ร.น.

รอง ผอ.กศษ.บก.สปท.

69

พ.อ. ประหยัด พูลผล

รอง ผอ.กลบ.บก.สปท.

70

พ.อ. วิระวัต บุญสิริ

ประจํา สปท.

71

พ.อ. มนัส นิ่มมณี

ประจํา สปท.

72

น.อ.หญิง ณัฐพัชร อัครกิตติทัศน

รอง ผอ.กนผ.บก.สปท.

73

พ.อ. วาสุเทพ ถาวร

รอง ผอ.กนผ.บก.สปท.

74

น.อ. สัมฤทธิ์ ทองอินทร

ประจํา สปท.

75

พ.อ. มีชัย เหมือนศรี

ประจํา สปท.

76

พ.อ. ถนัด รักษพงษ

ประจํา สปท.

77

พ.อ. ภารวี อรรถกมล

ประจํา สปท.

78

น.ท.หญิง สิริพร ศักดิ์ศรชัย ร.น.

ประจํากอง สภท.บก.สปท.

79

น.ท.หญิง วราภรณ จิระประภา ร.น.

หน.แผนกบรรณสาร กบส.บก.สปท.

80

พ.ท. ชาญชัย เปรื่องปราชญ

หน.ปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กบส.บก.สปท.

81

น.ท. สุรชัย พุทธิฤทธิ์

หน.หองสมุด กบส.บก.สปท.

82

พ.ท. สุนทร โภคะสุนทรางกูล

ประจํา กจห.บก.สปท.

83

พ.ท.หญิง อลิสา รัตนเสนีย

หน.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน กมศ.บก.สปท.

84

พ.ท. ชาติชาย คงเทียน

หน.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

85

พ.ท. วิษณุ สุขสมจิตร

หน.จัดการและสงเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

86

น.ท. นพดล ออมแกว ร.น.

หน.แผนกกรรมวิธีขอมูล กบส.บก.สปท.

87

พ.ท. ทนงศักดิ์ ปลองทอง

หน.บริการ กลบ.บก.สปท.

88

พ.ท.หญิง สุปน เสริมบุญสง

หน.ผธก.กพอ.บก.สปท.

89

น.ท. เดวิทย มุณีรัตนากร

ประจํา สปท.

90

น.ท.หญิง กัญ กลิ่นชื่น

หน.จัดการกําลังพล.กกล.บก.สปท.

91

น.ท.หญิง เอมอร พูทรงชัย

หน.ศึกษาตางประเทศ กศษ.บก.สปท.

92

พ.ท.หญิง สมศรี แสนใจงาม

หน.ตรวจสอบและประเมินผล กงป.บก.สปท.

93

พ.ท. อํานวย พันธุสวัสดิ์

หน.แผนงานและงบประมาณ กงป.บก.สปท.

94

พ.ท.หญิง รัตนา มั่นคง

หน.ควบคุมงบประมาณ กงป.บก.สปท.

95

พ.ท.หญิง วิมลวัลย ศิรภูมิณรงค

หน.ผธก.กกล.บก.สปท.

96

พ.ท. ศุภเจษฎ วิชัยสืบ

หน.ศึกษาในประเทศ กศษ.บก.สปท.

97

น.ท. วัฒนา มีระหงษ

หน.แผนกปกครอง กกล.บก.สปท.

98

พ.ท. สุนทร กานตรีเพ็ชร

ทส.ผบ.สปท.

99

พ.ท.หญิง ใกลรุง ยาทวม

หน.แผนกบัญชี กกง.บก.สปท.

100

น.ท.หญิง ศรีจันทร วงศผูดี

หน.ประชาสัมพันธ กพอ.บก.สปท.

101

น.ท. นิคม บุญไสย

หน.วิทยาการทหาร กศษ.บก.สปท.

102

พ.ท.หญิง จุฬาลักษณ นนทบุตร

หน.แผนกวิเคราะหและประเมินผล กนผ.บก.สปท.

103

พ.ท. ชุมพร ครุฑบุตร

หน.วิทยาการ กนผ.บก.สปท.

104

น.ท.หญิง อุดมลักษณ กันตระกูล

หน. ควบคุมการเบิกจาย กกง.บก.สปท.

105

พ.ท. เจษฎา ศรีสันต

ประจํา สปท.

106

พ.ท.หญิง สุพิชชา สุทธิสาร

หน.แผนและโครงการ กนผ.บก.สปท.

107

พ.ต.หญิง มนชนก สงวนชาติ

ประจํากอง สภท.บก.สปท.

108

น.ต.หญิง สัตตบงกช สาระ ร.น.

ประจํากอง สภท.บก.สปท.

109

น.ต. ธีรพล วุฒิทวีพัฒน

ประจําแผนกปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กบส.บก.สปท.

110

พ.ต.หญิง ภโวทัย พวงเพ็ชร

ประจําแผนกหองสมุด กบส.บก.สปท.

111

พ.ต.หญิง ศิริพร ศรีสาคร

นายทหารวิคราะหและพัฒนาระบบ แผนกกรรมวิธีขอมูล กบส.บก.สปท.

112

พ.ต. ประกิจ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประจําแผนกตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

113

พ.ต. จําลอง อินแหยม

ประจํา กจห.บก.สปท.

114

พ.ต. สุวัธชัย ขาวละเอียด

ประจํา ผบก.กลบ.บก.สปท.

115

พ.ต.หญิง สมใจ เถื่อนคนรัก

ประจําแผนกปกครอง กกล.บก.สปท.

116

น.ต.หญิง ปณิธี เหล็กกลา

ประจําแผนกศึกษาตางประเทศ กศษ.บก.สปท.

117

พ.ต. สุภการ จันทรพุฒ

ประจําแผนกวิเคราะหและประเมินผล กนผ.บก.สปท.

118

น.ต.หญิง ทิพวรรณ แพทยรักษ

ประจําแผนกควบคุมงบประมาณ กงป.บก.สปท.

119

พ.ต.หญิง เสาวลักษณ ยุติธรรม

ประจํา ผธก.กกล.บก.สปท.

120

พ.ต.หญิง วันเพ็ญ คําไทย

ประจําแผนกบัญชี กกง.บก.สปท.

121

พ.ต.หญิง สุภาณี กล่ําสมบัติ

ประจํา กพอ.บก.สปท.

122

พ.ต. ปญญา พรหมนุช

นายทหารไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แผนกอาคารสถานที่ กพอ.บก.สปท.

123

พ.ต. ยอด ชมพูพงษ

ประจําแผนกประชาสัมพันธ กพอ.บก.สปท.

124

พ.ต.หญิง อันธิกา บุญบัวทอง

ประจําแผนกประวัติศาสตรและโบราณคดีทหาร กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร บก .สปท.

125

พ.ต.หญิง วรวี พุมกลิ่น

ประจําแผนกสภาการศึกษาวิชาการทหาร กนผ.บก.สปท.

126

พ.ต. มนู จักสาน

ประจําแผนกวิทยาการทหาร กศษ.บก.สปท.

127

ร.อ.หญิง ณิชชา อูชมภูทอง ร.น.

ประจําแผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน กมศ.บก.สปท.

128

ร.อ. ทวีศักดิ์ มากเจริญ

ประจําแผนกจัดการและสงเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

129

ร.อ. ไชยยันต วงศาโรจน

ประจําแผนกปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กบส.บก.สปท.

130

ร.อ. ศรา เจริญฟุง

ประจํา ผบก.กลบ.บก.สปท.

131

ร.อ.หญิง ธีรารัตน สุระเทพ ร.น.

ประจํา กปท.บก.สปท.

132

ร.อ. สุริเยนทร เกษมสุข

นายทหารวิเคราะหงบประมาณ แผนกแผนงานและงบประมาณ กงป.บก.สปท.

133

ร.อ. อํามอน ภูโต

ประจําแผนกจัดการกําลังพล กกล.บก.สปท.

134

ร.อ.หญิง จุรณิตา เรืองพงษ ร.น.

ประจํา ผธก.กกล.บก.สปท.

135

ร.อ. รังสรรค ยอดประสาท

ประจําแผนกควบคุมการเบิกจาย กกง.บก.สปท.

136

ร.อ.หญิง วรรณรุง เผาฉาน

ประจําแผนกรับ - จายเงิน กกง.บก.สปท.

137

ร.อ. สมชาย สงเคราะหธรรม

นายทหารปฏิบัติการซอมสงวน แผนกพิพิธภัณฑทหาร กพอ.บก.สปท.

138

ร.อ. ณัฐดนัย สุวรรณานนท

ประจําแผนกสภาการศึกษาวิชาการทหาร กนผ.บก.สปท.

139

ร.ท.หญิง สุธิดา คงเลิศมงคล

ประจําแผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน กมศ.บก.สปท.

140

ร.ท.หญิง ศิริลักษณ สิทธิวงศ ร.น.

นายทหารควบคุมขอมูล แผนกกรรมวิธีขอมูล กบส.บก.สปท.

141

ร.ท. สุรชัย อินโพธิ์

ประจําแผนกศึกษาตางประเทศ กศษ.บก.สปท.

142

ร.ท.หญิง วัชรา อรหันต

ประจํา กจห.บก.สปท.

143

ร.ท.หญิง พิชามญชุ อุนเรียน

ประจําแผนกศึกษาในประเทศ กศษ.บก.สปท.

144

ร.ท. ณัฐวรรธน กิจรัตนโกศล

ประจําแผนกหองสมุด กบส.บก.สปท.

145

ร.ท.หญิง ปยะดา กฤษนอย

ประจําแผนกศึกษาตางประเทศ กศษ.บก.สปท.

146

ร.ท. นิรุต ใจบุญ

อนุศาสนาจารย สปท.

147

ร.ท. ชัยพร ธงจันทร

ประจําแผนกจัดการกําลังพล กกล.บก.สปท.

148

ร.ท. ทองปาน สายสีมา

นายทหารชํานาญงาน สปท.

149

ร.ท. อนันต ฟกศรี

ประจํา สปท.

150

ร.ท. คมคิด ฤทธิวงษ

ประจํา สปท.

151

ร.ต.หญิง ณัฐธีรา ศิริรัตน ร.น.

ประจํากอง สภท.บก.สปท.

152

ร.ต.หญิง วรรณฐิตา พวงจันทรแดง

ประจํากอง สภท.บก.สปท.

153

ร.ต.หญิง กนกดารินทร เตชะรวีสรรเพชร

ประจํากอง สภท.บก.สปท.

154

ร.ต. พงศธร โยธินนีรนาท

ประจํา กจห.บก.สปท.

155

ร.ต.หญิง ยุพิน มะหะพรหม

ประจําแผนกตรวจสอบและประเมินผล กงป.บก.สปท.

156

ร.ต. ฉัตรชัย ปาจรียานนท

ประจําแผนกศึกษาในประเทศ กศษ.บก.สปท.

157

ร.ต.หญิง สมฤทัย หลอทรง

ประจําแผนกวิทยาการทหาร กศษ.บก.สปท.

158

ร.ต.หญิง วารี จักรทอง

นายทหารชํานาญงาน สปท.

159

ร.ต.หญิง สุชาดา เกษรสุคนธ

ประจํา สปท.

นายทหารประทวน
1

พ.จ.อ.หญิง ณัฐพิชยา สุวรรณโชติ

เสมียน กศษ.บก.สปท.

2

จ.ส.อ.หญิง พรศิริ กีระสี

เสมียน กบส.บก.สปท.

3

พ.อ.อ. มานิตย สายบัวตรง

เสมียน กมศ.บก.สปท.

4

จ.ส.อ. พิสณฑ เสมา

เสมียน แผนกปกครอง กกล.บก.สปท.

5

พ.อ.อ.หญิง พัชราภรณ สุนทร

เสมียนกองประวัติศาสตรและโบราณคดีทหาร บก.สปท.

6

จ.ส.อ.หญิง ขนิษฐา กาญจนวิสุทธิ์

เสมียน กจห.บก.สปท.

7

พ.จ.อ.หญิง สุวรรณา วรรณโชติ

เสมียน กงป.บก.สปท.

8

จ.ส.อ. กําธร ไทยขํา

เสมียน กลบ.บก.สปท.

9

จ.ส.อ.หญิง ศิริพร สารตะ

เสมียนการเงิน แผนกรับ - จายเงิน กกง.บก.สปท.

10

จ.ส.อ. อํานวยศิลป แนนอุดร

เสมียน กพอ.บก.สปท.

11

จ.ส.อ. กฤษดา ดวงพันธ

เสมียน กกล.บก.สปท.

12

จ.ส.อ. สุรพล คลองบัญชี

ประจํา สปท.

13

จ.ส.อ. ไกรศร สมปญญา

เสมียน สภท.บก.สปท.

14

จ.ส.อ. มนตรี เมฆกําพล

เสมียน แผนกแผนกฝกอบรม สภท.บก.สปท.

15

จ.ส.อ. สุรพล เณรโต

เสมียน แผนกปกครอง กกล.บก.สปท.

16

พ.จ.อ.หญิง ปูชิตา ตะดี

เสมียน แผนกหองสมุด กบส.บก.สปท.

17

จ.ส.อ. มานิตย มุงมาตร

เสมียน แผนกตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

18

จ.ส.อ. รุงโรจน เต็มชํานาญ

เสมียน แผนกหองสมุด กบส.บก.สปท.

19

พ.อ.อ. จรณินท วัชรเสวี

เสมียน แผนกบรรณสาร กบส.บก.สปท.

20

พ.จ.อ. ตะวัน แสงสวาง

เสมียน แผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน กมศ.บก.สปท.

21

พ.อ.อ.หญิง ประภาพรรณ อมรโสภณ

เสมียน แผนกจัดการและสงเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

22

พ.จ.อ.หญิง กรวะณะ ทาวทอง

ชางเขียน ผบก.กลบ.บก.สปท.

23

พ.อ.อ. สุชาติ เดชโคบุตร

เสมียนแผนกปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กบส.บก.สปท.

24

พ.จ.อ.หญิง บังอร ครุฑบุตร

เสมียน กนผ.บก.สปท.

25

จ.ส.อ. สุธี ปานคลาย

เสมียนแผนกศึกษาในประเทศ กศษ.บก.สปท.

26

พ.อ.อ.หญิง สุมาลี เนตรสวาง

เสมียนแผนกศึกษาในประเทศ กศษ.บก.สปท.

27

จ.ส.อ. ธรรมนูญ สีสรรพ

เสมียนกองประวัติศาสตรและโบราณคดีทหาร บก.สปท.

28

พ.จ.อ. ธันยธํารง มีสุข

เสมียน กปท.บก.สปท.

29

พ.จ.อ.หญิง ศศิรตรี เกิดสมบุญ

เสมียน กจห.บก.สปท.

30

จ.ส.อ. พัฒนพงศ รอดแกว

เสมียน กจห.บก.สปท.

31

พ.จ.อ.หญิง ปราณี อะโน

เสมียน กจห.บก.สปท.

32

จ.ส.อ. กิตติวรา หยองบางไทร

เสมียนงบประมาณ แผนกควบคุมงบประมาณ กงป.บก.สปท.

33

จ.ส.อ. เอนก อุชชิน

เสมียนงบประมาณ แผนกตรวจสอบและประเมินผล กองงบประมาณ บก.สปท.

34

จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ละมัยวรรณ

ประจํา สปท.

35

พ.จ.อ. พิชัย แพรพงษศรี

ประจํา สปท.

36

จ.ส.อ.หญิง บุษกร เอี่ยมเอก

เสมียน แผนกประวัติศาสตรและโบราณคดีทหาร กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร บก .สปท.

37

พ.อ.อ.หญิง หทัยรัตน กอนทอง

เสมียน ผธก.กกล.บก.สปท.

38

จ.ส.อ. เอ โพธิ์ทอง

เสมียน แผนกจัดการกําลังพล กกล.บก.สปท.

39

พ.จ.อ.หญิง จรัสศรี นพศรี

เสมียน แผนกจัดการกําลังพล กกล.บก.สปท.

40

จ.ส.อ.หญิง วิไล คูคีรีเขต

เสมียน แผนกจัดการกําลังพล กกล.บก.สปท.

41

พ.อ.อ. ไพบูลย แกวเก็บ

เสมียน ผธก.กกล.บก.สปท.

42

จ.ส.อ.หญิง จิณณรัตน สํารวมจิต

เสมียน แผนกศึกษาตางประเทศ กศษ.บก.สปท.

43

จ.ส.อ. พรชัย บัญญัติ

เสมียนพระธรรมนูญ สปท.

44

จ.ส.อ. สมบัติ ชาวลุมบัว

เสมียน แผนกจัดการกําลังพล กกล.บก.สปท.

45

จ.ส.อ.หญิง ณัฐธิดา โสตถิปณฑะ

เสมียนการเงิน แผนกบัญชี กองการเงิน บก.สปท.

46

จ.ส.อ. อัครพล อึ้งจงเจตน

เสมียนแผนกพิพิธภัณฑทหาร กพอ.บก.สปท.

47

จ.ส.อ. เอกลักษณ บรรจงศิริ

เสมียน แผนกสภาการศึกษาวิชาการทหาร กนผ.บก.สปท.

48

จ.ส.อ. วิชวิทย สุขกระโทก

เสมียนการเงิน แผนกรับ - จายเงิน กกง.บก.สปท.

49

พ.จ.อ. สมศักดิ์ สุขเรืองรอง

เจาหนาที่ประปา แผนกอาคารสถานที่ กพอ.บก.สปท.

50

จ.ส.อ. ลําใย จันทาทํา

เสมียน กพอ.บก.สปท.

51

จ.ส.อ. อุดมศักดิ์ สุขงาม

เจาหนาที่ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แผนกอาคารสถานที่ กพอ.บก.สปท.

52

จ.ส.อ. อรุณ เฟองทรัพย

เจาหนาที่นิทรรศการ แผนกประชาสัมพันธ กพอ.บก.สปท.

53

จ.ส.อ.หญิง ดาราวรรณ แจงจิตร

เสมียน ผธก.กพอ.บก.สปท.

54

จ.ส.อ. ณรงค แกวแหวน

ประจํา สปท.

55

จ.ส.อ. ชัยวัฒน ศรีชูรัตน

เสมียน ผธก.กพอ.บก.สปท.

56

จ.ส.อ. เอกรัฐ สงเสมอ

เสมียน แผนกแผนและโครงการ กนผ.บก.สปท.

57

จ.ส.อ. สุรชัย เตี๊ยะตาชาง

เสมียน แผนกวิทยาการ กนผ.บก.สปท.

58

จ.ส.อ. พรชัย ฉายินทุ

เสมียน กนผ.บก.สปท.

59

พ.จ.อ. ภิญโญ ศุภกาญจน

เสมียน แผนกวิทยาการทหาร กศษ.บก.สปท.

60

พ.อ.อ. ชยุต ปภาศรีโกไสย

เสมียน แผนกวิทยาการทหาร กศษ.บก.สปท.

61

พ.อ.อ.หญิง สิรินดา สุทธิธรรม

ประจํา สปท.

62

จ.ส.อ. วิสุทธิ์ จันทรเกษม

เสมียนตรวจสอบภายใน สปท.

63

พ.อ.อ. ธนโชค ชางดวงจิตต

ประจํา สปท.

64

จ.ส.อ. ภาณุพงศ ศรีหมื่น

เสมียน ผธก.กกล.บก.สปท.

65

จ.ส.อ. พสิทธิ์ศักดิ์ แสนจําลาห

ประจํา สปท.

66

จ.ส.ท. ปตินนท อินทสุวรรณ

เสมียน แผนกปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กบส.บก.สปท.

67

จ.ส.ท.หญิง เกศราภรณ อุปชิต

เสมียน กจห.บก.สปท.

68

พ.จ.ท.หญิง นิศารัตน ธัญญเจริญ

เสมียนการเงิน แผนกบัญชี กกง.บก.สปท.

69

จ.ส.ท. ไพวัลย พันธหนองหวา

เจาหนาที่นิทรรศการ แผนกประชาสัมพันธ กพอ.บก.สปท.

70

พ.จ.ท. มานัส พุมพะเนิน

เสมียน แผนกวิเคราะหและประเมินผล กนผ.บก.สปท.

71

พ.อ.ต.หญิง คนึง สอดสอง

เสมียน แผนกจัดการและสงเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

72

จ.ส.ต. วุฒิพงศ นาคบุตร

เจาหนาที่ซอมบํารุงทั่วไป แผนกบริการ กลบ.บก.สปท.

73

พ.จ.ต. ปกร เสาะสิทธิ์ ภัทรธนกร

เสมียนงบประมาณ แผนกแผนงานและงบประมาณ กงป.บก.สปท.

74

จ.ส.ต.หญิง ทิพวัลย สําสาลี

เสมียน แผนกจัดการกําลังพล กกล.บก.สปท.

75

พ.อ.ต.หญิง จิณณณิชา มั่งมี

เสมียน แผนกแผนและประเมินผล สภท.บก.สปท.

76

พ.จ.ต.หญิง ถาวรีย ขํามา

เสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิก - จาย กกง.บก.สปท.

77

จ.ส.ต.หญิง ศศิธร ตันเฮง

เสมียน แผนกประชาสัมพันธ กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร บก.สปท.

78

ส.อ.หญิง สกุลรัตน เนียมรักษ

เสมียน สภท.บก.สปท.

79

ส.อ. นัฎฐากร ไวยวารี

เสมียน แผนกบรรณสาร กบส.บก.สปท.

80

ส.อ. วณัฐพงศ ดอกพุฒ

เจาหนาที่บันทึกขอมูล แผนกกรรมวิธีขอมูล กบส.บก.สปท.

81

ส.อ. ภูชิต กองสูงเนิน

เจาหนาที่ซอมบํารุงทั่วไป แผนกบริการ กลบ. บก.สปท.

82

ส.อ. วีรชัย พงษใหม

เจาหนาที่โทรศัพท แผนกบริการ กลบ.บก.สปท.

83

ส.อ. พีรพล ตาสูงเนิน

เจาหนาที่ซอมบํารุงทั่วไป ผบก.กลบ.บก.สปท.

84

จ.อ. อรรถพล ฮะยงยุทธ

เจาหนาที่รักษาโปรแกรม แผนกกรรมวิธีขอมูล กบส.บก.สปท.

85

จ.อ. ณัฐพงศ ทองนวล

เสมียนงบประมาณ แผนกตรวจสอบและประเมินผล กงป.บก.สปท.

86

จ.อ. วิเชียร แกวผลึก

เสมียน ผธก.กกล.บก.สปท.

87

จ.อ. ณรงคฤทธิ์ เหมือนเมือง

เสมียน แผนกจัดการกําลังพล กกล.บก.สปท.

88

ส.อ.หญิง เบญญภา ชางสุวรรณ

เสมียนการเงิน แผนกบัญชี กกง.บก.สปท.

89

ส.อ.หญิง อุดมพร กาญจนขจรศักดิ์

เสมียนการเงิน แผนกรับ - จายเงิน กกง.บก.สปท.

90

ส.อ.หญิง กรรณิการ นิพรรัมย

เสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิก - จาย กกง.บก.สปท.

91

ส.อ.หญิง เจนจิรา โสภาเจริญ

เสมียน แผนกหองสมุด กบส.บก.สปท.

92

ส.อ. อภิศักดิ์ ทัดเทียม

เจาหนาที่ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แผนกอาคารสถานที่ กพอ.บก.สปท.

93

ส.อ. สมชาย คลายธานี

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

94

ส.ท. ภาณุวิชญ ศิลปศร

เสมียนแผนกเทคโนโลยีและอุปกรณการศึกษา สภท.บก.สปท.

95

จ.ท.หญิง รษา ศรีสถิตย

เสมียน กจห.บก.สปท.

96

ส.ท.หญิง อานามิกา ขรเคียน

เสมียน แผนกปกครอง กกล.บก.สปท.

97

จ.ท. พิชิตศักดิ์ รักนาย

เจาหนาที่ซอมบํารุงทั่วไป ผบก.กลบ.บก.สปท.

98

ส.ท.หญิง ชนมธิชา เพชรน้ําเงิน

เสมียน ผธก.กกล.บก.สปท.

99

ส.ท.หญิง รัตนา แสนดวง

เสมียน แผนกศึกษาตางประเทศ กศษ.บก.สปท.

100

ส.ท. รพี บุญเขียว

เสมียน กจห.บก.สปท.

101

ส.ท.หญิง สุวรีย นนฤาชา

เสมียน แผนกจัดการกําลังพล กกล.บก.สปท.

102

ส.ท.หญิง วิภาวัลย บัวเผื่อนนอย

เสมียน แผนกจัดการกําลังพล กกล.บก.สปท.

103

ส.ท.หญิง กมลชนก สุริยพรหมกุล

เสมียน แผนกประวัติศาสตรและโบราณคดีทหาร กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร บก .สปท.

104

ส.ท. ณันธวัฒน บุญศรี

เสมียน แผนกวิทยาการ กนผ.บก.สปท.

105

ส.ท.หญิง วรณัน กวยประเสริฐ

เสมียน แผนกสภาการศึกษาวิชาการทหาร กนผ.บก.สปท.

106

ส.ท. แสนสุข จรูญเรือง

เสมียน แผนกวิทยาการทหาร กศษ.บก.สปท.

107

จ.ท. ทศพล สายสีมา

เสมียนแผนกขนสง กลบ.บก.สปท.

108

จ.ต.หญิง สุจิตรา ชาวสวน

เสมียน สภท.บก.สปท.

109

ส.ต.หญิง เพียงอัมพร หรเศรษฐากุล

เสมียน แผนกจัดการกําลังพล กกล.บก.สปท.

110

ส.ต.หญิง สุจิตรา เที่ยงตรงจิตร

เสมียน กจห.บก.สปท.

111

ส.ต.หญิง สุรัตนดา พรหมสิงห

เสมียน แผนกตรวจสอบและประเมินภาพ กมศ.บก.สปท.

112

ส.ต.หญิง นาวินี โรยแสง

เสมียน แผนกบริการ กลบ.บก.สปท.

113

จ.ต.หญิง นิยากร สอนศิริ

เสมียนการเงิน แผนกควบคุมการเบิก - จาย กกง.บก.สปท.

114

ส.ต. สุจินต ศรีวอง

เสมียน แผนกปกครอง กกล.บก.สปท.

115

ส.ต. มนัส หินออน

เสมียน แผนกประชาสัมพันธ กองประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑทหาร บก.สปท.

116

ส.ต. นรินทร สุทธิแสน

เสมียน แผนกแผนและโครงการ กนผ.บก.สปท.

117

นาย ไพฑูรย สุขทาหิน

เสมียนงบประมาณ แผนกแผนงานและงบประมาณ กงป.บก.สปท.

118

นางสาว จินดารัตน รักจันทรทึก

เสมียน แผนกปกครอง กกล.บก.สปท.

ลูกจางประจํา
1

นางสาว สุมิหรา พุมชัย

ภัณฑารักษ ระดับ 2 สปท.

2

นาย ชัยมงคล แยมพงษ

ชางวิจิตรศิลป ระดับ 2 สปท.

3

นาย วิศิษย พันสุเภาดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

4

นาย บํารุง มุจรินทร

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

5

นาย นําชัย ปานนิ่ม

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

6

นาย ธีรภัทร นนทะโคตร

พนักงานรักษาความปลอดภัย บก.สปท. ระดับ 2/หน.

7

นาย วีรวุฒิ โสมแกว

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

8

นาย สุทิน นงคพรมมา

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

9

นาย สายหยุด สัมมาทิพย

พนักงานสถานที่ ระดับ 2 สปท.

10

นาย บรรเจิด ดินปรางค

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

11

นาย บุญสง นิลฉาย

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

12

นาย ประดิษฐพงษ สุริวงษ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

13

นาย ประวิทย โสมแกว

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

14

นาย ปญญา บัญญัติ

พนักงานสถานที่ ระดับ 2 สปท.

15

นาง อรุณ วงษจันทร

พนักงานสถานที่ ระดับ 2 สปท.

16

นาย บุญชวย แสสนธิ์

พนักงานสถานที่ ระดับ 2 สปท.

17

นาง นฤมล ชุษณานันท

พนักงานสถานที่ ระดับ 2 สปท.

พนักงานราชการ
1

นาง สมคิด นาคดี

พนักงานธุรการ สปท.

2

นางสาว กนกรดา คลายธานี

พนักงานบริการ สปท.

3

นาง จุน พันสุเภาดี

พนักงานบริการ สปท.

4

นางสาว ชัชนิตย มวงนอย

พนักงานบริการ สปท.

5

นางสาว จันทรจิรา เปาทอง

พนักงานบริการ สปท.

6

นาย อนุชา วงษจันทร

พนักงานบริการ สปท.

7

นางสาว สิริการย สิรินันทตระกูล

พนักงานบริการ สปท.

8

นางสาว ศุภิสรา กับปยะ

พนักงานบริการ สปท.

9

นางสาว กาญจนา บุญมา

พนักงานบริการ สปท.

10

นาย ศศลักษณ โปรงจิตร

พนักงานบริการ สปท.

11

นาย จรัญ นันเมือง

พนักงานบริการ สปท.

12

นาย ประสิทธิ์ นอยสอาด

พนักงานบริการ สปท.

13

นาย วิชัย พรมคง

พนักงานโยธา สปท.

14

นาง สงกรานต ศรีเคลือบ

พนักงานบริการ สปท.

15

นาง อุษา อึ้งจงเจตน

พนักงานบริการ สปท.

16

นาง พรวิมล โดดสังข

พนักงานบริการ สปท.

17

นางสาว จีรนันท อุชชิน

พนักงานบริการ

18

นางสาว จุฑารัตน มีธรรมยุติ

พนักงานธุรการ สปท.

19

นาย เพทาย ธรรมดําเนิน

พนักงานบริการ สปท.

20

นาย ปยะพันธุ เชียงศรี

พนักงานบริการ สปท.

21

นาง พรพิมล ฟกปอม

ผูชวยนักวิจัย สปท.

22

นางสาว ภูษณิศา ศรีคําดี

เจาหนาที่บริหารทั่วไป สปท.

23

นางสาว กฤตติยา ตันติกุล

ภัณฑารักษ สปท.

บัญชีรายชื่อ
กําลังพลผูมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับ ดีมาก
สังกัด สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
ลําดับที่

ยศ ชื่อ สกุล

ตําแหนง

นายทหารสัญญาบัตร
1

พล.ท. วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช

ปษ.สปท.

2

พล.อ.ต.หญิง ศิริภร หิตะศิริ

ปษ.สปท.

3

พล.อ.ต. สมชาย สังขมณี

ปษ.สปท.

4

พ.อ. นรชิต ตันศิริ

ประจํา สปท.

5

น.อ. ปญญา เปรมปรีดิ์ ร.น.

นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.

6

น.อ.หญิง กชพรรณ โอสถานนท ร.น.

ประจํา สปท.

7

น.อ. บุญลอม โพธิ์ยอย ร.น.

รอง ผอ.กกล.บก.สปท.

8

พ.ท. ชัยฤกษ จุยหมื่นไวย

ประจํา สปท.

9

น.ต.หญิง ณัฏฐกร สุขสกุล

ประจําแผนกศึกษาในประเทศ กศษ.บก.สปท.

10

ร.อ. สมคิด ยอดพงษา

นายทหารยุทธโยธา ผบก.กลบ.บก.สปท.

11

ร.อ.หญิง สุมณฑา ประดิษฐศิลป ร.น.

ประจํา ผธก.กพอ.บก.สปท.

12

ร.อ. สุรพงษ เวทีกูล

ประจํา ผบก.กลบ.บก.สปท.

13

ร.ต. เสมียน บุตรชา

ประจําแผนกบรรณสาร กบส.บก.สปท.

14

ร.ต. พนม ฤทธิชัย

ประจํา ผธก.กกล.บก.สปท.

15

ร.ต. ชด สาระ

นายทหารชํานาญงาน สปท.

16

ร.ต. พล นาดี

ประจํา สปท.

นายทหารประทวน
1

จ.ส.อ. ชํานาญ พรมสุข

ประจํา สปท.

2

จ.ส.อ. กิตติ์ธเนศ ดิษฐธนานันต

เจาหนาที่ซอมบํารุงทั่วไป แผนกบริการ กลบ.บก.สปท.

3

พ.จ.อ.หญิง บุปผา ผลกระโทก

เสมียน แผนกบริการ กลบ.บก.สปท.

4

จ.ส.อ.หญิง สุภาพร ดําโถมฤทธิ์

เสมียน แผนกบริการ กลบ.บก.สปท.

5

จ.ส.อ. กฤตพรต คงสุนทร

เสมียนกองประวัติศาสตรและโบราณคดีทหาร บก.สปท.

6

พ.อ.อ. จิตสรา อัศอารีย

เสมียน ผธก.กกล.บก.สปท.

7

พ.จ.อ. วรมิตร ดําเกลี้ยง

เจาหนาที่ยุทธโยธา แผนกอาคารสถานที่ กพอ.บก.สปท.

8

จ.ส.อ. อนันท พุทธา

ชางซอมยานยนต แผนกขนสง กลบ.บก.สปท.

9

จ.ส.อ. เจน หอมกระจุย

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

10

จ.ส.อ. วิสิษฐ บุญเศษ

ประจํา สปท.

11

พ.จ.อ. บดินทร เกตุถนอม

ชางซอมยานยนต แผนกขนสง กลบ.บก.สปท.

12

จ.ส.อ. ธนยศ เกตุจํานงครัศมี

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

13

จ.ส.อ. สุระ พึ่งพบ

เสมียนแผนกขนสง กลบ.บก.สปท.

14

จ.ส.อ. รัฐศักดิ์ อัยษานนท

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

15

จ.ส.อ. ธวัช บุตรหงษ

ชางซอมยานยนต แผนกขนสง กลบ.บก.สปท.

16

พ.อ.อ. นคร หอมกระจุย

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

17

พ.อ.อ. เจษฎา แกวบานแพว

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

18

พ.อ.อ. เกรียงเดช นุมฤทธิ์

ประจํา สปท.

19

จ.ส.ต. วทัญู หวังใกลกลาง

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

20

จ.ส.ต. ไพโรจน เที่ยงผดุง

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

21

ส.อ. พิพัฒพงษ ลิตาพัณณ

เจาหนาที่โทรศัพท แผนกบริการ กลบ.บก.สปท.

22

ส.อ. ดิศรา ทับทิม

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

23

จ.อ. ธัชวินทร บุตรโชติ

เจาหนาที่ซอมบํารุงทั่วไป แผนกบริการ กลบ.บก.สปท.

24

จ.อ. กองเกียรติ์ คําใส

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

25

จ.อ. มานะ กลั่นมา

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

26

ส.อ. อาทิตย มวลคําลา

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

27

จ.อ. เทพพิทักษ พรมดอนกอ

พลขับรถ ผขส.กลบ.บก.สปท.

28

ส.ท. ธีรัตนธนพล นอมี

เจาหนาที่โทรศัพท แผนกบริการ กลบ.บก.สปท.

29

ส.ท. ประภัสสร มีเอี่ยม

เจาหนาที่โทรศัพท แผนกบริการ กลบ.บก.สปท.

ลูกจางประจํา
1

นาย สมศักดิ์ เจริญสงา

พนักงานสถานที่ ระดับ 2 สปท.

2

นาย คําปุน อุตะมะ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

3

นาย ทิพยมนต สวนไพรินทร

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

4

นาย เอกวุฒิ งอกสี

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

5

นาย สมทรง จําแนกนิตย

พนักงานทั่วไป ระดับ 2 สปท.

6

นาย ยอดยิ่ง เภาออน

พนักงานทั่วไป ระดับ 2 สปท.

7

นาย สายชล สงวนศักดิ์

พนักงานทั่วไป ระดับ 2 สปท.

8

นาย กําพล ทัสนะ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

9

นาย โสภิณ โพธิ์เรือนดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

10

นาย เกรียงไกร พูลสวัสดิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

11

นาย เอกชัย ติระ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

12

นาย บุญรอด แกวโมรา

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

13

นาย ดิเรก ปลอดฤทธิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

14

นาย ดิเรก ภุมรินทร ณ อยุธยา

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

15

นาย วิโรจน สุริวงษ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

16

นาย ประพันธ แสนมณี

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

17

นาย อิทธิพล จันทมาลา

พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 สปท.

พนักงานราชการ
1

นางสาว สุดารัตน ชินสีห

พนักงานบริการ สปท.

2

นาย อนุรัตน เหมะจุฑา

พนักงานบริการ สปท.

3

นางสาว ทองขาว สีแดงดี

พนักงานบริการ สปท.

4

นาย วรวุฒิ กระแสสัตย

พนักงานบริการ สปท.

5

นาย เกรียงไกร โสนรินทร

พนักงานบริการ สปท.

6

นาย สมคิด บรรจงค

พนักงานบริการ สปท.

7

นาย นพพล ผลวาทิต

พนักงานบริการ สปท.

8

นาย ประยูร ศรีวะรมย

พนักงานโยธา สปท.

9

นาย จิระศักดิ์ ดินปรางค

พนักงานโยธา สปท.

10

นาง สาคร ใหญยิ่ง

พนักงานบริการ สปท.

11

นาย สมพงษ บุญประจักษ

พนักงานบริการ สปท.

12

นาง จําเนียร สายสีมา

พนักงานบริการ

13

นางสาว วรรณพร วัฒนประดิษฐ

เจาหนาที่บริหารทั่วไป สปท.

14

นาง จริน แยมพงษ

เจาหนาที่บริหารทั่วไป สปท.

