
ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

1 พล.ร.ต.ฉลอง  อินทรเสมำ กบข. บก.ทร.

2 น.อ.นพดล  อำนโพธิท์อง กบข. กร.

3 น.อ.วินัย  บ ำรุง ชย.ทร.

4 น.อ.พิทักษ์  กมลโชติ วศ.ทร.

5 น.อ.หญิง อุบลรัตน์  น้อยพำนิช พร.

6 น.อ.อัษฎำ  สุนทรเกตุ กบข. ชย.ทร.

7 น.อ.หญิง อำภรณ์  ชูดวง กบข. พร.

8 น.อ.หญิง อัจฉรำ  คุรุกุล กบข. ยศ.ทร.

9 น.อ.นโรดม  รัตนะผล วศ.ทร.

10 น.อ.วิชำ  สุทธิวำนิช กบข. กร.

11 น.อ.สิริพงษ์  รังสิพรำหมณกุล กบข. อร.

12 น.อ.หญิง ชนิดำ  เดชข ำ กบข. รร.นร.

13 น.อ.ธำนินทร์  แจ่มผล ยก.ทร.

14 น.อ.กฤษฎิก์มล  กีรติบุตร กบข. กพ.ทร.

15 น.อ.อนุวัฒน์  ดิษฐ์ไพบูลย์ กพร.ทร.

16 น.อ.อมรพจน์  ปิยปำณ กบข. สพ.ทร.

17 น.อ.วิทย์  เพิม่พลัง กบข. พร.

18 น.อ.ไพโรจน์  ประมวลทรัพย์ กบข. ฐท.สส.

19 น.อ.หญิง วิยะดำ  เนตรมุกดำ กบข. พร.

20 น.อ.ธำนินทร์  เกียรติกุลไพบูลย์ กบข. กพ.ทร.

21 น.อ.หญิง ธนัญญำ  อ่วมจันทร์ พร.

22 น.ท.สมชำย  นุชนำคำ อร.

23 น.ท.หญิง วิไล  แช่มรัมย์ พร.

24 น.ท.หญิง ปัทมำ  สำลีผล กบข. พร.

25 น.ท.วรกิจ  คชรินทร์ กบข. พล.นย.

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรเกษียณก่อนก ำหนด (EARLY) สังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗
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ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

26 น.ท.วันชัย  เฉลิมกล่ิน กบข. ยศ.ทร.

27 น.ท.หญิง วำรุณี  แจ่มแจ้ง พร.

28 น.ท.หญิง กรณัท   ชุมเกษียน กบข. ยศ.ทร.

29 น.ท.หญิง น  ำทิพย์  ดิษฐบรรจง ยศ.ทร.

30 น.ท.หญิง เบญจวรรณ์  พวงมำลัย พร.

31 น.ท.บุญรอด  มระกูล กบข. ยศ.ทร.

32 น.ท.หญิง จุฑำรัตน์  นิ่มนวล พร.

33 น.ท.วสันต์  นำคกวิน กบข. สตน.ทร.

34 น.ท.ประกิต  ไข่แก้ว กบข. อล.ทร.

35 น.ท.ภิรมย์  คงรักษำ กบข. สพ.ทร.

36 น.ท.ศักด์ิธิชัย  แสงรัตนกูล กบข. สพ.ทร.

37 น.ท.สุรศักด์ิ  อนุเพ็ญ กบข. อร.

38 น.ท.วรรณะ  ทองเต็ม กบข. ยศ.ทร.

39 น.ท.อนุชำ  อำทโรประยูร กบข. ฐท.สส.

40 น.ท.หญิง อภิณห์พร   อภิอัครธนำวงศ์ ยศ.ทร.

41 น.ท.สุเทพ  แสนฤทธิ ์ อร.

42 น.ท.อำรมณ์  ปัทมขจร กบข. พร.

43 น.ท.โอภำส  แก้วสกุล กร.

44 น.ท.ชูชำติ  สมบุญลำภ กบข. สวพ.ทร.

45 น.ท.อธิวัฒน์   พิมลปัญญำรัตน์ กบข. กง.ทร.

46 น.ท.หญิง นุชนำรถ  วงศ์ทองเหลือ กพ.ทร.

47 น.ท.วสันต์  สุขเกษม สปช.ทร.

48 น.ท.เดชำชัย  สิงห์จันทร์ กพ.ทร.

49 น.ท.บุณยวัทน์   เทิมแพงพันธ์ กบข. ทรภ.๓

50 น.ท.เชตร์  อ่อนส ำอำงค์ ขส.ทร.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

51 น.ท.ณรงค์  ใจเทีย่ง อศ.

52 น.ท.สุทัศน์  วิเซีย ฐท.สส.

53 น.ท.สมชำย  ภักดี กร.

54 น.ท.นพดล  สิริโพธิประภำณ กบข. กร.

55 น.ท.สมบัติ  วงศ์กล่ินกรุด กบข. กร.

56 น.ต.อภิชัย  พันธุโ์ภคำ กบข. ทรภ.๒

57 น.ต.พรเทพ  กล่ินรอด ชย.ทร.

58 น.ต.วุฒิชัย  โพธิประดิษฐ กบข. ทรภ.๒

59 น.ต.เบญจพล  พึง่กมล นย.

60 น.ต.สุเทพ  จันทร์อินทร์ กบข. พร.

61 น.ต.บุญเลิศ  ทวีวงค์ กบข. อร.

62 น.ต.ธเนตร  ค ำพันธ์ กบข. นย.

63 น.ต.หญิง ปุณยวีร์  อิสรำอมรพงศ์ กบข. ฐท.สส.

64 น.ต.หญิง มำลีวรรณ  เกตุไชโย กบข. วศ.ทร.

65 น.ต.สุนันท์  จันทร์ทัน กบข. นย.

66 น.ต.ช ำนำญ  เจริญมำก กบข. กร.

67 น.ต.สำยันต์  สุขเกษม กบข. พธ.ทร.

68 น.ต.ถนอม  พวงเกตุ กบข. อศ.

69 น.ต.สุภำพ  มงคลแก้ว ทรภ.๓

70 น.ต.วิเชษฐ   ประภัสพงศ์ปรีดำ กบข. กร.

71 น.ต.สุรพศ  วำสทอง กบข. ยศ.ทร.

72 น.ต.ชยพล  สำลีผล พร.

73 น.ต.ชวรัตน์  กล่ันฤทธิ ์ กบข. กง.ทร.

74 น.ต.ประพนธ์  กลัดส ำเนียง กบข. ขส.ทร.

75 น.ต.สุเทพ  ผิวส ำลี กบข. กรม สห.ทร.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

76 น.ต.หญิง รุ่งนภำ  เงินวิลัย กบข. พร.

77 น.ต.อภิชัย  เขียวประเสริฐ ทรภ.๑

78 น.ต.ภิญโญ  เพ็งประเสริฐ กบข. อร.

79 น.ต.วสันต์  หมดภัย กบข. กรม สห.ทร.

80 น.ต.กิติกรณ์  นิจถำวร กบข. สอ.รฝ.

81 น.ต.ศรัณย์  พรรณพยอม กบข. กร.

82 น.ต.ศุภมิตร  อิ่มกมล สอ.รฝ.

83 น.ต.ธนะศักด์ิ  สำยหัสดี ฐท.กท.

84 น.ต.พรมทร  สังข์ทอง สพ.ทร.

85 น.ต.สมมุติ  เชยทอง อศ.

86 น.ต.เทวำลัย  รุ่งรัศมีเรืองศรี กร.

87 น.ต.สมศักด์ิ  ต้องทรัพย์อนันต์ กบข. กรม สห.ทร.

88 น.ต.คุณำกร  เศษจันทร์ กบข. พร.

89 น.ต.ธนภณ  ถนอมลำภ กบข. ยศ.ทร.

90 น.ต.ปรำกำร  คชรินทร์ กบข. อร.

91 น.ต.ค ำนวน  หัตถกรรม กบข. ฐท.สส.

92 น.ต.สมัคร  บัวผลิ กบข. สก.ทร.

93 น.ต.สำโรจน์  บุญสนอง กบข. ขส.ทร.

94 น.ต.เอนก  สมบุญ กบข. อร.

95 น.ต.สุวรรณ  เทียมหงษ์ สก.ทร.

96 น.ต.สุนทร  ทองดี กบข. สสท.ทร.

97 น.ต.วิชัย  ศรีจันทร์อินทร์ กบข. สสท.ทร.

98 น.ต.อังคำร  สันติ กบข. นย.

99 น.ต.ภูริหำญ  แต้มเจริญ กบข. สก.ทร.

100 น.ต.ภมรพล   ฤกษ์อุดม กบข. อร.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

101 น.ต.สุนทร  แพงไพรี อร.

102 น.ต.มนต์ชัย  สิทธิเดช กบข. สพ.ทร.

103 น.ต.สรณัฐพนธ์   สว่ำงโรจน์ กบข. วศ.ทร.

104 น.ต.ไพรัช  พรหมมำพันธุ ์ กบข. อศ.

105 น.ต.วิรัช  กล่ินหอม นย.

106 น.ต.นิพนธ์  จินตกะวงศ์ กบข. ฐท.กท.

107 น.ต.เฉลิม  อยู่คง กบข. รร.นร.

108 น.ต.ณัฐพล  รุจิรชัย อร.

109 น.ต.หญิง อัญชัญ  เมฆบริสุทธิ ์ กบข. ฐท.กท.

110 น.ต.วิชัย  ประกอบปรำณ กบข. สสท.ทร.

111 ว่ำที ่น.ต.ชำลี  พูลพิพัฒน์ กบข. ยศ.ทร.

112 ร.อ.หำญณรงค์  โพธิท์ัย ยศ.ทร.

113 ร.อ.จรูญ  อ่อนละเอียด กบข. กร.

114 ร.อ.บูรณะ  เกิดผล กบข. กร.

115 ร.อ.จิตต์  อยู่ตระกูล สพ.ทร.

116 ร.อ.รณกร  แก้วมณี กบข. สอ.รฝ.

117 ร.อ.หญิง ตติยำ  อุงอ ำรุง กบข. สบ.ทร.

118 ร.อ.ประสิทธิ ์ เจริญสุข กบข. ยศ.ทร.

119 ร.อ.ชุมพล  ทองเอี่ยม กบข. อศ.

120 ร.อ.มนตรี  สุนทรวิภำค กบข. กร.

121 ร.อ.สัมฤทธิ ์ เจ้ำเจ็ด กบข. นย.

122 ร.อ.อดิศักด์ิ  เมืองสุข กบข. กร.

123 ร.อ.สัญชัย  อินโกสุม กบข. อร.

124 ร.อ.วิเชษฐ์  พลอยประเสริฐ กบข. สก.ทร.

125 ร.อ.ศิลวัต  ศรีสุข กบข. สอ.รฝ.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

126 ร.อ.ชูฤทธิ ์ เปล่งรัตน์ สอ.รฝ.

127 ร.อ.มำนพ  สินไพบูลย์ กบข. กรม สห.ทร.

128 ร.อ.ชูเกียรติ  พระศรี กบข. นย.

129 ร.อ.บุรินทร์  พุมมำวิน กร.

130 ร.อ.โยธิน  หอมหวล ฐท.สส.

131 ร.อ.นัทธี  เชื อแถว กบข. ทรภ.๑

132 ร.อ.สมศักด์ิ  ศรีธรรมยศ กบข. สวพ.ทร.

133 ร.อ.หญิง ชะบำ  จักรเพชร กบข. ฐท.สส.

134 ร.อ.ไมตรี  โพธิเ์พชร นย.

135 ร.อ.โสภณ  โตสุวรรณ์ ยศ.ทร.

136 ร.อ.ปชำสัย  สวนส้มจีน อร.

137 ร.อ.ธิปก   ทีปต์พิภพ กร.

138 ร.อ.อำรัญ  ชูรักษำ กบข. ยศ.ทร.

139 ร.อ.วิชัย  อุดมประมวล สก.ทร.

140 ร.อ.ถำวร  เร้ำวงษ์ ฐท.สส.

141 ร.อ.ประจวบ  สำยนุ้ย อศ.

142 ร.อ.มนัส  ฉัตรแก้ว กร.

143 ร.อ.ธนัท   ศำลำรักษ์ กบข. กร.

144 ร.อ.ชำญชัย  ระวัง กบข. ฐท.สส.

145 ร.อ.ภิญโญ  โภคพิบูลย์ กบข. ทรภ.๑

146 ร.อ.วิรัตน์  กล่ินพิพัฒน์ อศ.

147 ร.อ.มีศักด์ิ  ซ้ำยพิพันธ์ กบข. สอ.รฝ.

148 ร.อ.มงคล  มณีคันธ์วงษ์ กบข. พธ.ทร.

149 ร.อ.ออย  พยนต์ กร.

150 ร.อ.ธนวัฒน์  สำรธิมำ กบข. กบ.ทร.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

151 ร.อ.สมพร  แตงฉ่ ำ กบข. ฐท.สส.

152 ร.อ.หญิง พัชรำวไล  แสนฤทธิ ์ ฐท.สส.

153 ร.อ.วรวุฒิ  หิรัญโรจน์ กบข. นย.

154 ร.อ.บุญสิทธิ ์ ศิริเมร์ กบข. นย.

155 ร.อ.นพพันธ์  พึง่ปำน กบข. ทรภ.๒

156 ร.อ.เดชำ  ส ำลีพันธ์ กบข. อศ.

157 ว่ำที ่ร.อ.หญิง สุกัญญำ  อ่องเอี่ยม กบข. ฐท.กท.

158 ว่ำที ่ร.อ.สุรสิทธิ ์ ประชำบำล ฐท.สส.

159 ว่ำที ่ร.อ.เอกพันธ์  ยมหำ กบข. ยศ.ทร.

160 ว่ำที ่ร.อ.สัมฤทธิ ์ บุญประคอง กบข. อร.

161 ว่ำที ่ร.อ.หญิง พัฒน์นรี  พงศ์พรเกษม ยศ.ทร.

162 ว่ำที ่ร.อ.หญิง วรรณดี  แสงกล้ำ ฐท.กท.

163 ร.ท.สมมำต  สุขเกษม กบข. นย.

164 ร.ท.สว่ำงวรรณ์  ทองใหญ่ กบข. นย.

165 ร.ท.พนมชัย  แท้เทีย่ง นย.

166 ร.ท.ประวัติ  วงศ์บุปผำ กบข. นย.

167 ร.ท.เสนำะ  แพทย์เจริญ กร.

168 ว่ำที ่ร.ท.หญิง อำภำลัย  เรืองศรี กบข. ยศ.ทร.

169 ร.ต.สุรจิตต์  จิตต์บรรเทำ กบข. นย.

170 ร.ต.สมจริง  กังฮำ สพ.ทร.

171 ว่ำที ่ร.ต.ผดุง  สุสม นย.

172 ว่ำที ่ร.ต.ประทีป  วำสนำ กร.

173 ว่ำที ่ร.ต.สมศักด์ิ  จำมจุรี นย.

174 ว่ำที ่ร.ต.สมคิด  กว้ำงมะหำ กรม สห.ทร.

175 ว่ำที ่ร.ต.ขจรยศ   ธรรมสุวรรณ กบข. ยศ.ทร.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

176 ว่ำที ่ร.ต.วิชัย  ศีรำธำรำ กบข. นย.

177 ว่ำที ่ร.ต.บุญนิธิ  อักษรศรี กบข. พร.

178 ว่ำที ่ร.ต.โสภณ  คิดประเสริฐ ฐท.สส.

179 ว่ำที ่ร.ต.อรรถพร  โรจนวิภำต นย.

180 ว่ำที ่ร.ต.ปรีชำ  คันธำนุรักษ์ กบข. นย.

181 พ.จ.อ.ประพนธ์  ชลธีนพรัตน์ อร.

182 พ.จ.อ.หญิง ล ำยง  ลือพันธ์ อร.

183 พ.จ.อ.โสภณ  หอมพนม ฐท.สส.

184 พ.จ.อ.ณัฏฐกิตต์ิ   ตรีปิน่กุมภีร์ กบข. กรม สห.ทร.

185 พ.จ.อ.เด่นชัย  ช่ำงทอง กบข. นย.

186 พ.จ.อ.สนิท  จันทร์ดวง กบข. สสท.ทร.

187 พ.จ.อ.ชำญชัย  โรจรัตน์ นย.

188 พ.จ.อ.สิริวัฒน์  ทรัพย์ชมชื่น ยศ.ทร.

189 พ.จ.อ.อัศนีย์  เนียมอิ่ม อร.

190 พ.จ.อ.สมควร  ศิริบุญ นย.

191 พ.จ.อ.สมพงษ์  เผ่ำวิจำรณ์ กบข. กร.

192 พ.จ.อ.สำมำรถ  ธนูแก้ว กบข. อร.

193 พ.จ.อ.ยศวริศ  สินทะเกิด กร.

194 พ.จ.อ.พิเชษฐ  รัตนจันทร์ กบข. สพ.ทร.

195 พ.จ.อ.วิชิต  แก้วดวงแข นย.

196 พ.จ.อ.อนันต์  มูลทองชุน กบข. สก.ทร.

197 พ.จ.อ.สมเกียรติ  โรจนบุรำนนท์ ยศ.ทร.

198 พ.จ.อ.เวชกร  อินทรีย์ นย.

199 พ.จ.อ.หญิง นงนุช  สุนทรวัฒน์ กบข. อศ.

200 พ.จ.อ.สุขสันต์  วงษ์หิรัญ กบข. สสท.ทร.

หน้ำที ่8 จำก 12



ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

201 พ.จ.อ.มำนะ  พยัฆคิน กบข. นย.

202 พ.จ.อ.อรุณ  เปล่ียนทองดี นย.

203 พ.จ.อ.นวพล  โอวำท นย.

204 พ.จ.อ.ปรีชำ  วอสุวรรณ์ ทรภ.๓

205 พ.จ.อ.ณรงค์กฤต  คงอุสำหะ สอ.รฝ.

206 พ.จ.อ.ยศ  สำระเกษ กบข. สอ.รฝ.

207 พ.จ.อ.วิทยำ  โกสิยำรักษ์ นย.

208 พ.จ.อ.กิจพนัสถ์  อินทร์ประเสริฐ กบข. ขส.ทร.

209 พ.จ.อ.วิจำรณ์   โพธิท์อง กบข. สอ.รฝ.

210 พ.จ.อ.หญิง สุมำลี  วงษ์สวัสด์ิ กบข. พธ.ทร.

211 พ.จ.อ.วันชัย  จันทรำวดี กบข. นย.

212 พ.จ.อ.ชอบ  ทองใบ นย.

213 พ.จ.อ.สมชำย  เศรษฐีพ่อค้ำ กบข. นย.

214 พ.จ.อ.หญิง ศรีนวล  ปัน่โพชำ กบข. อร.

215 พ.จ.อ.สุวิช  สร้อยหล้ำ ขส.ทร.

216 พ.จ.อ.ประเสริฐ  ชูกล่ิน ทรภ.๒

217 พ.จ.อ.ไพบูลย์  พำอินทร์ กบข. นย.

218 พ.จ.อ.พิศิษฐ  บุญประจวบ กบข. สอ.รฝ.

219 พ.จ.อ.สมบุญ  ผิวผ่อง กบข. อร.

220 พ.จ.อ.ภิรมย์  ทวีศรี กบข. ทรภ.๒

221 พ.จ.อ.จรัล  สินมำก ทรภ.๒

222 พ.จ.อ.นุกูล  ถนอมนิล กร.

223 พ.จ.อ.ณรงค์  ศรีอรุณทิพย์ กร.

224 พ.จ.อ.ธนดล  มั่นคง กบข. ทรภ.๓

225 พ.จ.อ.ระนอง  มำรุ่งเรือง กบข. พธ.ทร.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

226 พ.จ.อ.สำยัณห์  ภูท่อง กร.

227 พ.จ.อ.สกุล  ลิ มเลิศฤทธิ ์ กบข. สอ.รฝ.

228 พ.จ.อ.หญิง บุญญำฤทธิ  ปำนอ ำไพ กบข. ยศ.ทร.

229 พ.จ.อ.หญิง ทิพย์ลำวัณย์  จงภู ่ กบข. พธ.ทร.

230 พ.จ.อ.สุวิช  เกิดทรัพย์ กบข. กร.

231 พ.จ.อ.สมบัติ  คงนมนำน กบข. สอ.รฝ.

232 พ.จ.อ.วัฒนำ  เวหำธนำรักษ์ กร.

233 พ.จ.อ.สุเทพ  ถ้วยงำม กบข. สอ.รฝ.

234 พ.จ.อ.ประทีป  เจียวพ่วง กบข. สอ.รฝ.

235 พ.จ.อ.อุดม  ปรีชำชำติ กบข. ยศ.ทร.

236 พ.จ.อ.วิเชียร  กลมกล่อม ขส.ทร.

237 พ.จ.อ.เริงศักด์ิ  ศรีแผ้ว กร.

238 พ.จ.อ.ปรำโมทย์  หอมรสกล้ำ นย.

239 พ.จ.อ.วิโรจน์  เบ็ญจำ กบข. กร.

240 พ.จ.อ.ชัยวัฒน์  เขียนรูปครุธ นย.

241 พ.จ.อ.สมศักด์ิ  มหำมิตร กบข. กร.

242 พ.จ.อ.วิรัตน์  เอี่ยมก ำเหนิด กบข. สอ.รฝ.

243 พ.จ.อ.บุญหลง  สอนแก้ว กบข. ขส.ทร.

244 พ.จ.อ.ประเสริฐ  แทนรินทร์ สสท.ทร.

245 พ.จ.อ.อ ำนำจ  นิลแจ้ง สก.ทร.

246 พ.จ.อ.ปรีชำ  บุญสืบสนธิ ์ นย.

247 พ.จ.อ.ธนบูรณ์  แก้วมี กบข. สอ.รฝ.

248 พ.จ.อ.ชูเกียรติ  สุขวนวัฒน์ กบข. ทรภ.๒

249 พ.จ.อ.แดง  สิทธิโชติ กบข. อศ.

250 พ.จ.อ.ภูรี  นีน้อย กบข. สพ.ทร.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

251 พ.จ.อ.สุรินทร์  พัฒนผล กร.

252 พ.จ.อ.กฤำณำกร   ศรีสุข ฐท.กท.

253 พ.จ.อ.คมสัน  อนันธิโย นย.

254 พ.จ.อ.เฉลียว  ชัยทอง นย.

255 พ.จ.อ.สมหมำย  ทองเพชร กบข. พธ.ทร.

256 พ.จ.อ.นรินทร์  สุขเกษม กร.

257 พ.จ.อ.บ ำเหน็จ  ศุภวุฒิ นย.

258 พ.จ.อ.สุจินต์  ประดิษฐสมัย กบข. สอ.รฝ.

259 พ.จ.อ.เจตน์  ประดิษฐดี กบข. กรม สห.ทร.

260 พ.จ.อ.สุวรรณ  อ่อนโสตะ กร.

261 พ.จ.อ.มณฑล  ผลศิริ นย.

262 พ.จ.อ.ณรงค์ศักด์ิ  ศิลปสมบูรณ์ กร.

263 พ.จ.อ.นิวัฒน์  ยำมแย้ม กร.

264 พ.จ.อ.ธนพล   งำมฉวี นย.

265 พ.จ.อ.ประดิษฐ์  จ ำรัสไว นย.

266 จ.อ.วันชัย  แจ้งจงดี กบข. ขส.ทร.

267 จ.อ.สมนึก  ฐำนะพันธุ ์ นย.

268 จ.อ.เสวด  กล่ ำแสง ฐท.กท.

269 จ.อ.วันชัย  หงษ์จร กบข. ขส.ทร.

270 จ.อ.ชูชำติ  ประจิกกิต นย.

271 จ.อ.ลือชัย  พูนชัย นย.

272 จ.อ.มำนัส  สิทธิโสม กบข. นย.

273 จ.อ.วิสนุ  กอเกษตรทรัพย์ กร.

274 จ.อ.บุญมี  หวังจิตร กบข. สอ.รฝ.

275 จ.อ.นิวัฒ  ประดิษฐ กบข. นย.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

276 จ.อ.สมศักด์ิ  แสงสว่ำง กบข. นย.

277 จ.อ.จเร  รักษำกิจ รร.นร.

278 จ.อ.วัชรินทร์  คีรีวัฒน์ นย.

279 จ.อ.ชะนะ  พรหมมำ กบข. นย.

280 จ.อ.กฤษณ์  นงค์จั่น กบข. ยศ.ทร.

281 จ.อ.สุขสม  ทรงศรี นย.

282 จ.อ.จรัญ  ภูขะโร กบข. ทรภ.๒

283 จ.อ.มำนะชัย  ล้วนรัตน์ นย.

284 จ.อ.วิศิษฏ์  โพธิเ์จริญ กบข. สสท.ทร.

285 จ.อ.เสริมชัย  ประสำนทรัพย์ กบข. นย.
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