
หนาที่ 1 จาก 19

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง วดป.เกิด สมุดประวัติ กบข. สังกัด หนวย

1 พล.ร.อ.วีรพล   กิจสมบัติ รอง ผบ.ทร.   ๒๕ ม.ิย.๙๕ ๘๒๖๖ บก.ทร. 1

2 พล.ร.อ.อภิวัฒน   ศรีวรรธนะ ปธ.คปษ.ทร.   ๑ ก.ค.๙๕ ๘๗๘๖ กบข. บก.ทร. 1

3 พล.ร.อ.พะจุณณ   ตามประทีป ผทค.พิเศษ ทร.   ๑๕ พ.ย.๙๔ ๘๘๓๕ บก.ทร. 1

4 พล.ร.อ.อภิชาต   สุวรรณะชฎ ผทค.พิเศษ ทร.   ๗ ส.ค.๙๕ ๘๗๙๗ บก.ทร. 1

5 พล.ร.อ.ธรรมนูญ   สุขวัฒนา ผทค.พิเศษ ทร.   ๒๖ ก.พ.๙๕ ๘๒๕๐ บก.ทร. 1

6 พล.ร.อ.ชัยวัฒน   ศรีอักขรินทร ปษ.พิเศษ ทร.   ๑๘ ส.ค.๙๕ ๘๗๙๑ กบข. บก.ทร. 1

7 พล.ร.อ.อรรถพงษ   ณ นคร ผทค.พิเศษ ทร.   ๓ ม.ิย.๙๕ ๘๒๘๙ บก.ทร. 1

8 พล.ร.ท.อลังการ   วิชัยกุล ผทค.พิเศษ ทร.   ๒๙ ม.ิย.๙๕ ๘๒๗๑ กบข. บก.ทร. 1

9 พล.ร.ท.ผจญ   รามโกมุท ผทค.พิเศษ ทร.   ๑๗ ม.ีค.๙๕ ๘๘๐๒ บก.ทร. 1

10 พล.ร.ท.นิวัติ   ศิริพละ ผทค.พิเศษ ทร.   ๒๔ ม.ีค.๙๕ ๘๒๙๘ บก.ทร. 1

11 พล.ร.ท.ศักดิ์ชาย   อุบลเดชประชารักษ ผทค.พิเศษ ทร.   ๒๘ ม.ค.๙๕ ๘๘๔๖ บก.ทร. 1

12 พล.ร.ท.ผจงศักดิ์   แสงแกว ผทค.พิเศษ ทร.   ๖ ก.ย.๙๕ ๘๒๖๕ บก.ทร. 1

13 พล.ร.ท.ศ.นิรุทธ   หงสประสิทธิ์ จก.อศ.   ๘ ม.ีค.๙๕ ๘๒๗๗ กบข. อศ. 1

14 พล.ร.ท.อมรโชติ   สุจิรัตน ผทค.พิเศษ ทร.   ๒๔ ส.ค.๙๕ ๘๗๙๒ บก.ทร. 1

15 พล.ร.ท.สุชีพ   ชางเสวก จก.พร.   ๒๙ พ.ย.๙๔ ๙๒๗๓ กบข. พร. 1

16 พล.ร.ท.พงศศักดิ์   ภูรีโรจน ผบ.นย.   ๑ ก.พ.๙๕ ๘๒๙๙ นย. 2

17 พล.ร.ท.พงศพล   รัชเดช จก.พธ.ทร.   ๑๖ ต.ค.๙๔ ๘๘๔๙ พธ.ทร. 1

18 พล.ร.ท.รังสิทธิ์   ปาณินท ผทค.พิเศษ ทร.   ๑๐ ก.พ.๙๕ ๙๑๗๗ กบข. บก.ทร. 1

19 พล.ร.ท.สานนท   เปลงขํา ผทค.พิเศษ ทร.   ๑๕ ก.พ.๙๕ ๙๒๑๘ กบข. บก.ทร. 1

20 พล.ร.ท.สมชัย   มนัสรังษี ผทค.พิเศษ ทร.   ๕ ก.พ.๙๕ ๘๒๘๓ บก.ทร. 1

รายชื่อผูเกษียณ ณ ๑ ต.ค.๕๕
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21 พล.ร.ท.ณรพนธ   ตันวิเชียร ผทค.พิเศษ ทร.   ๑๑ ส.ค.๙๕ ๘๘๕๐ บก.ทร. 1

22 พล.ร.ท.ประชา   ศิลปศรีกุล ผทค.พิเศษ ทร.   ๒๕ พ.ค.๙๕ ๘๘๔๒ บก.ทร. 1

23 พล.ร.ท.วิโรจน   รุธิรวัฒน ผทค.พิเศษ ทร.   ๑๒ เม.ย.๙๕ ๙๒๗๔ กบข. บก.ทร. 1

24 พล.ร.ท.เจษฎางค   ทรงโฉม ผทค.พิเศษ ทร.   ๒๒ ก.พ.๙๕ ๘๓๐๓ บก.ทร. 1

25 พล.ร.ท.ประสิทธิ์   จาดบันดิสถ ผทค.พิเศษ ทร.   ๖ ก.พ.๙๕ ๙๑๖๖ บก.ทร. 1

26 พล.ร.ท.ณรงครัตน   โพธิ์แดง ผทค.พิเศษ ทร.   ๒๕ ม.ิย.๙๕ ๙๒๐๓ บก.ทร. 1

27 พล.ร.ท.นภดล   สุธัมมสภา ผทค.พิเศษ ทร.   ๔ ก.ย.๙๕ ๘๘๑๘ กบข. บก.ทร. 1

28 พล.ร.ท.รศ.พิเศษพงศสรร   ถวิลประวัติ ผทค.พิเศษ ทร.   ๔ ส.ค.๙๕ ๘๘๒๐ บก.ทร. 1

29 พล.ร.ต.อํานาจ   บุญญะไพบูรณ รอง จก.ยศ.ทร.   ๒๗ พ.ย.๙๔ ๘๒๘๖ ยศ.ทร. 1

30 พล.ร.ต.พิสันต   รัตนภูเพ็ชร รอง จก.อร.   ๒๑ ก.พ.๙๕ ๘๘๑๙ อร. 1

31 พล.ร.ต.สิริศักดิ์   บุญยศักดิ์ รอง ผบ.ทรภ.๒   ๑๑ พ.ค.๙๕ ๙๒๐๑ ทรภ.๒ 3

32 พล.ร.ต.หญิง จิรภา   ชัยเลิศ รอง จก.พร.   ๖ พ.ย.๙๔ ๙๓๕๔ กบข. พร. 1

33 พล.ร.ต.นิวัตน   พุกะทรัพย ผทค.ทร.   ๑ เม.ย.๙๕ ๘๘๓๙ บก.ทร. 1

34 พล.ร.ต.นคร   โกศลสุรเสนีย ผทค.ทร.   ๑๕ ต.ค.๙๔ ๙๒๑๕ บก.ทร. 1

35 พล.ร.ต.รังสรรค   พรามเจริญ รอง ผบ.ทรภ.๑   ๔ ก.พ.๙๕ ๙๖๙๑ ทรภ.๑ 2

36 พล.ร.ต.หญิง สุรัชฎา   ชลออยู ผทค.ทร.   ๑๗ เม.ย.๙๕ ๘๐๓๑ กบข. บก.ทร. 1

37 พล.ร.ต.สมชาย   นิลพิบูลย ผทค.ทร.   ๗ เม.ย.๙๕ ๘๒๒๙ กบข. บก.ทร. 1

38 พล.ร.ต.เฉลิมพล   สี่พร ผทค.ทร.   ๒ ธ.ค.๙๔ ๘๒๓๔ กบข. บก.ทร. 1

39 พล.ร.ต.ตติย   บุนนาค ผทค.ทร.   ๒ ม.ิย.๙๕ ๙๓๔๙ กบข. บก.ทร. 1

40 พล.ร.ต.วิสิฏฐ   พณิชยกุล ผทค.ทร.   ๑๐ ก.ค.๙๕ ๘๙๑๙ บก.ทร. 1

41 พล.ร.ต.เกรียงศักดิ์   สุกใส ผทค.ทร.   ๒๖ ม.ค.๙๕ ๙๖๗๖ บก.ทร. 1
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42 พล.ร.ต.ธัชรณ   มธุรส ผทค.ทร.   ๓๐ ก.ย.๙๕ ๑๐๒๐๑ กบข. บก.ทร. 1

43 พล.ร.ต.หญิง วัฒนี   ไชยชนะ ผทค.ทร.   ๑๕ พ.ย.๙๔ ๗๗๒๐ กบข. บก.ทร. 1

44 พล.ร.ต.หญิง ศ.ชุติมา   เนียมโภคะ ผทค.ทร.   ๒๖ ต.ค.๙๔ ๘๓๑๕ กบข. บก.ทร. 1

45 พล.ร.ต.อนุกร   เอกะสิงห ผทค.ทร.   ๓๐ ม.ค.๙๕ ๘๙๒๗ กบข. บก.ทร. 1

46 น.อ.จุฑา   สุขอารมณ นายทหารปฏิบัติการประจํา วศ.ทร.   ๒๕ พ.ย.๙๔ ๘๕๔๔ กบข. วศ.ทร. 1

47 น.อ.ไพบูลย   บํารุงธรรม นายทหารปฏิบัติการประจํา กง.ทร.   ๑๓ ก.พ.๙๕ ๙๒๘๗ กบข. กง.ทร. 1

48 น.อ.สุชาติ   สิทธิโอสถ รอง จก.วศ.ทร.   ๒๖ ก.พ.๙๕ ๘๒๓๓ วศ.ทร. 1

49 น.อ.อดิศร   สิงหัช สรก.กพ.ทร.   ๑๑ ต.ค.๙๔ ๘๒๖๑ กพ.ทร. 1

50 น.อ.พยอม   ดวงนาค ผอ.กรก.อจปร.อร.   ๒ พ.ค.๙๕ ๘๘๙๘ กบข. อร. 1

51 น.อ.ไพจิตร   ธีรนิติ รอง ผอ.ศทก.พร.   ๒๓ เม.ย.๙๕ ๙๖๒๑ กบข. พร. 1

52 น.อ.หญิง จินตนา   จันทนะ นายทหารปฏิบัติการประจํา สตน.ทร.   ๒๐ ม.ค.๙๕ ๙๒๒๒ กบข. สตน.ทร. 1

53 น.อ.ปฏิภาณ   พหลแพทย รอง ผอ.สธน.ทร.   ๒๕ ก.พ.๙๕ ๙๒๒๖ กบข. สธน.ทร. 1

54 น.อ.หญิง อารุณี   ทัตติยพงศ นายทหารปฏิบัติการประจํา ยศ.ทร.   ๓ เม.ย.๙๕ ๘๗๗๒ กบข. ยศ.ทร. 1

55 น.อ.หญิง เพียงพร   อรรถยุกติ นายทหารปฏิบัติการประจํา สบ.ทร.   ๒๓ ก.ค.๙๕ ๘๒๔๕ กบข. สบ.ทร. 1

56 น.อ.หญิง เดือนฉาย   เสขะนันทน นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.   ๔ ม.ค.๙๕ ๘๗๗๘ กพ.ทร. 1

57 น.อ.ประพันธ   ภูธนะกูล ผอ.กพล.กรม นนร.รอ.รร.นร.   ๖ พ.ย.๙๔ ๙๒๘๓ รร.นร. 1

58 น.อ.หญิง มะลิวัลย   ธรรมพิทักษ นายทหารปฏิบัติการประจํา พร.   ๑๐ พ.ย.๙๔ ๑๑๗๕๒ พร. 1

59 น.อ.หญิง นิลวดี   รัตนสมบูรณ นายทหารปฏิบัติการประจํา พร.   ๑๖ ส.ค.๙๕ ๑๑๒๒๖ พร. 1

60 น.อ.หญิง วรรณาภรณ   จิตตกูล พยาบาลผูชํานาญการ บก.พร.   ๘ ก.พ.๙๕ ๑๐๓๕๔ กบข. พร. 1

61 น.อ.หญิง ประจวบ   คลายสุบรรณ นายทหารปฏิบัติการประจํา พร.   ๓ ม.ค.๙๕ ๑๒๒๑๖ พร. 1

62 น.อ.หญิง แจมใส   นาคมี พยาบาลผูชํานาญการ บก.พร.   ๒๔ พ.ค.๙๕ ๑๒๘๘๑ กบข. พร. 1
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63 น.อ.หญิง นัยนา   ศิริรัตน นายทหารปฏิบัติการประจํา พร.   ๑๐ พ.ย.๙๔ ๑๒๘๗๙ พร. 1

64 น.อ.ชัชฤทธิ์   อังกุลดี นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทร.   ๒๙ เม.ย.๙๕ ๑๒๓๗๗ กพ.ทร. 1

65 น.อ.กิจจา   อักษรดี นายทหารปฏิบัติการประจํา สธน.ทร.   ๑๑ เม.ย.๙๕ ๑๒๓๗๐ กบข. สธน.ทร. 1

66 น.อ.สหาย   หวานนุรักษ ผอ.กองเรือเล็ก ขส.ทร.   ๒๙ ก.ย.๙๕ ๑๑๐๔๗ กบข. ขส.ทร. 1

67 น.อ.รุงเรือง   สุขภิบาล ประจํา สสท.ทร.   ๑๐ ม.ิย.๙๕ ๑๐๘๙๔ กบข. สสท.ทร. 1

68 น.อ.สมยศ   ศรีบุญงาม ประจํา อล.ทร.   ๗ ม.ค.๙๕ ๑๑๐๗๐ กบข. อล.ทร. 1

69 น.อ.วินัย   ตะเภาพงษ ประจํา ฐท.สส.   ๒ เม.ย.๙๕ ๑๔๒๓๔ กบข. ฐท.สส. 2

70 น.อ.สุพจน   คลายศิริ ประจํา กร.   ๑๑ ก.ค.๙๕ ๑๕๒๗๔ กร. 2

71 น.อ.วิโรจน   พิศเพ็ง ประจํา รร.นร.   ๖ เม.ย.๙๕ ๑๒๒๔๕ กบข. รร.นร. 1

72 น.อ.สวัสดิ์   เรืองศรี ประจํา กง.ทร.   ๓๐ ต.ค.๙๔ ๑๒๑๗๗ กบข. กง.ทร. 1

73 น.อ.ชาญชัย   ไวถนอมสัตว ประจํา อร.   ๒๔ ม.ค.๙๕ ๑๔๐๖๓ กบข. อร. 1

74 น.อ.ตอพงษ   จารุหังสิน ประจํา สก.ทร.   ๒ ก.ค.๙๕ ๑๕๘๙๑ สก.ทร. 1

75 น.อ.หญิง มาฆวดี   สรัสสมิต ประจํา พร.   ๑๑ ก.พ.๙๕ ๑๒๙๑๑ กบข. พร. 1

76 น.อ.ชลอ   พรหมประภัศร ประจํา ฐท.สส.   ๑๓ ก.ค.๙๕ ๑๕๒๗๗ กบข. ฐท.สส. 2

77 น.อ.อาวุธ   ฐิตะวิริโย ประจํา นย.   ๑๐ พ.ย.๙๔ ๑๐๖๑๓ นย. 2

78 น.อ.สุทิน   ไพรวัลย ประจํา พธ.ทร.   ๒๒ ธ.ค.๙๔ ๑๐๖๙๑ กบข. พธ.ทร. 2

79 น.อ.ราชศักดิ์   ไทยานนท ประจํา ฐท.สส.   ๓๑ พ.ค.๙๕ ๑๒๗๓๗ กบข. ฐท.สส. 2

80 น.อ.สุขุม   เชยดี ประจํา พร.   ๒ พ.ค.๙๕ ๑๑๑๘๖ กบข. พร. 1

81 น.อ.คธาธร   แสงสุวรรณ ประจํา อล.ทร.   ๓๐ ม.ิย.๙๕ ๑๒๑๒๘ กบข. อล.ทร. 1

82 น.อ.สมชาย   แพรกอุดม ประจํา สพ.ทร.   ๓๐ ม.ค.๙๕ ๑๒๗๙๑ สพ.ทร. 1

83 น.อ.นราธิป   ทัศนไตรลักษณ ประจํา กร.   ๑๔ เม.ย.๙๕ ๑๓๘๘๙ กร. 2
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84 น.อ.สันชัย   ประชุมพันธ ประจํา ฐท.กท.   ๘ ก.ย.๙๕ ๑๓๘๗๑ กบข. ฐท.กท. 1

85 น.อ.คนอง   พงษรามัญ ประจํา นย.   ๑๒ ม.ีค.๙๕ ๑๔๑๒๔ กบข. นย. 2

86 น.อ.พัชระ   มีบุศย ประจํา ยศ.ทร.   ๒๓ พ.ย.๙๔ ๑๑๖๑๓ กบข. ยศ.ทร. 1

87 น.อ.ดวง   พึ่งสุรินทร ประจํา นย.   ๑๒ ก.ย.๙๕ ๑๑๐๓๘ นย. 2

88 น.อ.เรืองศักดิ์   สัมฤทธิ์ผล ประจํา พร.   ๑๗ เม.ย.๙๕ ๑๓๔๔๔ พร. 1

89 น.อ.ธานี   พรหมสวัสดิ์ ประจํา กร.   ๑๑ ม.ีค.๙๕ ๑๖๗๑๒ กร. 2

90 น.อ.จรุงศักดิ์   สังขแกว ประจํา ชย.ทร.   ๗ พ.ย.๙๔ ๑๑๘๖๙ กบข. ชย.ทร. 1

91 น.อ.มนตรี   จิตตชื่น ประจํา พร.   ๓ ส.ค.๙๕ ๑๓๔๔๓ พร. 1

92 น.อ.ผศ.วันทวี   ปาลโมกข ผศ.ฝศษ.รร.นร.   ๒๑ ม.ีค.๙๕ ๑๔๔๙๙ กบข. รร.นร. 1

93 น.อ.สมศักดิ์   กลั่นเอี่ยม ประจํา อล.ทร.   ๑๑ พ.ย.๙๔ ๑๑๘๗๐ กบข. อล.ทร. 1

94 น.อ.รังสรรค   เหลืองออน ประจํา อล.ทร.   ๔ ม.ีค.๙๕ ๑๐๖๓๙ กบข. อล.ทร. 1

95 น.อ.ระเบียบ   นิลเต็ม ประจํา พร.   ๑๐ พ.ย.๙๔ ๑๔๑๐๙ กบข. พร. 1

96 น.อ.หญิง ศศิ   พัฒนชนะ ประจํา พร.   ๖ พ.ค.๙๕ ๑๔๘๒๙ พร. 1

97 วาที่ น.อ.ไพบูลย   ทุงกวาง ประจํา กง.ทร.   ๕ ม.ีค.๙๕ ๑๑๑๙๙ กบข. กง.ทร. 1

98 วาที่ น.อ.ยุทติ   จันทรชมภู ประจํา พธ.ทร.   ๑๖ ส.ค.๙๕ ๑๒๗๔๙ กบข. พธ.ทร. 1

99 วาที่ น.อ.บุญรอด   พวงทิพยศิริพร ประจํา ทรภ.๒   ๓ ม.ค.๙๕ ๑๒๗๖๙ กบข. ทรภ.๒ 3

100 วาที่ น.อ.ถาวร   ชัยผองศรี ประจํา พร.   ๒๓ ก.ค.๙๕ ๑๓๔๔๒ กบข. พร. 1

101 วาที่ น.อ.ละออ   นิ่มพงษ ประจํา พร.   ๒๙ ม.ค.๙๕ ๑๔๑๐๔ กบข. พร. 1

102 วาที่ น.อ.ธงชัย   จิตรแนน ประจํา ฐท.สส.   ๒๒ ม.ค.๙๕ ๑๔๗๖๔ กบข. ฐท.สส. 2

103 วาที่ น.อ.ณรงค   แสนสระดี ประจํา ฐท.สส.   ๑๖ ม.ค.๙๕ ๑๓๒๙๔ กบข. ฐท.สส. 2

104 วาที่ น.อ.อดุลย   มั่งไธสง ประจํา สก.ทร.   ๑๔ ก.พ.๙๕ ๑๑๑๕๓ กบข. สก.ทร. 1
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105 วาที่ น.อ.ธํารงศักดิ์   ศรีชัยศักดิ์ ประจํา สก.ทร.   ๗ ก.ค.๙๕ ๑๓๒๖๖ กบข. สก.ทร. 1

106 วาที่ น.อ.วินัย   ปลั่งตระกูล ประจํา ขส.ทร.   ๘ ม.ีค.๙๕ ๑๔๐๐๑ กบข. ขส.ทร. 1

107 วาที่ น.อ.จักรกฤษณ   มาสอาด ประจํา อร.   ๑ ม.ีค.๙๕ ๑๔๐๓๔ กบข. อร. 1

108 วาที่ น.อ.เกรียงไกร   ชูเมฆ ประจํา รร.นร.   ๘ ก.พ.๙๕ ๑๔๑๔๑ รร.นร. 1

109 วาที่ น.อ.หญิง กมลวรรณ   ทองสุข ประจํา ขส.ทร.   ๑๘ ธ.ค.๙๔ ๑๔๑๕๐ ขส.ทร. 1

110 วาที่ น.อ.อุรุพงษ   กฤตนันท ประจํา ขส.ทร.   ๓ ส.ค.๙๕ ๑๒๘๐๔ กบข. ขส.ทร. 1

111 วาที่ น.อ.ไพโรจน   หงษเทียบ ประจํา อร.   ๒๓ ม.ิย.๙๕ ๑๔๕๔๘ กบข. อร. 1

112 วาที่ น.อ.จักรทอง   มองธรรม ประจํา ฐท.สส.   ๒๒ ก.ค.๙๕ ๑๕๔๕๗ กบข. ฐท.สส. 2

113 วาที่ น.อ.ประเสริฐ   คําผาลา ประจํา ยศ.ทร.   ๑๐ พ.ค.๙๕ ๑๔๕๐๒ ยศ.ทร. 1

114 วาที่ น.อ.ศุภชัย   เศวตเศรนี ประจํา ยศ.ทร.   ๑๕ พ.ค.๙๕ ๑๒๘๖๕ ยศ.ทร. 1

115 วาที่ น.อ.หญิง จันทิรา   รุงแกร ประจํา สลก.ทร.   ๒๖ ก.พ.๙๕ ๑๕๖๘๓ กบข. สลก.ทร. 1

116 วาที่ น.อ.ณรงคฤทธิ์   คงสุวรรณ ประจํา ยศ.ทร.   ๒ ม.ีค.๙๕ ๑๔๘๑๗ ยศ.ทร. 1

117 วาที่ น.อ.อภัย   เกิดมวงหมู ประจํา กร.   ๗ ม.ีค.๙๕ ๑๕๙๗๓ กบข. กร. 2

118 วาที่ น.อ.พิชัย   ออนนอม ประจํา กร.   ๒๙ ก.ค.๙๕ ๑๔๕๖๓ กร. 2

119 วาที่ น.อ.สถิตย   โพธิกุล ประจํา ยศ.ทร.   ๘ ธ.ค.๙๔ ๑๕๔๒๓ ยศ.ทร. 1

120 วาที่ น.อ.สุรสิทธิ์   สีผอง ประจํา อร.   ๑๕ พ.ย.๙๔ ๑๖๐๗๘ กบข. อร. 1

121 วาที่ น.อ.สุพจน   เผือกสอาด ประจํา อร.   ๓ ธ.ค.๙๔ ๑๖๑๒๗ อร. 1

122 วาที่ น.อ.วัลลภ   ดนตรีสวัสดิ์ ประจํา อล.ทร.   ๑๔ พ.ค.๙๕ ๑๑๐๖๘ กบข. อล.ทร. 1

123 วาที่ น.อ.สุนทร   พองนวล ประจํา วศ.ทร.   ๒๔ ก.ค.๙๕ ๑๔๘๑๔ กบข. วศ.ทร. 1

124 วาที่ น.อ.บุญสง   บุญมาก ประจํา กร.   ๑๘ ม.ิย.๙๕ ๑๗๒๘๔ กร. 2

125 วาที่ น.อ.วิชาญ   อรุณรังษี ประจํา กร.   ๘ ส.ค.๙๕ ๑๗๒๙๑ กบข. กร. 2
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126 วาที่ น.อ.นคร   มูลทองชุน ประจํา สลก.ทร.   ๗ ก.พ.๙๕ ๑๗๒๕๗ กบข. สลก.ทร. 1

127 วาที่ น.อ.ธานี   ดีชัยยะ ประจํา อร.   ๒๐ ก.ย.๙๕ ๑๖๗๕๔ กบข. อร. 1

128 วาที่ น.อ.นิรันดร   โกมลรัตน ประจํา กร.   ๓๐ ก.ย.๙๕ ๑๗๙๖๗ กร. 2

129 วาที่ น.อ.สมบัติ   หอมวัฒนา ประจํา พธ.ทร.   ๑๖ ม.ค.๙๕ ๑๘๒๒๔ พธ.ทร. 1

130 วาที่ น.อ.ไชยวัฒน   ชาญเวช ประจํา กร.   ๔ เม.ย.๙๕ ๑๕๕๐๓ กร. 2

131 วาที่ น.อ.หิรัญ   ศิริมหา ประจํา กร.   ๑๒ ก.ย.๙๕ ๑๗๒๘๐ กบข. กร. 2

132 วาที่ น.อ.หญิง เพ็ชรรัตน   สมนึก ประจํา ยก.ทร.   ๑ ม.ิย.๙๕ ๑๙๔๖๐ ยก.ทร. 1

133 วาที่ น.อ.สุนันท   ปุจฉาการ ประจํา สสท.ทร.   ๑ ม.ิย.๙๕ ๑๙๙๘๕ กบข. สสท.ทร. 1

134 วาที่ น.ท.ทวี   ทองกระศรี ประจํา พธ.ทร.   ๒๘ พ.ค.๙๕ ๑๑๑๕๘ กบข. พธ.ทร. 1

135 วาที่ น.ท.วัชรินทร   รักตะสุวรรณ ประจํา พธ.ทร.   ๒๐ ม.ค.๙๕ ๑๒๘๐๖ พธ.ทร. 1

136 วาที่ น.ท.ณัฐพงศ   อรัญวาศรี ประจํา ทรภ.๓   ๑๓ ก.ค.๙๕ ๑๑๘๕๗ ทรภ.๓ 3

137 วาที่ น.ท.ประพัฒน   อสุนี ณ อยุธยา ประจํา อร.   ๑ ก.พ.๙๕ ๑๒๗๔๓ อร. 1

138 วาที่ น.ท.ชวลิต   ศรีสุวรรณ ประจํา ฐท.สส.   ๖ พ.ค.๙๕ ๑๓๓๖๖ กบข. ฐท.สส. 2

139 วาที่ น.ท.อรุณ   วิจิตรรัตน ประจํา อล.ทร.   ๑๐ ก.ค.๙๕ ๑๔๐๓๑ อล.ทร. 1

140 วาที่ น.ท.กิตติคุณ   แสงโสภณ ประจํา กร.   ๑๖ พ.ค.๙๕ ๑๔๖๗๖ กบข. กร. 2

141 วาที่ น.ท.ณรงค   เทพรักษา ประจํา พธ.ทร.   ๗ ม.ค.๙๕ ๑๒๘๓๘ กบข. พธ.ทร. 1

142 วาที่ น.ท.รังสรรค   ขาวบริสุทธิ์ ประจํา อล.ทร.   ๔ ม.ิย.๙๕ ๑๕๓๘๔ อล.ทร. 1

143 วาที่ น.ท.ธงฉัตร   งามปลั่ง ประจํา อร.   ๒๑ ธ.ค.๙๔ ๑๕๔๔๑ กบข. อร. 1

144 วาที่ น.ท.ประทีป   ยาไทย ประจํา สอ.รฝ.   ๑๑ ส.ค.๙๕ ๑๕๕๐๔ สอ.รฝ. 2

145 วาที่ น.ท.อัครพล   กงแกว ประจํา รร.นร.   ๑๙ ม.ค.๙๕ ๑๕๕๒๘ กบข. รร.นร. 1

146 วาที่ น.ท.สันทัด   เนื่องจํานงค ประจํา ขส.ทร.   ๒๘ ธ.ค.๙๔ ๑๕๖๐๓ ขส.ทร. 1
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147 วาที่ น.ท.วีรยุทธ   คงพิษ ประจํา นย.   ๑ พ.ย.๙๔ ๑๒๐๘๑ นย. 2

148 วาที่ น.ท.สุกิจ   วินิจฉัยกุล ประจํา อร.   ๒๙ ต.ค.๙๔ ๑๔๑๒๘ กบข. อร. 1

149 วาที่ น.ท.จุมพล   เจนศุภการ ประจํา นย.   ๗ เม.ย.๙๕ ๑๓๙๔๑ นย. 2

150 วาที่ น.ท.ธนา   เมฆทัศน ประจํา ทรภ.๒   ๒๘ ธ.ค.๙๔ ๑๖๐๕๖ กบข. ทรภ.๒ 3

151 วาที่ น.ท.นิตย   ฉัตรแกว ประจํา อร.   ๒๑ ต.ค.๙๔ ๑๖๖๕๑ อร. 1

152 วาที่ น.ท.อภิวัฒน   บูรณะพงศ ประจํา อล.ทร.   ๑๘ พ.ย.๙๔ ๑๖๖๕๔ กบข. อล.ทร. 1

153 วาที่ น.ท.ประกาศ   บุญจันทร ประจํา อร.   ๑๐ ส.ค.๙๕ ๑๘๑๐๔ กบข. อร. 1

154 วาที่ น.ท.โสภณ   ฟกประไพ ประจํา อร.   ๖ ก.ค.๙๕ ๑๙๑๓๐ กบข. อร. 1

155 วาที่ น.ท.สมเดช   นวลจันทร ประจํา กพ.ทร.   ๑๙ ม.ค.๙๕ ๑๙๐๖๘ กพ.ทร. 1

156 วาที่ น.ท.นเรศ   นอยวานิช ประจํา พร.   ๒๕ ก.พ.๙๕ ๑๔๐๙๖ กบข. พร. 1

157 วาที่ น.ท.อํานวย   ภานุศรี ประจํา กร.   ๒๒ ก.ค.๙๕ ๑๗๕๐๘ กบข. กร. 2

158 วาที่ น.ท.บุญเลิศ   ถวยทองคํา ประจํา อร.   ๓๑ พ.ค.๙๕ ๒๓๕๐๗ อร. 1

159 วาที่ น.ท.ธํารงค   ดิษฐไพบูลย ประจํา อร.   ๒๓ ต.ค.๙๔ ๒๐๒๗๓ กบข. อร. 1

160 วาที่ น.ท.จอง   พุมเจริญ ประจํา ฐท.สส.   ๑๗ ก.พ.๙๕ ๑๒๖๒๐ ฐท.สส. 2

161 วาที่ น.ท.กฤษณ   อัครวรภัทร ประจํา ชย.ทร.   ๒๗ ม.ิย.๙๕ ๑๔๖๗๑ ชย.ทร. 1

162 วาที่ น.ท.ประสาร   นาคพุก ประจํา นย.   ๕ ก.ย.๙๕ ๑๓๙๔๓ นย. 2

163 วาที่ น.ท.ชาตรี   ตรงเจริญศรี ประจํา สอ.รฝ.   ๑๒ ม.ีค.๙๕ ๑๕๕๒๓ กบข. สอ.รฝ. 2

164 วาที่ น.ท.กอบกูลย   แสงงิ้ว ประจํา นย.   ๑๕ ม.ค.๙๕ ๑๖๐๐๓ นย. 2

165 วาที่ น.ท.โกมินทร   ซุนฮี้ ประจํา ยศ.ทร.   ๑ ม.ค.๙๕ ๑๔๖๑๕ กบข. ยศ.ทร. 1

166 วาที่ น.ท.สมปอง   ราษฎรเจริญ ประจํา กร.   ๒๕ ม.ิย.๙๕ ๑๖๑๗๖ กบข. กร. 2

167 วาที่ น.ท.อดีต   นิลทิรัง ประจํา สพ.ทร.   ๑๔ ต.ค.๙๔ ๑๖๖๖๖ กบข. สพ.ทร. 1
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168 วาที่ น.ท.หญิง ทรงอร   ศรีวิภาต ประจํา ยศ.ทร.   ๒๓ ม.ิย.๙๕ ๑๗๖๒๐ กบข. ยศ.ทร. 1

169 วาที่ น.ท.วิโรจน   แกวแกม ประจํา ฐท.สส.   ๙ เม.ย.๙๕ ๑๘๑๗๘ กบข. ฐท.สส. 2

170 วาที่ น.ท.ธานี   มุงจองกลาง ประจํา นย.   ๒๒ ต.ค.๙๔ ๑๙๐๒๖ นย. 2

171 วาที่ น.ท.หญิง จินตนา   ทะพิงคแก ประจํา รร.นร.   ๑๓ ม.ิย.๙๕ ๑๘๓๙๐ รร.นร. 1

172 วาที่ น.ท.กรวัฒน   ใบศักดิ์ ประจํา ยศ.ทร.   ๒๘ ก.ค.๙๕ ๑๖๐๐๔ ยศ.ทร. 1

173 วาที่ น.ท.สมเกียรติ   อุปถัมภชาติ ประจํา สก.ทร.   ๑๕ ก.ค.๙๕ ๑๖๐๐๒ สก.ทร. 1

174 วาที่ น.ท.หญิง ไพรวัลย   ทองเพชร ประจํา สก.ทร.   ๘ ม.ค.๙๕ ๑๗๖๑๗ กบข. สก.ทร. 1

175 วาที่ น.ท.วิเลิศ   มีกลิ่นหอม ประจํา สอ.รฝ.   ๓๐ ม.ค.๙๕ ๑๒๘๓๒ กบข. สอ.รฝ. 1

176 วาที่ น.ท.สมชาย   โพธิ์สวัสดิ์ ประจํา ขส.ทร.   ๓๐ ส.ค.๙๕ ๑๙๒๓๔ กบข. ขส.ทร. 1

177 วาที่ น.ท.พรต   แสงแกว ประจํา ฐท.สส.   ๑๙ ม.ีค.๙๕ ๒๐๑๙๖ ฐท.สส. 2

178 วาที่ น.ท.สมศักดิ์   ทัศนปรีชา ประจํา กร.   ๔ ต.ค.๙๔ ๒๐๒๒๖ กร. 2

179 วาที่ น.ท.วิรัตน   สนิทกูล ประจํา กร.   ๑๙ ธ.ค.๙๔ ๒๐๓๓๗ กบข. กร. 2

180 วาที่ น.ท.พิทักษ   บุญมี ประจํา ฐท.สส.   ๑ ก.พ.๙๕ ๑๕๓๗๕ กบข. ฐท.สส. 2

181 วาที่ น.ท.อรัญ   รัตนวิจารณ ประจํา ฐท.กท.   ๑๘ พ.ค.๙๕ ๑๖๗๕๒ กบข. ฐท.กท. 2

182 วาที่ น.ท.หญิง มยุรีย   ยิ้มออน ประจํา สก.ทร.   ๕ ส.ค.๙๕ ๑๗๖๒๔ กบข. สก.ทร. 1

183 วาที่ น.ท.พิภพ   ศรีวิไล ประจํา ฐท.สส.   ๖ เม.ย.๙๕ ๑๗๘๗๑ ฐท.สส. 2

184 วาที่ น.ท.หญิง โสภิต   สารธิมา ประจํา ขส.ทร.   ๓๐ ธ.ค.๙๔ ๑๙๔๕๗ ขส.ทร. 1

185 วาที่ น.ท.ชนกร   เอี่ยมโพธิ์ ประจํา สสท.ทร.   ๕ เม.ย.๙๕ ๒๐๑๑๑ กบข. สสท.ทร. 1

186 วาที่ น.ท.ชินวัฒน   โพธิ์รัศมี ประจํา สอ.รฝ.   ๓๐ ม.ิย.๙๕ ๒๐๔๐๗ กบข. สอ.รฝ. 2

187 วาที่ น.ท.หญิง ธวัช   แสงรัตนกูล ประจํา สพ.ทร.   ๑๗ ม.ีค.๙๕ ๑๙๔๕๕ กบข. สพ.ทร. 1

188 วาที่ น.ท.สุชาติ   นามผล ประจํา ฐท.สส.   ๑๗ ก.พ.๙๕ ๒๐๘๗๖ กบข. ฐท.สส. 2
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189 วาที่ น.ท.จิตติ   สุขฉ่ํา ประจํา สสท.ทร.   ๒๐ ก.ค.๙๕ ๒๑๐๓๑ กบข. สสท.ทร. 1

190 วาที่ น.ท.ประกิตต   วงศอุบล ประจํา กรม สห.ทร.   ๓ ธ.ค.๙๔ ๒๐๐๕๗ กบข. กรม สห.ทร. 1

191 วาที่ น.ท.ชัยณรงค   สูชัยยะ ประจํา สสท.ทร.   ๒ ก.พ.๙๕ ๒๑๐๓๐ กบข. สสท.ทร. 1

192 วาที่ น.ท.แสวง   พวงทอง ประจํา ทรภ.๒   ๓๐ พ.ย.๙๔ ๒๑๘๗๗ กบข. ทรภ.๒ 3

193 วาที่ น.ท.ดิเรก   กลาหาญ ประจํา ฐท.กท.   ๒๑ เม.ย.๙๕ ๒๒๙๗๔ ฐท.กท. 1

194 น.ต.สมเกียรติ   ศรีสุข ประจํา กร.   ๙ ก.พ.๙๕ ๒๔๕๘๔ กร. 2

195 วาที่ น.ต.มงคล   โตวิจิตร ประจํา กร.   ๕ ม.ีค.๙๕ ๑๐๖๙๐ กบข. กร. 2

196 วาที่ น.ต.วิเศษ   สนธิศิริ ประจํา ทรภ.๑   ๑๗ ม.ีค.๙๕ ๑๒๑๘๔ ทรภ.๑ 2

197 วาที่ น.ต.สงบ   นาคพิพัฒน ประจํา นย.   ๔ ส.ค.๙๕ ๑๓๒๘๓ กบข. นย. 2

198 วาที่ น.ต.ชัยวัฒน   ลวนประเสริฐ ประจํา กง.ทร.   ๒๓ ม.ีค.๙๕ ๑๔๗๘๑ กบข. กง.ทร. 1

199 วาที่ น.ต.สุวิทย   ทองดี ประจํา สพ.ทร.   ๑๔ ม.ค.๙๕ ๑๕๓๙๒ กบข. สพ.ทร. 1

200 วาที่ น.ต.บุญเลิศ   นุมละมุล ประจํา นย.   ๑๙ พ.ค.๙๕ ๑๕๔๓๒ กบข. นย. 2

201 วาที่ น.ต.ธงชัย   จงกลรอด ประจํา ขส.ทร.   ๑ ก.พ.๙๕ ๑๖๖๗๓ กบข. ขส.ทร. 1

202 วาที่ น.ต.สนม   บํารุงจอย ประจํา นย.   ๒๑ ส.ค.๙๕ ๑๓๒๗๗ กบข. นย. 2

203 วาที่ น.ต.วิเชียร   ขําทาพูด ประจํา นย.   ๑ พ.ค.๙๕ ๑๕๕๐๐ นย. 2

204 วาที่ น.ต.มานพ   มณีรัตน ประจํา นย.   ๒๔ ก.ค.๙๕ ๑๖๖๓๓ กบข. นย. 2

205 วาที่ น.ต.วรวิชช   ทับทิมเล็ก ประจํา สอ.รฝ.   ๑๘ ส.ค.๙๕ ๑๗๑๒๙ สอ.รฝ. 2

206 วาที่ น.ต.เดชา   สงวนแสง ประจํา นย.   ๒๕ ธ.ค.๙๔ ๑๗๓๔๗ นย. 2

207 วาที่ น.ต.เอกสิทธิ์   พันธุดี ประจํา ยศ.ทร.   ๒๖ ก.ค.๙๕ ๑๗๔๘๐ กบข. ยศ.ทร. 1

208 วาที่ น.ต.ชูศักดิ์   วรภักดี ประจํา พร.   ๑๙ ก.พ.๙๕ ๑๗๔๙๖ กบข. พร. 1

209 วาที่ น.ต.หญิง ทันตา   อิ่มวงศทรัพย ประจํา กพ.ทร.   ๒๘ ส.ค.๙๕ ๑๗๖๐๔ กบข. กพ.ทร. 1
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210 วาที่ น.ต.หญิง วัลลภา   แสงภู ประจํา ยศ.ทร.   ๑๙ พ.ค.๙๕ ๑๗๖๒๗ กบข. ยศ.ทร. 1

211 วาที่ น.ต.หญิง วาสนา   เนคมานุรักษ ประจํา ฐท.สส.   ๒๕ ม.ิย.๙๕ ๑๗๖๓๑ กบข. ฐท.สส. 2

212 วาที่ น.ต.เอกพจน   ศรีปลาด ประจํา ทรภ.๑   ๕ พ.ย.๙๔ ๑๘๐๐๐ ทรภ.๑ 2

213 วาที่ น.ต.บุญยศักดิ์   ขวัญใจ ประจํา นย.   ๑๕ ม.ค.๙๕ ๑๘๐๔๙ นย. 2

214 วาที่ น.ต.สนั่น   จันทรกลัด ประจํา ขส.ทร.   ๘ ก.ย.๙๕ ๑๘๑๓๙ กบข. ขส.ทร. 1

215 วาที่ น.ต.ไกรรัตน   ปรางคทอง ประจํา ฐท.สส.   ๑๔ พ.ย.๙๔ ๑๘๑๔๐ กบข. ฐท.สส. 2

216 วาที่ น.ต.อุดม   วรรณชนะ ประจํา นย.   ๓ ธ.ค.๙๔ ๑๗๓๕๒ กบข. นย. 2

217 วาที่ น.ต.ทวีศักดิ์   ปานอราม ประจํา กร.   ๕ ม.ค.๙๕ ๑๘๙๙๑ กบข. กร. 2

218 วาที่ น.ต.ไพโรจน   แทนสวัสดิ์ ประจํา อร.   ๓๐ ต.ค.๙๔ ๑๙๑๓๔ อร. 1

219 วาที่ น.ต.เพ็ญ   จุลกรัตน ประจํา กร.   ๑๓ พ.ย.๙๔ ๑๙๒๒๐ กบข. กร. 2

220 วาที่ น.ต.ทศม   ทองเจียม ประจํา ฐท.สส.   ๓๑ ม.ีค.๙๕ ๑๙๒๘๘ กบข. ฐท.สส. 2

221 วาที่ น.ต.โนรี   โอนออน ประจํา กรม สห.ทร.   ๕ ม.ิย.๙๕ ๒๐๑๕๑ กบข. กรม สห.ทร. 1

222 วาที่ น.ต.สัจจา   สากร ประจํา ฐท.สส.   ๑๓ ม.ิย.๙๕ ๒๐๒๘๓ ฐท.สส. 2

223 วาที่ น.ต.สมภพ   อําพันทอง ประจํา พธ.ทร.   ๑๕ ก.ย.๙๕ ๒๐๓๙๔ กบข. พธ.ทร. 1

224 วาที่ น.ต.พิทยาภรณศิลป   อสัมภินนพงษ ฝกบ.บก.พัน.สห.ทร.ที่ ๑ กรม สห.ทร.   ๒๑ ม.ิย.๙๕ ๒๐๙๕๓ กบข. กรม สห.ทร. 1

225 วาที่ น.ต.ศราวุธ   รักษแพทย ประจํา พร.   ๗ พ.ค.๙๕ ๒๑๐๑๗ กบข. พร. 1

226 วาที่ น.ต.ภัทรกร   ศรีสุวรรณ ประจํา ฐท.สส.   ๓๑ ส.ค.๙๕ ๒๒๐๗๖ กบข. ฐท.สส. 2

227 วาที่ น.ต.ไชยวัฒน   คีรีเมฆ ประจํา สสท.ทร.   ๒๕ ส.ค.๙๕ ๒๒๙๔๑ สสท.ทร. 1

228 วาที่ น.ต.โสภณ   สินนอย ประจํา พธ.ทร.   ๒๙ เม.ย.๙๕ ๒๒๙๙๓ กบข. พธ.ทร. 1

229 วาที่ น.ต.บุญธรรม   ชาญรักษา ประจํา สอ.รฝ.   ๖ ม.ีค.๙๕ ๒๒๙๐๖ สอ.รฝ. 2

230 วาที่ น.ต.ตอย   ฟกสวัสดิ์ ประจํา สพ.ทร.   ๕ ส.ค.๙๕ ๒๓๖๘๐ กบข. สพ.ทร. 1
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231 วาที่ น.ต.อรุณ   สิงหเจริญ ประจํา อศ.   ๒๖ ม.ีค.๙๕ ๒๓๗๖๑ กบข. อศ. 1

232 วาที่ น.ต.เศวตรัฐ   ศาสตระวาทิต ประจํา สพ.ทร.   ๒๕ ก.ย.๙๕ ๒๕๔๑๐ กบข. สพ.ทร. 1

233 วาที่ น.ต.อาคม   สรรพอุดม ประจํา กร.   ๒๒ ก.พ.๙๕ ๑๘๐๐๖ กร. 2

234 วาที่ น.ต.สมชาย   เปรมฤทธิ์ ประจํา ยศ.ทร.   ๒๕ ก.พ.๙๕ ๑๘๐๕๘ ยศ.ทร. 1

235 วาที่ น.ต.สังวาลย   ใจเย็น ประจํา ยศ.ทร.   ๑ ม.ค.๙๕ ๑๘๒๘๙ กบข. ยศ.ทร. 1

236 วาที่ น.ต.หญิง วัชรี   ดาวกลาง ประจํา ฐท.สส.   ๑๐ พ.ย.๙๔ ๑๘๓๙๕ ฐท.สส. 2

237 วาที่ น.ต.วิศาล   ทองศรี ประจํา นย.   ๕ ก.ค.๙๕ ๑๘๐๕๑ นย. 2

238 วาที่ น.ต.โกศล   จันทวงษ ประจํา นย.   ๒ พ.ค.๙๕ ๑๘๙๒๙ นย. 2

239 วาที่ น.ต.สมพงษ   เลียงเครือ ประจํา นย.   ๒๒ ก.ค.๙๕ ๒๐๐๒๖ นย. 2

240 วาที่ น.ต.รังสรรค   ชื่นชวน ประจํา นย.   ๑๙ เม.ย.๙๕ ๒๑๑๐๗ นย. 2

241 วาที่ น.ต.อาทิตย   เริงโพธิ์ ประจํา นย.   ๒๕ พ.ค.๙๕ ๑๕๓๗๑ นย. 2

242 วาที่ น.ต.สัญญา   ปานอุทัย ประจํา กร.   ๒๘ ม.ิย.๙๕ ๑๙๐๑๘ กร. 2

243 วาที่ น.ต.สายยนต   วรรณวงษ ประจํา ฐท.กท.   ๖ ก.ค.๙๕ ๑๙๐๓๒ กบข. ฐท.กท. 1

244 วาที่ น.ต.บุญทรง   กาสุวรรณ ประจํา กร.   ๒๓ ก.ย.๙๕ ๑๙๐๕๔ กร. 2

245 วาที่ น.ต.ชุมสาย   ไพรรุณ ประจํา กร.   ๖ เม.ย.๙๕ ๑๙๐๘๒ กร. 2

246 วาที่ น.ต.มะโนด   สุริยงค ประจํา กร.   ๓ ต.ค.๙๔ ๑๙๑๗๗ กร. 2

247 วาที่ น.ต.หญิง สมศรี   รอดบุญ ประจํา ยศ.ทร.   ๑๐ ก.พ.๙๕ ๑๙๔๖๗ ยศ.ทร. 1

248 วาที่ น.ต.หญิง รัชนี   จั่นมณี ประจํา ชย.ทร.   ๑ เม.ย.๙๕ ๒๐๖๑๒ ชย.ทร. 1

249 วาที่ น.ต.สุนทร   ผลอนันต ประจํา ทรภ.๓   ๓๐ ม.ีค.๙๕ ๒๐๙๘๒ ทรภ.๓ 3

250 วาที่ น.ต.โสภา   บุญพวง ประจํา กร.   ๒๘ พ.ย.๙๔ ๒๑๐๘๖ กร. 2

251 วาที่ น.ต.จํารัส   อยูสุข ประจํา ขส.ทร.   ๒๘ ธ.ค.๙๔ ๒๑๑๘๙ กบข. ขส.ทร. 1
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252 วาที่ น.ต.หญิง ลาวัลย   นามสงา ประจํา กพร.ทร.   ๙ ม.ค.๙๕ ๒๑๔๐๕ กบข. กพร.ทร. 1

253 วาที่ น.ต.อภิวุฒิ   บุญลอม ประจํา กร.   ๒๘ ส.ค.๙๕ ๒๑๘๙๗ กร. 2

254 วาที่ น.ต.กิตติ   กงวิไล ประจํา ทรภ.๑   ๒๖ พ.ค.๙๕ ๒๑๙๐๑ ทรภ.๑ 2

255 วาที่ น.ต.สมชาย   บุญจีนมาก ประจํา ขส.ทร.   ๒๖ ก.ย.๙๕ ๒๒๑๐๖ กบข. ขส.ทร. 1

256 วาที่ น.ต.อภิชาติ   สุดสาคร ประจํา สก.ทร.   ๕ ม.ีค.๙๕ ๒๑๑๙๖ สก.ทร. 1

257 วาที่ น.ต.สมหมาย   ดวงกํา ประจํา กร.   ๑๘ ม.ค.๙๕ ๒๒๗๕๑ กร. 2

258 วาที่ น.ต.มานพ   คนชม ประจํา กร.   ๕ ก.ค.๙๕ ๒๒๘๘๑ กบข. กร. 2

259 วาที่ น.ต.ทวีชัย   ยิ่งผล ประจํา กร.   ๑๕ ม.ค.๙๕ ๒๒๙๔๖ กบข. กร. 2

260 วาที่ น.ต.สุชีพ   บัวประภัสสร ประจํา กร.   ๕ ต.ค.๙๔ ๒๒๙๕๐ กบข. กร. 2

261 วาที่ น.ต.ราเมศ   พรหมเมศ ประจํา กร.   ๓ พ.ค.๙๕ ๒๓๕๒๐ กร. 2

262 วาที่ น.ต.สุชิน   สอนทวี ประจํา ฐท.สส.   ๗ ม.ีค.๙๕ ๒๓๕๔๖ กบข. ฐท.สส. 2

263 วาที่ น.ต.สมประสงค   วงษศรี ประจํา กร.   ๒๐ ก.ค.๙๕ ๒๓๕๔๘ กร. 2

264 วาที่ น.ต.วิสิทธิ์   ขาวผอง ประจํา ฐท.สส.   ๑๒ พ.ค.๙๕ ๒๓๕๖๓ ฐท.สส. 2

265 วาที่ น.ต.บัญญัติ   อาจาริยะ ประจํา ทรภ.๓   ๑๓ ก.พ.๙๕ ๒๓๗๔๖ กบข. ทรภ.๓ 3

266 วาที่ น.ต.ไพฑูรย   ศรีภมร ประจํา สสท.ทร.   ๒๐ ก.พ.๙๕ ๒๔๔๔๗ กบข. สสท.ทร. 1

267 วาที่ น.ต.พนัส   สกุลพงษ ประจํา สสท.ทร.   ๖ ม.ิย.๙๕ ๒๔๔๕๙ กบข. สสท.ทร. 1

268 วาที่ น.ต.ปรีชา   บุญทวงศ ประจํา กพร.ทร.   ๑๐ พ.ค.๙๕ ๒๔๖๑๐ กพร.ทร. 1

269 วาที่ น.ต.ประจิน   เพ็ญสวาง ประจํา ฐท.กท.   ๒๘ เม.ย.๙๕ ๒๕๒๕๙ ฐท.กท. 1

270 วาที่ น.ต.ธวัช   ประพฤติดี ประจํา กร.   ๑ ก.ย.๙๕ ๒๕๔๑๘ กบข. กร. 2

271 วาที่ น.ต.ฐิติพล   แยมบุปผา ประจํา กร.   ๖ ก.พ.๙๕ ๒๖๒๗๒ กบข. กร. 2

272 วาที่ น.ต.พงษเทพ   ทับโพ ประจํา กร.   ๑๐ ส.ค.๙๕ ๒๖๒๘๐ กร. 2
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273 วาที่ น.ต.พยอม   ศรีคงแกว ประจํา ฐท.สส.   ๗ ก.พ.๙๕ ๒๓๔๙๖ กบข. ฐท.สส. 2

274 วาที่ น.ต.ไพโรจน   แจมจํารัส ประจํา ยศ.ทร.   ๒๕ ธ.ค.๙๔ ๒๖๓๒๗ กบข. ยศ.ทร. 1

275 วาที่ น.ต.รําเพย   กัลยาณมิตร ประจํา ขว.ทร.   ๑๕ ก.ค.๙๕ ๒๖๓๒๘ กบข. ขว.ทร. 1

276 วาที่ น.ต.พิทักษ   ทิพยวงษทอง ประจํา ฐท.สส.   ๔ พ.ค.๙๕ ๒๖๓๔๒ ฐท.สส. 2

277 วาที่ น.ต.ปยะ   แกวปราณีต ประจํา กร.   ๑๒ ก.ค.๙๕ ๒๖๓๙๖ กร. 2

278 ร.อ.ประยูร   สบายใจ ฝธก.สนบ.ฐท.สข.ทรภ.๒   ๑๕ เม.ย.๙๕ ๒๗๐๓๖ กบข. ทรภ.๒ 3

279 ร.อ.หญิง นิตยา   กรรณเทพ รรก. ประจําแผนกเลขานุการ กลก.สลก.ทร.   ๒๘ เม.ย.๙๕ ๒๗๒๒๙ สลก.ทร. 1

280 ร.อ.มนู   สุขวัฒน ประจํา ฐท.สส.   ๒๘ เม.ย.๙๕ ๒๗๖๒๒ ฐท.สส. 2

281 ร.อ.สุรเดช   เดชผล ประจํา อล.ทร.   ๑๖ พ.ย.๙๔ ๒๘๑๔๐ กบข. อล.ทร. 1

282 ร.อ.ประหยัด   สุขสุวรรณ ประจํา ขส.ทร.   ๒๒ เม.ย.๙๕ ๒๘๒๖๒ ขส.ทร. 1

283 วาที่ ร.อ.วิริยะ    ศรีอุไร ประจํา กร.   ๑๕ ม.ค.๙๕ ๒๙๐๐๔ กบข. กร. 2

284 วาที่ ร.อ.สุรงค   ทองยืน ประจํา นย.   ๑๕ พ.ย.๙๔ ๑๕๓๖๕ นย. 2

285 วาที่ ร.อ.กรีฑา   เสาวรส ประจํา นย.   ๑๐ ธ.ค.๙๔ ๑๖๖๓๑ กบข. นย. 2

286 วาที่ ร.อ.บํารุง   จันทรแกว ประจํา นย.   ๑๐ ม.ค.๙๕ ๑๘๐๘๓ นย. 2

287 วาที่ ร.อ.สะโอด   เกิดแจง ประจํา นย.   ๑ ม.ีค.๙๕ ๑๘๙๘๒ นย. 2

288 วาที่ ร.อ.ประมาณ   เกตุสุริยา ประจํา นย.   ๒๓ ธ.ค.๙๔ ๒๐๐๗๙ กบข. นย. 2

289 วาที่ ร.อ.อราม   บุนนาค ประจํา นย.   ๑๕ พ.ค.๙๕ ๒๑๘๖๓ นย. 2

290 วาที่ ร.อ.นาวิก   ยังคํา ประจํา นย.   ๒๗ ธ.ค.๙๔ ๒๖๒๗๘ นย. 2

291 ร.ท.บุญยัง   กอนทอง หน.มว.สูทกรรมและสโมสร แผนกบริการ โรงเรียน

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กวก.สสท.ทร.

  ๑ เม.ย.๙๕ ๒๙๘๒๑ กบข. สสท.ทร. 1
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292 ร.ท.หญิง จงรักษ   เหมนิธิ ประจํา กปท.สสท.ทร.   ๒๘ ก.ค.๙๕ ๓๐๐๑๘ สสท.ทร. 1

293 ร.ท.เสนห   ไกรสังเกตุ ประจํา ยศ.ทร.   ๑๕ ส.ค.๙๕ ๓๐๙๐๑ กบข. ยศ.ทร. 2

294 วาที่ ร.ท.รัตน   ขาวสุทธิ ประจํา สอ.รฝ.   ๑๒ ม.ค.๙๕ ๓๑๗๒๑ กบข. สอ.รฝ. 2

295 วาที่ ร.ต.ชูชาติ   วาสนา ประจํา นย.   ๖ พ.ย.๙๔   ๑๐๓๖๖ เล็ก นย. 2

296 วาที่ ร.ต.อาคม   โฉมกลาง ประจํา ฐท.สส.   ๓ ก.พ.๙๕ ๕๕๖๙๖ กบข. ฐท.สส. 2

297 วาที่ ร.ต.สุภัทร   บุญยัง ประจํา กร.   ๑๔ เม.ย.๙๕   ๑๐๘๘๐ ล. กร. 2

298 วาที่ ร.ต.สุรัตน   แกวสกุลณี ประจํา กร.   ๒๒ ม.ิย.๙๕   ๑๐๒๕๑ ล. กบข. กร. 2

299 วาที่ ร.ต.สมชาย   ถนอมรอด ประจํา นย.   ๘ ต.ค.๙๔   ๑๐๕๖๖ เล็ก กบข. นย. 2

300 วาที่ ร.ต.เสมอ   ภาระตะวัตร ประจํา กรม สห.ทร.   ๑๕ พ.ค.๙๕   ๑๐๑๗๙ ล. กบข. กรม สห.ทร. 1

301 วาที่ ร.ต.บุญนาค   อวมจันทร ประจํา อร.   ๒๖ ธ.ค.๙๔   ๑๐๙๖๒ เล็ก กบข. อร. 1

302 วาที่ ร.ต.คงฤทธิ์   ศรีสนธิ์ ประจํา อร.   ๙ พ.ย.๙๔   ๑๐๖๗๓ เล็ก อร. 1

303 วาที่ ร.ต.วิเชียร   คนคลอง ประจํา อร.   ๒๖ ม.ีค.๙๕ ๕๔๗๔๖ กบข. อร. 1

304 วาที่ ร.ต.ปรีดี   สายสวาง ประจํา อล.ทร.   ๓๐ เม.ย.๙๕   ๑๐๙๖๑ เล็ก อล.ทร. 1

305 วาที่ ร.ต.บุญนํา   เผือกสําราญ ประจํา สพ.ทร.   ๒๙ ก.พ.๙๕   ๑๐๑๕๘ ล. กบข. สพ.ทร. 1

306 วาที่ ร.ต.เมี้ยน   จรดล ประจํา ขส.ทร.   ๑ ม.ค.๙๕ ๕๔๗๓๕ กบข. ขส.ทร. 1

307 วาที่ ร.ต.อุบล   วิงวอน ประจํา กร.   ๒๘ ก.ค.๙๕   ๑๐๙๐๒ ล. กบข. กร. 2

308 วาที่ ร.ต.สุชาติ   นิ่มนวล ประจํา กร.   ๒๒ ก.ย.๙๕   ๑๐๘๙๔ ล. กบข. กร. 2

309 วาที่ ร.ต.มงคล   จินดาโชติ ประจํา กร.   ๑ ธ.ค.๙๔   ๑๐๗๘๓ ล. กบข. กร. 2

310 วาที่ ร.ต.วสันต   กาเผือก ประจํา กร.   ๕ พ.ค.๙๕   ๑๐๗๙๖ ล. กร. 2

311 วาที่ ร.ต.ไพฑูรย   แสนเสนาะ ประจํา กร.   ๑๔ ม.ค.๙๕   ๑๐๗๕๖ ล. กบข. กร. 2

312 วาที่ ร.ต.ประยงยุทธิ์   นิ่มนอย ประจํา กร.   ๒๔ ม.ีค.๙๕   ๑๐๗๓๙ เล็ก กร. 2
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313 วาที่ ร.ต.นิเวสน   บุญริเวสร ประจํา กร.   ๑ พ.ย.๙๔   ๑๐๑๕๖ ล. กบข. กร. 2

314 วาที่ ร.ต.บุญสง   พงษพานิช ประจํา กร.   ๑ ธ.ค.๙๔   ๑๐๗๑๐ เล็ก กร. 2

315 วาที่ ร.ต.มีศักย   มีสาย ประจํา ทรภ.๓   ๓ พ.ค.๙๕   ๑๐๙๔๙ เล็ก กบข. ทรภ.๓ 3

316 วาที่ ร.ต.ชัยนาท   เถื่อนสุวรรณ ประจํา นย.   ๑๔ ต.ค.๙๔   ๑๐๓๖๒ เล็ก นย. 2

317 วาที่ ร.ต.ชูชาติ   ผลมะขาม ประจํา นย.   ๒๘ ม.ค.๙๕   ๑๐๓๖๓ เล็ก กบข. นย. 2

318 วาที่ ร.ต.ฉลอง   ทวีเขตกรณ ประจํา นย.   ๑๑ ม.ค.๙๕   ๑๐๓๘๓ เล็ก กบข. นย. 2

319 วาที่ ร.ต.อารมย   อัมพวัน ประจํา นย.   ๑๗ ม.ิย.๙๕   ๑๐๖๓๙ เล็ก กบข. นย. 2

320 วาที่ ร.ต.วิหาร   ศิลาคุปต ประจํา นย.   ๒๖ ก.พ.๙๕   ๑๐๕๔๖ ล. นย. 2

321 วาที่ ร.ต.อนุศักดิ์   ชาญชัย ประจํา นย.   ๑ เม.ย.๙๕   ๑๐๖๔๖ เล็ก นย. 2

322 วาที่ ร.ต.อชิระ   สุทธิวิเศษ ประจํา สอ.รฝ.   ๓๐ ม.ีค.๙๕ ๕๕๖๗๗ กบข. สอ.รฝ. 2

323 วาที่ ร.ต.ธงไชย   งามปลั่ง ประจํา สอ.รฝ.   ๓๐ พ.ย.๙๔   ๑๐๒๑๔ เล็ก กบข. สอ.รฝ. 2

324 วาที่ ร.ต.วิชัย   สุทธิพงษ ประจํา สอ.รฝ.   ๑๐ ก.ย.๙๕   ๑๐๑๑๔ ล. กบข. สอ.รฝ. 2

325 วาที่ ร.ต.ธีรเดช   รัศมีวงศ ประจํา สอ.รฝ.   ๒๕ ม.ีค.๙๕   ๑๐๑๗๐ ล. สอ.รฝ. 2

326 วาที่ ร.ต.สาคร   สุภูโต ประจํา ฐท.สส.   ๒๕ ก.พ.๙๕ ๕๕๖๖๕ ฐท.สส. 2

327 วาที่ ร.ต.ปญญา   ลิ้มประเสริฐ ประจํา ฐท.สส.   ๑๒ ม.ิย.๙๕ ๕๔๐๗๓ ฐท.สส. 2

328 วาที่ ร.ต.วีระเวทย   บุราณรัตน ประจํา ฐท.สส.   ๑๑ ม.ค.๙๕ ๑๐๑๗๒ ฐท.สส. 2

329 วาที่ ร.ต.เอิบ   วิเชียรรัตน ประจํา ฐท.สส.   ๓๑ ต.ค.๙๔   ๑๐๓๑๐ เล็ก กบข. ฐท.สส. 2

330 วาที่ ร.ต.สมบัติ   มาศทอง ประจํา อร.   ๖ พ.ค.๙๕   ๑๙๐๗๒ แดง กบข. อร. 1

331 วาที่ ร.ต.นิรันดร   รําไพภักตร ประจํา สพ.ทร.   ๒๗ ม.ิย.๙๕ ๕๓๔๔๕ กบข. สพ.ทร. 1

332 วาที่ ร.ต.พัฒนะ   พูวิบูลย ประจํา สพ.ทร.   ๑๒ ก.ย.๙๕   ๑๐๑๖๑ ล. สพ.ทร. 1

333 วาที่ ร.ต.สุรศักดิ์   ฮะสุนทร ประจํา สพ.ทร.   ๒๘ เม.ย.๙๕   ๑๐๑๖๙ ล. สพ.ทร. 1
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334 วาที่ ร.ต.อิทธิกร   นาคทับ ประจํา สพ.ทร.   ๑ ม.ิย.๙๕ ๕๖๖๐๓ กบข. สพ.ทร. 1

335 วาที่ ร.ต.ไมตรี   กลอมภิรมย ประจํา พธ.ทร.   ๒๘ ก.ค.๙๕   ๑๐๒๑๗ เล็ก พธ.ทร. 1

336 วาที่ ร.ต.โสฬส   ศรีตาล ประจํา พธ.ทร.   ๒๔ ธ.ค.๙๔   ๑๐๒๐๐ ล. กบข. พธ.ทร. 1

337 วาที่ ร.ต.ณัฎฐ   ชื้นชุมวงศ ประจํา พธ.ทร.   ๒๘ เม.ย.๙๕ ๕๘๘๒๗ พธ.ทร. 1

338 วาที่ ร.ต.สุพล   ปฐมสวัสดิ์ ประจํา ขส.ทร.   ๑ ม.ีค.๙๕ ๕๔๗๑๗ ขส.ทร. 1

339 วาที่ ร.ต.เสมา   แสงคํา ประจํา ยศ.ทร.   ๑๓ ธ.ค.๙๔   ๑๐๙๖๖ เล็ก ยศ.ทร. 1

340 วาที่ ร.ต.ชิต   เหลาบุศณอนันต ประจํา รร.นร.   ๑๘ ก.พ.๙๕ ๕๓๐๘๐ กบข. รร.นร. 1

341 วาที่ ร.ต.ปรีชา   เมืองจุมพล ประจํา กร.   ๑๘ ม.ิย.๙๕   ๑๐๗๔๔ ล. กบข. กร. 2

342 วาที่ ร.ต.โชค   อนุถาวร ประจํา กรม สห.ทร.   ๒๙ ก.ค.๙๕   ๑๐๑๘๘ ล. กรม สห.ทร. 1

343 วาที่ ร.ต.เสนห   ปานปน ประจํา กร.   ๒๐ ก.ย.๙๕   ๑๐๘๔๕ ล. กบข. กร. 2

344 วาที่ ร.ต.สมพร   สุนเสน ประจํา ทรภ.๒   ๑ ต.ค.๙๕ ๕๔๗๑๘ ทรภ.๒ 3

345 วาที่ ร.ต.เจริญ   การุญกร ประจํา สอ.รฝ.   ๑๖ ธ.ค.๙๔   ๑๐๐๑๖ ล. กบข. สอ.รฝ. 2

346 วาที่ ร.ต.ประเสริฐ   ชลิงสุ ประจํา ฐท.กท.   ๓ ต.ค.๙๔   ๑๐๒๒๔ เล็ก ฐท.กท. 1

347 วาที่ ร.ต.ณรงค   รุงเรือง ประจํา อร.   ๔ ต.ค.๙๔   ๑๗๕๙๙ อร. อร. 1

348 วาที่ ร.ต.สมบูรณ   สรอยทอง ประจํา ขส.ทร.   ๑๕ เม.ย.๙๕ ๕๔๕๘๖ กบข. ขส.ทร. 1

349 วาที่ ร.ต.สมชาย   ภูปากน้ํา ประจํา ขส.ทร.   ๗ พ.ย.๙๔   ๑๐๑๒๗ ล. ขส.ทร. 1

350 วาที่ ร.ต.วิณัฏฐ   พวงชมภู ประจํา ขส.ทร.   ๗ พ.ค.๙๕ ๕๔๓๖๒ กบข. ขส.ทร. 1

351 วาที่ ร.ต.ณรงค   อมเมธาจารย ประจํา ขส.ทร.   ๑ ม.ค.๙๕ ๕๒๘๘๒ ขส.ทร. 1

352 วาที่ ร.ต.จิระชัย   โพธิ์อบ ประจํา ขส.ทร.   ๑๕ ส.ค.๙๕ ๕๓๐๘๑ กบข. ขส.ทร. 1

353 วาที่ ร.ต.จรินทร   พิกุลทอง ประจํา สอ.รฝ.   ๒ ต.ค.๙๔   ๑๐๓๔๓ เล็ก กบข. สอ.รฝ. 2

354 วาที่ ร.ต.โชคชัย   ศุภกา ประจํา ยศ.ทร.   ๑๑ ส.ค.๙๕ ๕๘๒๑๗ กบข. ยศ.ทร. 1
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355 วาที่ ร.ต.พงษศักดิ์   จันทรงู ประจํา สสท.ทร.   ๑๔ ม.ีค.๙๕   ๑๐๐๕๗ ล. สสท.ทร. 1

356 วาที่ ร.ต.ณรงค   บรรดาเสียง ประจํา สสท.ทร.   ๘ ม.ีค.๙๕ ๕๓๐๙๒ กบข. สสท.ทร. 1

357 วาที่ ร.ต.พินิต   ภมะราภา ประจํา กร.   ๒๗ ม.ิย.๙๕   ๑๐๗๗๐ เล็ก กร. 2

358 วาที่ ร.ต.วรวิทย   เทียนพจน ประจํา กร.   ๒๓ ม.ค.๙๕ ๕๘๙๐๓ กร. 2

359 วาที่ ร.ต.ธงชัย   เจริญถอย ประจํา กร.   ๑๓ ก.พ.๙๕ ๕๓๒๖๙ กร. 2

360 วาที่ ร.ต.ไพโรจน   เทศเรือง ประจํา กร.   ๑๕ พ.ค.๙๕   ๕๙๒๕๕ แดง กร. 2

361 วาที่ ร.ต.สมยศ   สริวรรณ ประจํา กร.   ๒๓ ก.พ.๙๕   ๑๐๘๗๙ ล. กร. 2

362 วาที่ ร.ต.ดอกไม   สออนรัมย ประจํา นย.   ๑๙ พ.ย.๙๔   ๑๐๔๐๘ เล็ก นย. 2

363 วาที่ ร.ต.คํารณ   มั่นทอง ประจํา นย.   ๑ ม.ค.๙๕   ๑๐๓๕๒ เล็ก นย. 2

364 วาที่ ร.ต.สงัด   บุญประสพ ประจํา สอ.รฝ.   ๑๘ ม.ีค.๙๕   ๑๐๑๓๖ ล. กบข. สอ.รฝ. 2

365 วาที่ ร.ต.พัตร   ปรีเปรม ประจํา ฐท.สส.   ๒ ม.ิย.๙๕ ๕๓๘๖๙ ฐท.สส. 2

366 วาที่ ร.ต.พนม   เล็งเนตร ประจํา ฐท.กท.   ๑๙ พ.ค.๙๕   ๑๐๓๒๐ เล็ก กบข. ฐท.กท. 1

367 วาที่ ร.ต.พนม   นอยบุญรอด ประจํา อร.   ๑๗ พ.ค.๙๕   ๑๑๐๐๒ เล็ก อร. 1

368 วาที่ ร.ต.สุชาติ   วังศพาห ประจํา อร.   ๒๔ ม.ิย.๙๕   ๕๙๒๔๑ ดํา อร. 1

369 วาที่ ร.ต.อมรเทพ   เงินศรีชัย ประจํา ขส.ทร.   ๑๕ ม.ิย.๙๕ ๕๕๖๗๖ ขส.ทร. 1

370 วาที่ ร.ต.พิมาน   จูใจบุญ ประจํา ขส.ทร.   ๑๖ พ.ค.๙๕ ๕๓๘๗๑ กบข. ขส.ทร. 1

371 วาที่ ร.ต.บุญลัด   ชังลี ประจํา ขส.ทร.   ๒๕ ม.ิย.๙๕ ๕๓๕๖๐ กบข. ขส.ทร. 1

372 วาที่ ร.ต.ปราโมทย   โหงอ่ํา ประจํา ขส.ทร.   ๒๐ ม.ค.๙๕ ๒๖๒๐๒ ขส.ทร. 1

373 วาที่ ร.ต.ไพโรจน   ผดุงทรัพย ประจํา สก.ทร.   ๓๑ ม.ีค.๙๕   ๕๙๒๖๓ เขียว กบข. สก.ทร. 1

374 วาที่ ร.ต.สมหวัง   กลีบสมุทร ประจํา สพ.ทร.   ๘ เม.ย.๙๕   ๑๐๑๕๕ ล. สพ.ทร. 1

375 วาที่ ร.ต.อุทัย   อินทชิต ประจํา กร.   ๑๐ ก.ค.๙๕ ๕๕๖๙๑ กบข. กร. 2
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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล ตําแหนง วดป.เกิด สมุดประวัติ กบข. สังกัด หนวย

376 วาที่ ร.ต.หญิง วรรณา   วงษสวรรค ประจํา ฐท.สส.   ๒๘ ก.ย.๙๕ ๗๔๒ กบข. ฐท.สส. 2

377 วาที่ ร.ต.หญิง สารภี   ศุภศิริ ประจํา ฐท.สส.   ๓๑ พ.ค.๙๕   ๕๖ ฐท .สส. กบข. ฐท.สส. 2

378 วาที่ ร.ต.หญิง กาญจนา   ดาวกระจาง ประจํา ฐท.สส.   ๑๓ เม.ย.๙๕   ๗ ฐท .สส. กบข. ฐท.สส. 2

379 วาที่ ร.ต.หญิง ปณฑา   วิริยะยุทธ ประจํา นย.   ๑๖ ม.ค.๙๕ ๕๒๒ กบข. นย. 2

380 พ.จ.อ.ทรงฤทธิ์   ศรีจินดา ประจํา นย.   ๑๑ ส.ค.๙๕   ๑๐๔๔๔ เล็ก นย. 2

381 พ.จ.ต.เลอชัย   ใจใส ประจํา กร.   ๔ ม.ค.๙๕   ๑๐๘๐๓ ล. กร. 2

382 พ.จ.ต.หญิง สุมิตรา   ชัยจันทร ประจํา ฐท.สส.   ๒๔ ม.ิย.๙๕   ๖๑ ฐท .สส. กบข. ฐท.สส. 2

383 พ.จ.ต.ประสาน   มวงศรี เจาหนาที่คลังลูกปนใหญ แผนกคลังอมภัณฑ 

กคส.สพ.ทร.

  ๒๔ ม.ีค.๙๕ ๕๖๒๙๗ กบข. สพ.ทร. 1

384 จ.อ.บุญสง   ยิ้มเอี่ยม ชางไม มว.โยธา แผนกบริการ ปจปร.ฐท.กท.   ๑๒ ส.ค.๙๕ ๕๓๕๕๗ กบข. ฐท.กท. 1

หมายเหตุ 1= พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

2= พื้นที่ภาคตะวันออก

3= พื้นที่ภาคใต
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