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1 พล.ร.ต.สุวิทย   จันทรเมธากุล 22 ก.ย.97 กทม.

2 น.อ.ประเสริฐ   ดารารัตน 7 พ.ย.96 กทม.

3 น.อ.ดนัย   จุลละสุขุม 21 ต.ค.99 กทม.

4 น.อ.หญิง สพฤดี   อุดหนุน 8 ส.ค.00 กทม.

5 น.อ.วัชรา   เอี่ยมสะอาด 5 ม.ค.00 กทม.

6 น.อ.อาณัติ   ปานเพียร 9 ม.ิย.97 กทม.

7 น.อ.หญิง ดวงมณี   วสันตศิริกุล 15 ต.ค.98 กทม.

8 น.อ.หญิง อรรถรส   เตชะศิริเชษฐ 24 ก.ย.98 กทม.

9 น.อ.หญิง สินีพิชญ   มาไพสาลย 13 พ.ย.96 กทม.

10 น.อ.ศิริวัฒน   พรรณวัลย 20 พ.ย.99 กทม.

11 น.อ.หญิง วิไล   มนัสศิริวิทยา 27 ก.ค.06 กทม.

12 น.อ.หญิง อรวรรณ   ชูดวง 15 ก.พ.98 กทม.

13 น.อ.มะโนธรรม   พงษอําไพ 4 ธ.ค.06 กทม. เบี้ยหวัด

14 น.อ.หญิง วรรณาภา   พรหมภิบาล 17 เม.ย.98 กทม.

15 น.อ.หญิง ประพีร   นาคทับที 18 ก.ค.97 กทม.

16 น.อ.หญิง สายชล   กองออน 20 ม.ีค.98 กทม.

17 น.อ.วิษณุสรรค   ศรีแกนจันทร 5 พ.ค.98 กทม.

18 น.อ.หญิง วรรณนภา   อังคสุวัฒน 27 พ.ค.97 กทม.

19 น.อ.วัชระ   การุณยวนิช 31 ต.ค.08 กทม. เบี้ยหวัด

20 น.อ.หญิง เสาวรัจ   บุญเอี่ยม 22 เม.ย.97 กทม.

21 น.อ.หญิง สายสนม   บุญรอด 20 ม.ีค.97 กทม.

22 น.อ.สนชัย   วนาภรณ 11 พ.ค.97 กทม.

23 น.อ.สมชัย   ใสกุล 10 ม.ีค.97 กทม.

24 น.อ.สวัสดี   คงสุข 19 ธ.ค.96 กทม.

25 น.อ.มนูธรรม   สุดนอย 14 ก.ค.04 กทม. เบี้ยหวัด

26 น.ท.สมชาย   มิตรประสิทธิ์ 24 พ.ค.97 สัตหีบ

27 น.ท.สมศักดิ์   กลับชม 22 ม.ค.98 กทม.

28 น.ท.อดิศร   ปรางคประเสริฐ 17 พ.ย.96 กทม.

29 น.ท.สมบัติ   รักเจริญ 9 ต.ค.99 สัตหีบ

30 น.ท.อานนท   กรีโภค 2 ม.ิย.00 สัตหีบ

31 น.ท.สวน   สะสม 8 ม.ีค.97 กทม.

32 น.ท.หญิง อุษานาฎ   พุมหิรัญ 25 ต.ค.02 กทม.

33 น.ท.อนันต   รอดผึ้ง 16 พ.ย.99 สัตหีบ

รายชื่อขาราชการที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดของ กห. ประจําปงบประมาณ 2556



แผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ กทพ.กพ.ทร. โทร.0 2475 4679 หนาที่ 2 จาก 15

ลําดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล วดป.เกิด พื้นที่ เบี้ยหวัด ลงทะเบียน/รับเอกสาร หมายเหตุ

รายชื่อขาราชการที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดของ กห. ประจําปงบประมาณ 2556

34 น.ท.วิทยา   ฉลองบุญ 31 ก.ค.97 กทม.

35 น.ท.นเรศ   นิลประดิษฐ 5 ก.ย.99 กทม.

36 น.ท.บุญมี   เข็มทอง 27 พ.ค.99 กทม.

37 น.ท.หญิง สุจิตรา   แพสุพัฒน 24 ม.ิย.05 กทม.

38 น.ท.ประสิทธิ์   นานองโกรน 24 พ.ย.00 กทม.

39 น.ท.สุทัศน   ยอดวิญูวงศ 3 ส.ค.00 กทม.

40 น.ท.หญิง สุพิชญชญา พิบูลศุภพิสิฐ 26 ก.ค.05 กทม.

41 น.ท.หญิง สุนทรี   รุงเสมอ 28 ก.ค.02 กทม.

42 น.ท.ไพโรจน   วุทธิกูล 20 ม.ค.98 กทม.

43 น.ท.ปติ   กุยยกานนท 20 ก.ค.09 กทม. เบี้ยหวัด

44 น.ท.จุมพล   จันทรศรีทอง 21 พ.ย.01 กทม.

45 น.ท.อํานาจ   เงินแพทย 28 ก.ค.10 กทม. เบี้ยหวัด

46 น.ท.อภิชิต   เวชชานุเคราะห 24 ธ.ค.97 กทม.

47 น.ท.หญิง สุกัญญา   ทรัพยมาก 29 ก.ย.97 กทม.

48 น.ท.หญิง กองกาญจน   ปุนเอี่ยม 19 ส.ค.03 กทม.

49 น.ต.สมศักดิ์   รอดสัตรู 28 ส.ค.97 กทม.

50 น.ต.ศิริรัตน   ศิลป 9 เม.ย.98 กทม.

51 น.ต.หญิง จินตนา   หาญกลา 7 ธ.ค.99 สัตหีบ

52 น.ต.สําราญ   มณีรัตน 4 ม.ิย.98 กทม.

53 น.ต.โอภาส   นาคอรุณ 18 ก.พ.00 กทม.

54 น.ต.สุปญญา   จันทรเพ็ญศรี 3 ก.ค.99 กทม.

55 น.ต.วิธาน   เชื้อมีแรง 11 ก.ค.97 สัตหีบ

56 น.ต.ยุทธนา   จันทสิทธิ์ 31 ต.ค.96 สัตหีบ

57 น.ต.หญิง กรรณิการ   เผือกอําไพ 4 ม.ค.03 สัตหีบ

58 น.ต.ประเทือง   แจงดี 2 ส.ค.97 กทม.

59 น.ต.หญิง ลัดดาวัลย   ภาคพูล 28 เม.ย.02 สัตหีบ

60 น.ต.ณรงคพล   ปรีชม 26 ก.ค.97 กทม.

61 น.ต.ชํานาญ   หมื่นไกร 25 ธ.ค.00 กทม.

62 น.ต.สัมพันธ   ไพศาล 13 ธ.ค.96 กทม.

63 น.ต.สมชาย   นิลจู 9 ต.ค.00 สัตหีบ

64 น.ต.ทศพร   มณีเนตร 26 ก.ย.99 สัตหีบ

65 น.ต.ชัยวัฒน   เอี่ยมเศรษฐี 10 ม.ีค.98 กทม.

66 น.ต.วิเชียร   เรืองจันทร 15 ม.ค.00 สัตหีบ
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67 น.ต.อุดม   ศรีทอง 9 ต.ค.02 สัตหีบ

68 น.ต.ขจร   ประสงคทรัพย 1 ก.ค.00 กทม.

69 น.ต.สมคิด   กฤษบุญชู 9 ต.ค.96 กทม.

70 น.ต.สันติยา   พิจิตรชุมพล 13 พ.ย.96 กทม.

71 น.ต.วิพาท   โคตอเนตร 8 พ.ย.03 สัตหีบ

72 น.ต.วันชัย   เทอดพงษ 13 ธ.ค.99 กทม.

73 น.ต.สมศักดิ์   สนองนุกูล 13 พ.ค.99 กทม.

74 น.ต.ยรรยงค   เกิดวรรณชัย 6 ส.ค.98 กทม.

75 น.ต.สํารวย   พวงสมบัติ 11 ก.ค.98 กทม.

76 น.ต.สมชาย   กําแพงแกว 29 พ.ย.99 กทม.

77 น.ต.หญิง พรเพ็ญ   ปุกเกตุ 20 ส.ค.98 กทม.

78 น.ต.มงคล   รําพึงรัก 9 ม.ีค.05 กทม.

79 น.ต.อาณัติ   อาจหาญ 13 ส.ค.98 สัตหีบ

80 น.ต.ธํารง   รักธนะกิจวงษ 4 พ.ย.97 กทม.

81 น.ต.หญิง นัยนา   ชาญไชย 16 ธ.ค.96 สัตหีบ

82 น.ต.สมศักดิ์   แสงจิตร 7 ม.ิย.03 กทม.

83 น.ต.หญิง อัญชลี   มีผล 13 พ.ค.97 กทม.

84 น.ต.สมพงษ   ใจกลา 8 ม.ีค.03 สัตหีบ

85 น.ต.หญิง สมพร   ชาวผาขาว 13 ก.ค.98 กทม.

86 น.ต.สุมิตร   สินสมานกุล 22 ก.พ.98 กทม.

87 น.ต.เกื้อกูล   โสภิตสกุลมาศ 20 เม.ย.98 สัตหีบ

88 น.ต.เผาชัย   ทัดมาลี 8 ม.ีค.98 กทม.

89 น.ต.อํานาจ   เสถียรพักตร 20 ม.ิย.07 สัตหีบ เบี้ยหวัด

90 น.ต.จตุพร   เมืองพรหม 27 ก.ย.00 กทม.

91 น.ต.วัฒนา   เชื่อมสุข 14 พ.ค.99 กทม.

92 น.ต.สุขสันต   การถาวร 1 ธ.ค.04 สัตหีบ

93 น.ต.หญิง มันทนา   ใตรมบุญ 9 ธ.ค.99 กทม.

94 น.ต.พายัพ   ทัพไทย 12 ก.ย.98 สัตหีบ

95 น.ต.สรวุฒิ   อดทน 5 ต.ค.00 สัตหีบ

96 น.ต.วิโรจน   นาคทอง 16 ม.ีค.01 สัตหีบ

97 น.ต.ชายชนะ   รากกระโทก 11 ม.ิย.06 กทม. เบี้ยหวัด

98 น.ต.หญิง นัยนา   อยูแพทย 3 พ.ค.98 กทม.

99 น.ต.วัลลภ   เรืองเดช 1 ก.ค.00 สัตหีบ
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100 น.ต.สมยศ   พูนจําเนิน 10 ก.ค.98 กทม.

101 น.ต.เวียงชัย   บัวรอด 2 พ.ค.97 สัตหีบ

102 น.ต.สมทรง   วงษพยัคฆ 27 เม.ย.00 กทม.

103 น.ต.สุรชัย   แยมเกษม 9 ก.พ.99 สัตหีบ

104 น.ต.หญิง ธนัญศรณ  ไมแกวธนวัฒน 3 ก.ค.99 กทม.

105 น.ต.ธีระยุทธ   ฤทธิ์มาก 16 เม.ย.00 กทม.

106 น.ต.ชาติชาย   สําโรงรักษ 28 ก.ค.99 กทม.

107 น.ต.เธียรภพ   สุขนิ่มนวล 15 ก.ย.99 สัตหีบ

108 น.ต.สมเกียรติ   บุญถนอม 8 ม.ีค.02 สัตหีบ

109 น.ต.จําลอง   ภูเลื่อน 9 ธ.ค.97 สัตหีบ

110 น.ต.สําเริง   อิ่มบุญ 1 เม.ย.08 สัตหีบ เบี้ยหวัด

111 น.ต.ฤชัย   โชคชัยวุฒิกุล 16 ม.ค.09 สัตหีบ เบี้ยหวัด

112 น.ต.สมคิด   เดชตระกูล 8 ส.ค.08 กทม. เบี้ยหวัด

113 น.ต.ปรวรรธ   คุมสอาด 6 พ.ย.04 กทม.

114 น.ต.พรสุข   วรรณศรี 4 ม.ิย.02 กทม.

115 น.ต.ประเจตน   สิงหโต 15 ก.พ.98 สัตหีบ

116 น.ต.ประกอบ   ทองปน 21 พ.ค.04 สัตหีบ

117 น.ต.สุจิต   เมืองพรหม 3 ก.ค.02 กทม.

118 น.ต.มนัส   สาลี 14 พ.ย.01 กทม.

119 น.ต.สุพิศ   ศิริโชติ 28 ม.ีค.99 สัตหีบ

120 น.ต.สุจริต   พุมโพธิ์ทอง 20 ก.ค.04 กทม.

121 น.ต.อราม   ทัศนเอี่ยม 1 พ.ค.01 สัตหีบ

122 วาที่ น.ต.ถิ่นไทย   แกวศรีทอง 28 ก.ค.04 กทม.

123 ร.อ.ทวีศักดิ์   อนบํารุง 10 ก.ค.00 สัตหีบ

124 ร.อ.วิชัย   เผือกอําไพ 24 ม.ค.97 สัตหีบ

125 ร.อ.ประจักษ   กลีบบัวขวัญ 4 ม.ิย.98 สัตหีบ

126 ร.อ.วิชัย   อาจารีย 22 พ.ย.02 กทม.

127 ร.อ.ไพฑูรย   สุนทราวิรัตน 7 พ.ค.97 กทม.

128 ร.อ.วิโรจน   วิเศษเกื้อกูล 10 ม.ิย.98 สัตหีบ

129 ร.อ.สาย   โอนประจํา 13 เม.ย.97 สัตหีบ

130 ร.อ.ฉลวย   ไตรธรรม 17 ธ.ค.99 สัตหีบ

131 ร.อ.พัลลภ   แจงประเสริฐ 11 ม.ีค.01 กทม.

132 ร.อ.จินดา   คงรักษา 22 พ.ย.97 สัตหีบ
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133 ร.อ.ประยงค   รอดระวังภัย 3 ส.ค.99 สัตหีบ

134 ร.อ.มนูญ   วัจนาภรณ 7 เม.ย.00 สัตหีบ

135 ร.อ.อําไพ   ใจเกื้อ 7 ต.ค.06 กทม.

136 ร.อ.พอพล   สวนโตนภาพันธ 6 ก.ค.99 สัตหีบ

137 ร.อ.กอบชัย   อรัณยภูติ 9 ก.ย.98 กทม.

138 ร.อ.สมศักดิ์   เจริญทรัพย 5 ส.ค.97 สัตหีบ

139 ร.อ.แหลม   ชื่นภิรมย 9 ก.พ.97 สัตหีบ

140 ร.อ.กวี   บุญวัฒน 2 พ.ค.00 กทม.

141 ร.อ.หญิง มณฑา   โชติยากร 30 ก.ค.97 กทม.

142 ร.อ.หญิง วันทาทิพย อิ่มวงศทรัพย 2 ธ.ค.99 กทม.

143 ร.อ.ทวีศักดิ์   เพ็งนเรนทร 27 พ.ย.97 สัตหีบ

144 ร.อ.บุญชวย   มุงปากลาง 25 พ.ย.98 สัตหีบ

145 ร.อ.สมชาย   แทนรัตน 26 ธ.ค.96 กทม.

146 ร.อ.ชาญศึก   นอยมา 10 ม.ค.98 กทม.

147 ร.อ.ทรงยศ   เปยมประยงค 9 เม.ย.99 กทม.

148 ร.อ.หญิง สุดสวาท   รักเจริญ 23 ม.ีค.00 สัตหีบ

149 ร.อ.วิสูตร   สนิท 18 ก.ค.98 กทม.

150 ร.อ.กนก   ศุขบุญมาก 14 ก.ย.01 สัตหีบ

151 ร.อ.เฉลิมพล   เข็มทอง 27 ส.ค.04 กทม.

152 ร.อ.สุทิน   เฉยฉิน 27 ส.ค.97 กทม.

153 ร.อ.หญิง สุวรรณา   มั่นมาก 1 ก.พ.00 กทม.

154 ร.อ.สัมพันธ   ทะนามศรี 30 ก.ค.00 สัตหีบ

155 ร.อ.สมนึก   ทองนวม 10 ก.พ.98 กทม.

156 ร.อ.ธนุ   พุทธมี 23 เม.ย.98 สัตหีบ

157 ร.อ.ณรงค   สรรพนิรันดร 5 ม.ิย.02 กทม.

158 ร.อ.ชวลิต   ผลพล 21 พ.ค.06 กทม.

159 ร.อ.วันชัย   พวงคุม 24 ก.พ.99 กทม.

160 ร.อ.ปญญา   บุญมี 23 พ.ย.02 กทม.

161 ร.อ.ประภาส   ปุยออก 18 พ.ค.04 กทม.

162 ร.อ.เกษม   บุญเต็ม 15 ม.ิย.03 กทม.

163 ร.อ.สุชาติ   เขียวลือ 23 ม.ค.09 กทม.

164 ร.อ.ดํารงค   นุสดิน 24 พ.ค.99 กทม.

165 ร.อ.บรรเจิด   คลายสําเภา 17 ม.ิย.97 สัตหีบ
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166 ร.อ.สุนทร   พิบูลยพรสวัสดิ์ 5 ม.ิย.98 กทม.

167 ร.อ.สมศักดิ์   แกวแกมสุวรรณ 31 ธ.ค.97 สัตหีบ

168 ร.อ.ไพฑูรย   ตั้งสงบ 4 พ.ย.01 กทม.

169 ร.อ.สนิท   เจริญทรัพย 21 พ.ย.98 กทม.

170 ร.อ.ฉาย   งามเลิศ 12 พ.ค.02 กทม.

171 ร.อ.นพคุณ   เกตุแกว 31 ก.ค.07 กทม.

172 ร.อ.อําพล    สุขุมาลย 4 ก.ค.06 สัตหีบ

173 ร.อ.นคร   บัวเพชร 14 ม.ค.00 กทม.

174 ร.อ.ชูชีพ   บุญประดิษฐ 21 ก.พ.98 กทม.

175 ร.อ.หญิง วารุณี   ธุวานนท 27 ก.ย.05 กทม.

176 ร.อ.ชาญ   สกุลธรรมชาติ 18 พ.ย.99 สัตหีบ

177 ร.อ.นิคม   คงเปรม 11 ก.พ.04 สัตหีบ

178 ร.อ.วิษณุ   จรเขต 17 พ.ย.00 สัตหีบ

179 ร.อ.สมเกียรติ   นักรอง 30 ม.ิย.97 สัตหีบ

180 ร.อ.สมศักดิ์   จอมศิลป 11 ม.ค.04 สัตหีบ

181 ร.อ.เดชา   เจริญสุข 4 พ.ย.01 กทม.

182 ร.อ.หญิง สุกัญญา   ประดับ 6 ต.ค.04 สัตหีบ

183 ร.อ.หญิง เรณู   เสียงแจว 20 เม.ย.98 กทม.

184 ร.อ.สุนทร   อารัณยหงส 21 ม.ิย.00 สัตหีบ

185 ร.อ.บรรเจิด   เศรษฐีสมบูรณ 17 ม.ค.00 สัตหีบ

186 ร.อ.สมเกียรติ   ทองเนียม 7 ต.ค.98 กทม.

187 ร.อ.พงษศักดิ์   ทองงาม 21 ก.ค.97 สัตหีบ

188 ร.อ.อมรศักดิ์   บุบผชาติ 6 พ.ย.01 กทม.

189 ร.อ.ทรงศักดิ์   สุทธิประภา 6 เม.ย.03 สัตหีบ

190 ร.อ.สมศักดิ์   ลาภา 15 เม.ย.04 กทม.

191 ร.อ.สมพร   สวัสดี 4 พ.ค.07 กทม.

192 ร.อ.เล็ก   ถาวรศาสตร 16 เม.ย.00 สัตหีบ

193 ร.อ.มานพ   เจริญสุข 7 ม.ค.99 สัตหีบ

194 ร.อ.สมพล   พลสุรพันธ 16 พ.ย.96 กทม.

195 ร.อ.เทเวศ   มิ่งขวัญ 28 ก.ค.99 กทม.

196 ร.อ.สุพจน   ชัยจินดา 1 เม.ย.98 สัตหีบ

197 ร.อ.กิจจา   ปานเนตร 18 ม.ีค.06 สัตหีบ

198 ร.อ.พิชัย   คงนอย 18 ม.ีค.98 กทม.
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199 ร.อ.จํานง   พักรกรึก 14 ก.พ.05 สัตหีบ

200 ร.อ.ปญญา   อวยสวัสดิ์ 10 ม.ค.05 สัตหีบ

201 ร.อ.พงศศักดิ์   รุงรัศมีวิริยะ 28 ธ.ค.04 สัตหีบ

202 ร.อ.นริศ   นุมพวง 22 ธ.ค.05 กทม.

203 ร.อ.หญิง ศิริรัตน   แสนนวล 13 ก.ย.06 กทม.

204 ร.อ.คชชงค   สวนประเสริฐ 26 ธ.ค.01 กทม.

205 ร.อ.กิตติ   โควินท 20 ม.ีค.07 กทม.

206 ร.อ.แสนยา   ศังขวณิช 15 ม.ีค.00 กทม.

207 ร.อ.หญิง อัญชลี   เจริญสุข 5 พ.ย.96 สัตหีบ

208 ร.อ.มนตรี   ลิ้มรวมทรัพย 19 ต.ค.04 สัตหีบ

209 ร.อ.ณัฐพงศ   ปรีดารัตน 9 เม.ย.05 สัตหีบ

210 ร.อ.สมศักดิ์   จิตรมั่น 12 ม.ค.02 สัตหีบ

211 ร.อ.สมชาย   ไชยชิต 1 เม.ย.00 สัตหีบ

212 ร.อ.ประสิทธิ์   อึ่งฮวบ 22 ม.ีค.99 กทม.

213 ร.อ.ธีรชาติ   ชูลี 17 ม.ค.98 กทม.

214 ร.อ.สมชาย   สุวรรณเพชร 2 ก.ย.07 กทม.

215 ร.อ.ดิเรก   เกษมพรมณี 5 เม.ย.02 สัตหีบ

216 ร.อ.บุญเลิศ   โตเหมือน 15 ม.ค.97 สัตหีบ

217 ร.อ.สาลี   สีลาโล 10 ธ.ค.03 สัตหีบ

218 ร.อ.มนตรี   สืบฤกษ 7 ต.ค.05 สัตหีบ

219 ร.อ.สุเทพ   สมยาประเสริฐ 18 ม.ค.09 สัตหีบ

220 ร.อ.สมาน   ธรรมสวัสดิ์ 1 ต.ค.01 กทม.

221 ร.อ.หญิง สุดา   สุวรรณวัฒน 28 พ.ย.96 กทม.

222 ร.อ.สมควร   นิลสลับ 19 ม.ีค.99 กทม.

223 ร.อ.พฤติพันธ   เกียรติพัฒนานนท 12 ก.พ.10 สัตหีบ

224 ร.อ.สุรยุทธ   ถินถนอม 22 ม.ีค.98 กทม.

225 ร.อ.สมตระกูล   วัฒนโยธิน 8 ต.ค.99 สัตหีบ

226 ร.อ.ชัชพงศ   วงคําหาญ 22 ม.ค.10 สัตหีบ

227 ร.อ.หญิง สุนีย   สุนทรชัชเวช 2 พ.ย.06 กทม.

228 ร.อ.พิเชฐ   ปากี 17 เม.ย.01 สัตหีบ

229 ร.อ.สมศักดิ์   ตกควรเฮง 18 ส.ค.04 กทม.

230 ร.อ.ประภาส   พูลสุข 24 ม.ค.04 กทม.

231 ร.อ.สถาพร   ศรนารา 24 ม.ิย.07 สัตหีบ
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232 ร.อ.สมศักดิ์   ทองหัวไผ 1 ก.พ.09 สัตหีบ

233 วาที่ ร.อ.อํานาจ   บุษรานันท 19 ก.ย.07 สัตหีบ

234 ร.ท.อานุภาพ   พิชญประเสริฐ 13 ก.พ.04 สัตหีบ

235 ร.ท.อรุณ   เลี้ยงพันธ 10 พ.ค.00 สัตหีบ

236 ร.ท.ปรีชา   ขวัญทองหาว 18 เม.ย.00 สัตหีบ

237 ร.ท.เอนก   ศรีทองคํา 28 พ.ย.00 สัตหีบ

238 ร.ท.วิวัฒน   สิทธิมากานท 10 ม.ีค.08 สัตหีบ

239 ร.ท.หญิง วัลภา   สิริภัทรโชติ 29 ธ.ค.96 กทม.

240 ร.ท.บุญสราง   เมงศิริ 21 ก.ย.98 กทม.

241 ร.ท.บุญยืน   สุดใจแจม 23 ธ.ค.99 กทม.

242 ร.ท.บุญตา   ดีขามปอม 31 ต.ค.06 สัตหีบ

243 ร.ท.ชัยยาพร   สินประเสริฐ 29 ม.ค.01 สัตหีบ

244 ร.ท.เสนีย   ใจกวาง 7 ม.ิย.00 กทม.

245 ร.ท.หญิง นันทนา   ประทุม 28 ต.ค.04 สัตหีบ

246 ร.ท.สมศักดิ์   ทับเนียม 4 พ.ย.02 สัตหีบ

247 ร.ท.ชลทิศ   เฉยทิม 4 พ.ย.06 สัตหีบ

248 ร.ท.คณิต   บารมี 16 เม.ย.99 สัตหีบ

249 ร.ท.อัมพร   มลภิบาล 30 ม.ค.05 กทม.

250 ร.ท.ชัชชัย   หุณะปุญ 2 ม.ีค.00 สัตหีบ

251 ร.ท.กูเกียรติ   ตุยไชย 29 เม.ย.06 สัตหีบ

252 ร.ท.ประทีป   สอนเจริญ 27 ม.ค.03 สัตหีบ

253 ร.ท.กรัณย   พูลสุข 16 ส.ค.05 สัตหีบ

254 วาที่ ร.ท.ลือชัย   เย็นใจ 24 ม.ค.02 กทม.

255 วาที่ ร.ท.บรรเจิด   ทองสุข 10 เม.ย.01 สัตหีบ

256 วาที่ ร.ท.บัณฑิต   คลองใจ 17 ก.ย.07 สัตหีบ

257 ร.ต.สมชาย   เสนศร 25 ม.ีค.11 สัตหีบ เบี้ยหวัด

258 ร.ต.ชลนที   ยอดมณี 30 พ.ย.06 สัตหีบ

259 ร.ต.หญิง สุนิสา   เสือชาง 12 ธ.ค.04 กทม.

260 วาที่ ร.ต.พันธศักดิ์   เจริญศักดิ์ 21 ส.ค.10 สัตหีบ

261 วาที่ ร.ต.สมชาย   ทิมละมอม 10 ก.พ.10 สัตหีบ

262 พ.จ.อ.ผานิตย   แกวมีแสง 30 พ.ย.98 กทม.

263 พ.จ.อ.มาโนชย   คํานึง 12 พ.ย.96 กทม.

264 พ.จ.อ.สามภพ   สายใยทอง 23 ม.ค.98 กทม.
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265 พ.จ.อ.กิตติชาติ   วงคพันธุเสือ 27 ธ.ค.00 กทม.

266 พ.จ.อ.มาโนช   สุนทรเดชาพล 8 ก.พ.02 สัตหีบ

267 พ.จ.อ.ไพโรจน   เปาโรหิตย 16 พ.ค.99 สัตหีบ

268 พ.จ.อ.พนม   สีตลาภินันท 21 ก.ค.00 สัตหีบ

269 พ.จ.อ.วิรัช   บุญถนอม 17 พ.ค.97 สัตหีบ

270 พ.จ.อ.สุทิน   พัวพันธุ 19 ธ.ค.02 สัตหีบ

271 พ.จ.อ.เรืองเดช   ภูคงคํา 18 ก.ย.99 กทม.

272 พ.จ.อ.ละออง   ทองเอี่ยม 16 ก.ค.97 สัตหีบ

273 พ.จ.อ.นรินทร   สวัสดิ์กวาน 5 ม.ีค.05 กทม.

274 พ.จ.อ.อาทิตย   วิจิตรโท 2 ก.ย.99 สัตหีบ

275 พ.จ.อ.ณรงคฤทธิ์   รัตนวงษ 24 ก.พ.03 สัตหีบ

276 พ.จ.อ.สมคิด   พลอาวุธ 17 เม.ย.97 สัตหีบ

277 พ.จ.อ.ธีรพนธ   ประภากรสกุล 6 เม.ย.97 กทม.

278 พ.จ.อ.บุญสง   ศรีเกตุ 30 ม.ีค.01 สัตหีบ

279 พ.จ.อ.คทาสิทธิ์   พันพรอม 21 พ.ย.01 สัตหีบ

280 พ.จ.อ.หิรัญ   อินทนู 17 ธ.ค.03 สัตหีบ

281 พ.จ.อ.ชานนท   ฉลอง 14 ก.พ.01 สัตหีบ

282 พ.จ.อ.สายัณห   วิชัยดิษฐ 20 ธ.ค.99 สัตหีบ

283 พ.จ.อ.สมทรง   ฉิมแฉง 7 พ.ค.98 กทม.

284 พ.จ.อ.พายัพ   ฉิมสุวรรณ 20 ธ.ค.03 สัตหีบ

285 พ.จ.อ.สําราญ   ใจแผว 19 ก.ย.04 สัตหีบ

286 พ.จ.อ.สุคนธ   ทองแท 29 ก.ย.97 สัตหีบ

287 พ.จ.อ.ครรชิต   เภาสูตร 9 ม.ีค.02 กทม.

288 พ.จ.อ.พินิจ   สีนิลหรั่ง 25 เม.ย.11 สัตหีบ

289 พ.จ.อ.สุริยันต   เตชะ 1 ธ.ค.00 สัตหีบ

290 พ.จ.อ.ชรัชพงศ   ทองศุภโชค 6 ก.พ.97 กทม.

291 พ.จ.อ.สมชาย   นิ่มละมัย 21 ม.ค.97 สัตหีบ

292 พ.จ.อ.สงบ   คนหลัก 18 ก.ค.99 สัตหีบ

293 พ.จ.อ.ยงยุทธ   เทวพิทักษ 22 ก.ย.98 กทม.

294 พ.จ.อ.สุวเดช   ปติพงศสุนทร 18 ก.พ.04 กทม.

295 พ.จ.อ.สุรพล   อนุเพ็ญ 3 ม.ิย.06 สัตหีบ

296 พ.จ.อ.สัมพันธ   พันธุบํารุง 15 ก.พ.07 สัตหีบ

297 พ.จ.อ.ปญญา   ดิษยบุตร 29 ก.ค.98 สัตหีบ
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298 พ.จ.อ.สมยศ   ชองทวม 1 ก.พ.11 กทม.

299 พ.จ.อ.สมพร   อาทยะกุล 27 ม.ิย.99 กทม.

300 พ.จ.อ.หญิง เจริญศรี   ไฝตะ 30 ส.ค.98 สัตหีบ

301 พ.จ.อ.ณรงค   มัคคุเทศก 11 พ.ย.01 สัตหีบ

302 พ.จ.อ.จําเนียร   ทองโต 20 ก.ค.97 กทม.

303 พ.จ.อ.สนั่น   สุวรรณเสวก 7 ม.ิย.97 กทม.

304 พ.จ.อ.ธีระ   รอรั้ง 22 ม.ค.00 สัตหีบ

305 พ.จ.อ.สมบัติ   เจียรอําพันกุล 9 พ.ค.03 สัตหีบ

306 พ.จ.อ.วันลา   อินทเนตร 15 พ.ค.99 สัตหีบ

307 พ.จ.อ.ชาติชาย   อินทสร 9 เม.ย.06 กทม.

308 พ.จ.อ.ไพฑูรย   นิลกําแหง 10 ก.ย.02 กทม.

309 พ.จ.อ.มาโนช   ผลยังสง 11 ก.ย.11 สัตหีบ

310 พ.จ.อ.มังกร   ยศสังข 26 ก.ย.05 สัตหีบ

311 พ.จ.อ.สายันต   พงษศิลา 9 ส.ค.99 สัตหีบ

312 พ.จ.อ.สุรชัย   เกิดสินธุ 10 ม.ิย.01 กทม.

313 พ.จ.อ.ณธรรม   มากมูลผล 11 ก.ค.03 สัตหีบ

314 พ.จ.อ.อรรณพ   ผลบูรณ 8 ธ.ค.01 สัตหีบ

315 พ.จ.อ.หญิง ศรินนา   คงใหญ 1 ธ.ค.99 สัตหีบ

316 พ.จ.อ.กระสินธ   ประดิษฐพงษ 5 ก.ค.04 สัตหีบ

317 พ.จ.อ.กลยุทธ   ฮามิ 15 ก.ค.99 กทม.

318 พ.จ.อ.เสนาะ   ล้ําเลิศ 21 พ.ย.96 กทม.

319 พ.จ.อ.บุญมี   ถาวรชัย 19 ต.ค.98 กทม.

320 พ.จ.อ.อนันต   แสงจันทร 18 ม.ิย.01 สัตหีบ

321 พ.จ.อ.สมศักดิ์   นพกวด 31 พ.ค.05 สัตหีบ

322 พ.จ.อ.สมชาย   เพิ่มพวก 1 ม.ค.00 กทม.

323 พ.จ.อ.สุรชัย   เทพสุขะลักษณ 4 ม.ค.05 สัตหีบ

324 พ.จ.อ.วีระเดช   อินทรักษ 24 ต.ค.03 สัตหีบ

325 พ.จ.อ.ชิตพล   ศิริมงคล 10 ม.ีค.06 สัตหีบ

326 พ.จ.อ.สิน   บุญรัตน 18 ต.ค.05 สัตหีบ

327 พ.จ.อ.ปติพัฒน   รัตนเกษมศักดิ์ 28 ม.ค.97 กทม.

328 พ.จ.อ.จิรพัฒน   พวงสุวรรณ 14 พ.ย.06 สัตหีบ

329 พ.จ.อ.วินัย   ไชยชะนะ 8 ม.ีค.03 สัตหีบ

330 พ.จ.อ.สินสมุทร   แสนสุข 12 เม.ย.08 สัตหีบ
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331 พ.จ.อ.โกมิน   พลพิทักษ 20 ก.พ.08 สัตหีบ

332 พ.จ.อ.วิทยา   พยุง 28 พ.ค.00 สัตหีบ

333 พ.จ.อ.เสนาะ   โพธิชัย 29 ก.ค.02 สัตหีบ

334 พ.จ.อ.วีรพงษ   สังขทอง 30 ต.ค.03 สัตหีบ

335 พ.จ.อ.สันติ   เถาสุวรรณ 1 ส.ค.98 สัตหีบ

336 พ.จ.อ.พินิจ   ศรีสังวรณ 4 เม.ย.97 กทม.

337 พ.จ.อ.สมมาท   คุณดิลกธาดา 20 ธ.ค.04 กทม.

338 พ.จ.อ.เจริญชัย   สวางฉาย 13 ธ.ค.03 สัตหีบ

339 พ.จ.อ.วรกิจ   พินิจปรีชา 7 พ.ค.99 กทม.

340 พ.จ.อ.สุรศักดิ์   คงคลาย 7 พ.ค.99 สัตหีบ

341 พ.จ.อ.เอกชัย   อูอรุณ 25 ม.ค.99 กทม.

342 พ.จ.อ.ถาวร   เสงสีแดง 16 ม.ค.00 กทม.

343 พ.จ.อ.ณัฐพร   จูฑพันธนะ 15 เม.ย.00 กทม.

344 พ.จ.อ.วิรัช   นักรอง 27 พ.ค.00 กทม.

345 พ.จ.อ.สมาน   บินไพศาล 2 ต.ค.02 สัตหีบ

346 พ.จ.อ.สมบัติ   ประคองภักดิ์ 16 เม.ย.04 สัตหีบ

347 พ.จ.อ.วราธร   ทิมอินทร 22 ส.ค.00 สัตหีบ

348 พ.จ.อ.ทวีป   หอมทอง 6 ม.ีค.97 สัตหีบ

349 พ.จ.อ.ธงชัย   รุงศรีทอง 10 พ.ย.96 สัตหีบ

350 พ.จ.อ.หญิง อมานี   ภูมิสุข 5 ก.ย.06 กทม.

351 พ.จ.อ.สําราญ   ธรรมวิริยะ 21 พ.ย.04 สัตหีบ

352 พ.จ.อ.ชูชัย   หวานสนิท 8 ก.ค.04 สัตหีบ

353 พ.จ.อ.พายัพ   พานทอง 18 ม.ค.09 สัตหีบ

354 พ.จ.อ.วิบูลย   เตรัมย 3 ม.ิย.10 สัตหีบ

355 พ.จ.อ.อมรเทพ   พรหมวิเศษ 13 ส.ค.04 กทม.

356 พ.จ.อ.ขวัญชัย   สงาวงษ 16 พ.ย.97 สัตหีบ

357 พ.จ.อ.ธนะ   หินสุวรรณ 16 พ.ย.97 กทม.

358 พ.จ.อ.โสภณ   คงเขียว 24 พ.ค.97 กทม.

359 พ.จ.อ.นพพร   จันทรกระจาง 4 ส.ค.05 สัตหีบ

360 พ.จ.อ.เศรษฐวิทย   อุทิศ 27 ก.ย.98 สัตหีบ

361 พ.จ.อ.วิรัตน   เข็มทอง 15 ก.พ.98 สัตหีบ

362 พ.จ.อ.วรพจน   ประดิษฐนุช 7 ต.ค.99 กทม.

363 พ.จ.อ.มณเฑียร   งามละเมียด 1 ก.ย.00 สัตหีบ
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364 พ.จ.อ.สุทธิ   ชัยโสตถี 1 พ.ย.01 กทม.

365 พ.จ.อ.ชุมพร   โชติชวง 13 ธ.ค.05 สัตหีบ

366 พ.จ.อ.รุง   อยูตระกูล 11 พ.ย.06 สัตหีบ

367 พ.จ.อ.มานะ   หนูอุดม 18 ต.ค.99 สัตหีบ

368 พ.จ.อ.สมใจคิด   มีระสิงห 10 ส.ค.11 สัตหีบ

369 พ.จ.อ.สมพงษ   จาวินัส 2 ต.ค.11 สัตหีบ

370 พ.จ.อ.ยงยุทธ   โสนทอง 5 เม.ย.05 สัตหีบ

371 พ.จ.อ.บรรจบ   พันธุสอาด 18 ก.ค.97 กทม.

372 พ.จ.อ.อุทัย   สุวรรณปกษา 15 พ.ย.99 สัตหีบ

373 พ.จ.อ.ชาญชัย   ฟุงเดช 21 ม.ีค.05 สัตหีบ

374 พ.จ.อ.สมดุลย   นิ่มนนท 8 ก.ย.08 สัตหีบ

375 พ.จ.อ.สุนทร   มานะนัด 7 ธ.ค.00 สัตหีบ

376 พ.จ.อ.ณรงค   ทองยั่งยืน 10 ก.พ.01 กทม.

377 พ.จ.อ.ยสพิมล   ปญญาภูมิสถิตย 10 ม.ีค.09 สัตหีบ

378 พ.จ.อ.กมล   สุวรรณธนะ 2 ก.ย.00 สัตหีบ

379 พ.จ.อ.ชูศึก   พงศจีน 25 เม.ย.06 สัตหีบ

380 พ.จ.อ.สุวิทย   มูลวิชา 17 ก.ค.11 สัตหีบ

381 พ.จ.อ.เจริญ   ศรีดอกจันทร 19 ต.ค.08 กทม.

382 พ.จ.อ.สมปอง   นาคเอี่ยม 9 เม.ย.06 สัตหีบ

383 พ.จ.อ.ศิรินทร   นาวศรชัย 24 พ.ค.99 สัตหีบ

384 พ.จ.อ.นิพนธ   พวงสิน 2 ต.ค.02 สัตหีบ

385 พ.จ.อ.ปฐมพร   สันติวิสัฎฐ 1 ม.ค.97 กทม.

386 พ.จ.อ.เจริญ   พัทบุรี 21 ก.ย.00 กทม.

387 พ.จ.อ.ขวัญชัย   ทรงบัณฑิตย 30 พ.ค.06 สัตหีบ

388 พ.จ.อ.ไพศาล   ตันชนะประดิษฐ 17 ก.ค.10 กทม.

389 พ.จ.อ.ชาญชัย   เขียวมรกต 4 ต.ค.00 สัตหีบ

390 พ.จ.อ.สมมาตร   สรอยคีรี 20 ก.ย.00 กทม.

391 พ.จ.อ.สุเทพ   แกวมณี 7 ม.ค.06 สัตหีบ

392 พ.จ.อ.หญิง อดิศา   มกรพงษ 31 ส.ค.07 กทม.

393 พ.จ.อ.มานพ   ชัยสมุทร 27 ม.ิย.09 กทม.

394 พ.จ.อ.อดิศร   บํารุงพันธุ 27 ม.ีค.00 สัตหีบ

395 พ.จ.อ.อนุสรณ   สังขผาด 5 ก.พ.07 กทม.

396 พ.จ.อ.สุชาติ   ไขหรุม 8 ม.ค.99 สัตหีบ
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397 พ.จ.อ.ถวิล   คุมเดช 30 พ.ค.00 สัตหีบ

398 พ.จ.อ.นิตย   ไชยรัตน 17 ม.ค.02 กทม.

399 พ.จ.อ.ปรีชา   มงคลประเสริฐ 17 ธ.ค.09 สัตหีบ

400 พ.จ.อ.สุรินทร   กลิ่นขจร 17 เม.ย.05 สัตหีบ

401 พ.จ.อ.สุมล   ภูมินิยม 31 พ.ค.04 กทม.

402 พ.จ.อ.โชคดี   หมวดภักดี 28 ก.พ.11 สัตหีบ

403 พ.จ.อ.ธีรวัฒน   อยูเล็ก 29 ก.ย.05 สัตหีบ

404 พ.จ.อ.สานิต   ดํารงคนาวิน 28 ก.ย.03 สัตหีบ

405 พ.จ.อ.สําเริง   แจมเที่ยงตรง 2 ธ.ค.01 กทม.

406 พ.จ.อ.ธนพงศ   นอกสูงเนิน 4 ก.ย.06 สัตหีบ

407 พ.จ.อ.ปรีชา   ศรีเปยม 1 ม.ค.98 กทม.

408 พ.จ.อ.ยงยุทธ   บุตรวงษ 7 ม.ค.08 กทม.

409 พ.จ.อ.ธงชัย   ปรอดทองสม 10 ธ.ค.04 สัตหีบ

410 พ.จ.อ.พัลลภ   แวววับ 29 ก.ย.08 สัตหีบ

411 พ.จ.อ.นพคุณ   ศรีพุม 9 ก.ย.10 สัตหีบ

412 พ.จ.อ.อนุรักษ   ประมวลสุข 9 ต.ค.03 สัตหีบ

413 พ.จ.อ.นิวัติ   โพธิสาร 23 ก.พ.10 กทม.

414 พ.จ.อ.ถวิล   บรรจบพุดซา 30 ม.ค.98 สัตหีบ

415 พ.จ.อ.สมศักดิ์   บูชาพันธ 12 ม.ีค.05 กทม.

416 พ.จ.อ.สมทบ   ธรรมรังศรี 28 เม.ย.07 กทม.

417 พ.จ.อ.ชํานาญ   บุญจันทร 13 พ.ย.03 สัตหีบ

418 พ.จ.อ.นฤพล   จั่นอาจ 9 เม.ย.09 สัตหีบ

419 พ.จ.อ.สมนึก   แชมชอย 25 ต.ค.04 กทม.

420 พ.จ.อ.ศุภชัย   ชัยบุรินทร 24 ม.ค.12 สัตหีบ

421 พ.จ.อ.ทรงวุฒิ   อําไพ 7 พ.ย.09 สัตหีบ

422 พ.จ.อ.เจริญ   เนยนม 14 ส.ค.02 สัตหีบ

423 พ.จ.อ.ปญจพล   เพ็ชรฉกรรจ 17 ม.ีค.03 สัตหีบ

424 พ.จ.อ.รภัทร   ชัยจันทรดี 30 ม.ีค.11 กทม.

425 พ.จ.อ.อัจธวัฒน   ผลกาจ 28 ต.ค.05 สัตหีบ

426 พ.จ.อ.อารีย   วงษกรุง 23 พ.ค.06 สัตหีบ

427 พ.จ.อ.นพดล   รื่นเริง 18 ก.ค.04 สัตหีบ

428 พ.จ.อ.เกียรติศักดิ์   แสงสวาง 15 ม.ีค.04 สัตหีบ

429 พ.จ.อ.ธานินทร   เพ็ญกุล 11 ต.ค.01 สัตหีบ
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430 พ.จ.อ.วรวุฒิ   การะมัด 2 ก.ย.03 สัตหีบ

431 พ.จ.อ.มานะชัย   คุมจันทร 21 ม.ค.11 สัตหีบ

432 พ.จ.อ.จรูญ   ไฝทอง 10 ม.ีค.07 กทม.

433 พ.จ.อ.นิรันดร   สมคะเน 29 เม.ย.07 สัตหีบ

434 พ.จ.อ.ประยุทธ   โอภาชาติ 20 ก.ค.02 สัตหีบ

435 พ.จ.อ.วันชาติ   สมุทรลอม 22 พ.ย.97 สัตหีบ

436 พ.จ.อ.ประยูร   มีทรัพยมั่น 3 ม.ีค.00 สัตหีบ

437 พ.จ.อ.สุชาติ   สุขโต 11 พ.ค.04 สัตหีบ

438 พ.จ.อ.วิสิษฐ   รตนะสิริ 12 พ.ค.05 สัตหีบ

439 พ.จ.อ.ทวี   สินหอยราก 6 ก.ย.00 สัตหีบ

440 พ.จ.อ.สมพงค   สิงสุโต 16 ก.ย.09 สัตหีบ

441 พ.จ.อ.จรุง   มัณยานนท 3 ก.พ.06 กทม.

442 พ.จ.อ.กัมพล   กุลวัฒนา 10 ต.ค.09 กทม.

443 พ.จ.อ.อมร   สุวรรณประสิทธิ์ 24 พ.ค.04 กทม.

444 พ.จ.อ.ไกรจิตร   กระจาง 21 ก.พ.05 สัตหีบ

445 พ.จ.อ.สุธน   กระตายทอง 26 ม.ิย.11 สัตหีบ

446 พ.จ.อ.วิวัฒน   ดวงเดช 15 พ.ย.08 สัตหีบ

447 พ.จ.อ.บุญสงค   สีพรหม 11 ม.ิย.04 สัตหีบ

448 พ.จ.ต.วิโรจน   เพ็ชรศรี 7 ส.ค.04 สัตหีบ

449 พ.จ.ต.บุญยฤทธิ์    พงษเกิดลาภ 14 ก.ย.08 กทม.

450 จ.อ.ประสาน   เสือโภชน 8 ม.ิย.97 สัตหีบ

451 จ.อ.วัชรินทร   ศุภสมภพ 2 ส.ค.07 สัตหีบ

452 จ.อ.ชูชาติ   เฟองปญญา 27 ม.ค.98 สัตหีบ

453 จ.อ.อัมพร   จันทรกล่ํา 8 ม.ีค.00 กทม.

454 จ.อ.ประยุทธิ์   กลิ่นดี 2 ม.ีค.01 สัตหีบ

455 จ.อ.สมทรง   กิจพงศ 18 ต.ค.01 สัตหีบ

456 จ.อ.สุเทพ   วิมานจันทร 6 ต.ค.01 สัตหีบ

457 จ.อ.หญิง นฤมล   ภักดีสุวรรณ 11 เม.ย.03 กทม.

458 จ.อ.สมศักดิ์   สรรพขาว 14 ธ.ค.02 กทม.

459 จ.อ.ยอด   สินวงศษา 26 เม.ย.03 กทม.

460 จ.อ.ประเทือง   ศรีสุวรรณ 17 ต.ค.01 สัตหีบ

461 จ.อ.หญิง สารภี   ปรีสนิท 19 ม.ีค.04 กทม.

462 จ.อ.อนุพงศ   ติยะภูมิ 5 พ.ย.04 กทม.
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463 จ.อ.สมบุญ   เงินทอง 5 พ.ค.10 สัตหีบ

464 จ.อ.อมร   ศรีโสภา 6 ส.ค.04 สัตหีบ

465 จ.อ.นพชัย   ทองสวาง 24 พ.ค.10 กทม.

466 จ.อ.องอาจ   กองสมัคร 4 ม.ีค.05 สัตหีบ

467 จ.อ.คม   เชี่ยวชาญ 21 ก.ย.05 สัตหีบ

468 จ.อ.ประทีป   คธาเพ็ชร 4 ต.ค.05 สัตหีบ

469 จ.อ.ประดับ   เถาวกลอย 18 ต.ค.06 สัตหีบ

470 จ.อ.อนุชา   นาคสุข 4 ม.ค.07 สัตหีบ

471 จ.อ.วิชชุ   ฐิตะรัตนภูมิกุล 4 พ.ย.07 สัตหีบ

472 จ.อ.แผนศิริ   ผุสิงห 9 ม.ิย.09 กทม.

473 จ.อ.พิชัย   เกตุแกว 26 ก.ย.06 กทม.

474 จ.อ.สุพัฒน   คันนู 9 ก.ค.08 สัตหีบ

475 จ.อ.พิทักษ   ศรีสุวรรณ 18 เม.ย.07 กทม.

476 จ.อ.นิวิทย   รัตนเศียร 3 ก.ค.09 สัตหีบ

477 จ.อ.ธนวัฒน   คงลอย 5 พ.ค.08 กทม.

478 จ.อ.ศักดิ์ดา   คเชนทะทอง 14 ม.ีค.03 สัตหีบ

479 พลอาสาฯ ณรงค   วีระเสถียร 7 ธ.ค.07 กทม.

480 น.อ.ประสิทธิ์   ภูแกมแกว 11 ต.ค.95 กทม. กห.

481 น.อ.เฉลิมพล   ศรีประพัทธ 4 พ.ย.95 กทม. กห.

482 น.อ.สุวิทย   จิวชัยศักดิ์ 5 เม.ย.96 สัตหีบ กห.

483 น.อ.หญิง วาทินี   ชูเอม 15 ม.ีค.96 กทม. กห.
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