
หนาที่ 1 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

1 พล.ร.อ.ณรงค  พิพัฒนาศัย กบข. บก.ทร.

2 พล.ร.อ.ชัยวัฒน  เอี่ยมสมุทร บก.ทร.

3 พล.ร.อ.จักรชัย  ภูเจริญยศ บก.ทร.

4 พล.ร.อ.สุภวัฒน  สมุทรสาคร กบข. บก.ทร.

5 พล.ร.อ.ฉัตรชัย  ทัตตะวร กบข. บก.ทร.

6 พล.ร.อ.บรรจบ  ปรีชา บก.ทร.

7 พล.ร.อ.สรชา  ศรประทุม บก.ทร.

8 พล.ร.อ.สุธีร  ธรรมประดิษฐ กบข. บก.ทร.

9 พล.ร.อ.หมอมหลวงอนุนพนันท  นวรัตน บก.ทร.

10 พล.ร.ท.ชัชวาล  วิรุฬหประภา บก.ทร.

11 พล.ร.ท.กิติพัฒน  วัฒนาวงศ พร.

12 พล.ร.ท.สนธยา  นอยฉายา กบข. นย.

13 พล.ร.ท.ศรายุทธ  แดงเทศ กบข. บก.ทร.

14 พล.ร.ท.ประยุทธ  เกิดภู กบข. บก.ทร.

15 พล.ร.ท.สุรพจน  ทองสิมา กบข. บก.ทร.

16 พล.ร.ท.ชัชวรรณ  งามปลั่ง บก.ทร.

17 พล.ร.ท.สุรชา  ทองพิลา กบข. บก.ทร.

18 พล.ร.ท.ศักดิ์นรินทร  เจริญสุข กร.

19 พล.ร.ท.ไชยยศ  สุนทรนาค บก.ทร.

20 พล.ร.ท.โชติวัฒน  สาริกะวณิช กบข. บก.ทร.

21 พล.ร.ท.สฤษดิ์ชัย  สุทธิพงศ บก.ทร.

22 พล.ร.ท.สมปอง  สังขสุวรรณ กบข. บก.ทร.

23 พล.ร.ท.วัฒนชัย  ปยภัทร กบข. บก.ทร.

24 พล.ร.ท.ทวี  กาญจนวิสุทธิ์ บก.ทร.

25 พล.ร.ท.สรรเสริญ  ทิพนาวารัตน กบข. บก.ทร.

26 พล.ร.ท.ประจิตร  บุณยนิยม บก.ทร.

27 พล.ร.ท.วิทวัส  ณ นคร กบข. บก.ทร.

28 พล.ร.ท.คณิต  ศริพันธุ กบข. บก.ทร.

29 พล.ร.ท.วิฑูรย  ตัณฑิกุล กบข. อศ.

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗



หนาที่ 2 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

30 พล.ร.ท.ณเดโช  เกิดชูชื่น กบข. บก.ทร.

31 พล.ร.ท.ผดุงศักดิ์  อินทรประสิทธิ์ บก.ทร.

32 พล.ร.ต.วิบูลย  หลวงอุดม บก.ทร.

33 พล.ร.ต.บุรินทร  คุณกิตติ บก.ทร.

34 พล.ร.ต.สุรชัย  โภคามาศ กบข. บก.ทร.

35 พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน   ไพรีระยอเดช กบข. บก.ทร.

36 พล.ร.ต.สุทธิชัย  ชีพชล กบข. สก.ทร.

37 พล.ร.ต.ธนวัต  พงศสุพัฒน กบข. บก.ทร.

38 พล.ร.ต.ธีระ  จรเจริญ กบข. บก.ทร.

39 พล.ร.ต.ประวิทย  พิพิธโกศลวงศ บก.ทร.

40 พล.ร.ต.ธวัชชัย  ควรประดิษฐ กบข. อร.

41 พล.ร.ต.สุรพงษ  กองมณี บก.ทร.

42 พล.ร.ต.ธวัช  รุงสันเที๊ยะ กบข. บก.ทร.

43 พล.ร.ต.ธรรมนูญ  กสิโกศล กบข. บก.ทร.

44 พล.ร.ต.หญิง พารณี  ศีลพิพัฒน บก.ทร.

45 พล.ร.ต.เสริมเกียรติ  จันทรสอาด กบข. บก.ทร.

46 พล.ร.ต.นพพงษ  อุบลนุช กบข. สธน.ทร.

47 พล.ร.ต.หญิง ยุพดี  ถีระวงศ กบข. บก.ทร.

48 พล.ร.ต.อภิรัตน  มีอิ่ม กบข. บก.ทร.

49 พล.ร.ต.หญิง นรีรัตน  กุลวานิช กบข. บก.ทร.

50 พล.ร.ต.หญิง ปณิธิ  จั่นทอง กบข. บก.ทร.

51 พล.ร.ต.หญิง จตุพร  คนเพียร กบข. บก.ทร.

52 พล.ร.ต.ทวีชัย  อรุณรุงเรือง กบข. บก.ทร.

53 พล.ร.ต.ณัฐ  รัชกุล กบข. บก.ทร.

54 น.อ.หญิง พริ้งพิมพ   เสรษฐบุตร กพร.ทร.

55 น.อ.ธัญญภัชร  สีสวนพันธุ กบข. สธน.ทร.

56 น.อ.ยอดธง  อาทมาท กบข. ชย.ทร.

57 น.อ.บุญยืน  หริสมบัติ กบข. ฐท.สส.

58 น.อ.สิริณัฏฐ  ธีระวัฒน กบข. สธน.ทร.
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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

59 น.อ.หญิง รัญญา  แจงรักษา กบข. สบ.ทร.

60 น.อ.ประดิษฐ  ฉ่ําใจ กร.

61 น.อ.หญิง พรจันทร  พงษพรหม กบข. พร.

62 น.อ.บัณฑิต  คงใหญ กบข. กพ.ทร.

63 น.อ.หญิง สุรีย  เรืองอารียรัชต กบข. พร.

64 น.อ.หญิง ปรุงจิตร  ชางเสวก กบข. พร.

65 น.อ.จารุวัฒน  กะราลัย กบข. กพ.ทร.

66 น.อ.ประเทือง  ดอกชะเอม กบข. สลก.ทร.

67 น.อ.พัชร  อินทรสมบัติ กพ.ทร.

68 น.อ.ยงยุทธ  ปานสวน กบข. ชย.ทร.

69 น.อ.วุฒิชัย  วิถีสวัสดิ์ กบข. อร.

70 น.อ.หญิง ฐิติการย  แกนทองเจริญ พธ.ทร.

71 น.อ.ภักดิ์ดี  ทาหอม กบข. นย.

72 น.อ.หญิง อมรรัตน  ศิลาสัมฤทธิ์ผล กบข. พร.

73 น.อ.หญิง ละออง  มีเพียร กบข. พร.

74 น.อ.สุรพล  พงษพานิช กร.

75 น.อ.ประสิทธิ์  พงษศรี กบข. อร.

76 น.อ.จํานงค  นาคสกุล กบข. กร.

77 น.อ.ประสาทร  โขเจริญผล กบข. สพ.ทร.

78 น.อ.เอนก  สวางจิตร ยศ.ทร.

79 น.อ.สนธยา  เสียงแจว กบข. สสท.ทร.

80 น.อ.ปรีชา  อํานาจชวย ยศ.ทร.

81 น.อ.สรรชัย  หมอเมือง กบข. กร.

82 น.อ.วิจารณ  เปยมวิลัย กบข. สสท.ทร.

83 น.อ.ลือชา  ชูธงไชย กบข. พธ.ทร.

84 น.อ.วิบูลย  ทวีประยูร สสท.ทร.

85 น.อ.มานพ  สีโยยอด กบข. อล.ทร.

86 น.อ.สมหมาย  คําพันธุ กบข. อล.ทร.

87 น.อ.ชฤทธิ์   สุนทรเกตุ กบข. พร.
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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

88 น.อ.ประคอง  อองละออง กบข. พธ.ทร.

89 น.อ.สําราญ  ตางศรี กบข. ยศ.ทร.

90 น.อ.ประวิช  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา กบข. ชย.ทร.

91 น.อ.จตุภูมิ  ตินตะบุระ กบข. ชย.ทร.

92 น.อ.สุชิน  หมอนทอง อล.ทร.

93 น.อ.สัมพันธ  พรหมศร กบข. ยศ.ทร.

94 น.อ.สมศักดิ์  สวัสดีมงคล กบข. นย.

95 น.อ.ดํารง  ญาณศิริ กบข. กง.ทร.

96 น.อ.ประกิต  กลิ่นชู กบข. พร.

97 น.อ.ประเชิญ  สิงหชัยเดช กบข. พร.

98 น.อ.สําราญ  นิยบุตร กบข. อร.

99 น.อ.โสภณ  คมแท กบข. ยศ.ทร.

100 น.อ.สมพงษ  พุมแกว นย.

101 น.อ.หญิง ประไพศรี  อภัยพลชาญ กบข. กพร.ทร.

102 น.อ.สมนึก  ณ ปอมเพชร กบข. อร.

103 น.อ.สุชิน  กลั่นเอี่ยม กบข. อร.

104 น.อ.บํารุง  ชวาลพงษ กบข. อร.

105 น.อ.จําเริญ   ขุนจันทร กบข. กร.

106 น.อ.สุวศิน  ผลอินหอม กบข. ยศ.ทร.

107 น.อ.ปรีชา  พันธเสน กบข. สบ.ทร.

108 น.อ.สงวน  ดวงชอุม กบข. อร.

109 น.อ.บุญบรรจบ  อินทรวิชัย อร.

110 น.อ.นิพนธ  จันทรสุวรรณ กบข. ฐท.สส.

111 น.อ.วิทยา  นาคปอมฉิม กบข. กร.

112 น.อ.มานิตย  ปรางศรี กบข. อร.

113 น.อ.สุคนธ  เสมศรี สพ.ทร.

114 น.อ.ณัฐพร  พุมภชาติ กบข. ชย.ทร.

115 น.อ.ชาลีศักดิ์  หะสิตะเวช กร.

116 น.อ.ประจบ  ปลอดภัย กบข. ยศ.ทร.
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รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

117 น.อ.หญิง สุภาพ  โกมลมิตร กบข. นย.

118 น.อ.มาโนชย  โพธิกุล กบข. อร.

119 น.อ.สุวิน  จันทรสวาง กบข. อร.

120 น.อ.หญิง ภรชนาณัช  มาฆะวิทย ฐท.สส.

121 น.อ.เพลินศักดิ์  กอรม กบข. กรม สห.ทร.

122 น.อ.อํานวย  มั่งคั่ง กบข. อร.

123 น.อ.ธีระกุล  พุกพอกสิน กบข. ทรภ.๒

124 น.อ.โสภณ  บุญกล่ํา กบข. กร.

125 น.อ.วินัย  ชื่นชัน กร.

126 น.อ.หญิง ทัศนีย  ไชยเขตต สบ.ทร.

127 น.อ.ไพบูลย  เจริญวัย กร.

128 น.อ.สุพจน  ชมศรี กบข. ทรภ.๓

129 น.อ.หญิง ฉันทนา  จันทรสอาด กบข. ฐท.สส.

130 น.อ.มงคล  ดาวประกาย กบข. กร.

131 น.อ.หญิง ภาวนา  สมหวัง ฐท.สส.

132 น.อ.มนัส  มหาบุณย กบข. สสท.ทร.

133 น.อ.เรืองฤทธิ์  พันธบุตร กบข. กร.

134 น.อ.ชนมสิทธิ  บุญสม กบข. สวพ.ทร.

135 น.อ.ประจวบ  โตเผือก กบข. สก.ทร.

136 น.อ.บุญยิ่ง  ธนิตกุล กบข. อล.ทร.

137 น.อ.ศิริชาติ  แสงแกว กบข. กร.

138 น.ท.เริงฤทธิ์  หลักเพ็ชร กบข. กง.ทร.

139 น.ท.จรูญ  คลอยสวาสดิ์ กบข. ยศ.ทร.

140 น.ท.ธีระ  เพ็งจันทร ทรภ.๒

141 น.ท.ไพโรจน  พันธุเพ็ง กบข. ฐท.สส.

142 น.ท.สุชิน    มิ่งโมฬี กบข. พร.

143 น.ท.ณรงค  ไมเขียว พธ.ทร.

144 น.ท.ชุมพล  โตใจ กบข. พร.

145 น.ท.ชนะ  พานิชสีห กบข. พร.
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รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

146 น.ท.ธวัช  อาภรณ กบข. อล.ทร.

147 น.ท.สนธยา  เหิรอดิศัย กบข. พร.

148 น.ท.สุเทพ  ภูทอง กบข. ฐท.สส.

149 น.ท.มนัส  ใชบางยาง สอ.รฝ.

150 น.ท.พัฒนะ  คงทรัตน กบข. นย.

151 น.ท.ธีระวัฒน  ดาสา กบข. ฐท.สส.

152 น.ท.ทรงธรรม  จาติกวนิช กง.ทร.

153 น.ท.วิรัช  ถนอมญาติ กบข. กง.ทร.

154 น.ท.พิภพ  อนปรารมภ กบข. พร.

155 น.ท.ณรงค  รอดจันทร ยศ.ทร.

156 น.ท.สมคิด  มิตราเวคิน พธ.ทร.

157 น.ท.วรพล  ผลอนันต พธ.ทร.

158 น.ท.สาธร  ดวงเพชร กบข. ขว.ทร.

159 น.ท.สุวคนธ  คอนรัตน กบข. อร.

160 น.ท.ปราโมทย  ผองจิตร ยศ.ทร.

161 น.ท.ยศ  เกษตรสินธุ ยศ.ทร.

162 น.ท.บัญญัติ  ฆารกุล กบข. พธ.ทร.

163 น.ท.คนองเดช  มณีเนตร กบข. ยศ.ทร.

164 น.ท.ประเสริฐ  เจริญวงศ กบข. ฐท.สส.

165 น.ท.ธวัช  ดีแสง อร.

166 น.ท.หญิง ลดาวัล   ชลายนนาวี กบข. กง.ทร.

167 น.ท.มนตรี  คงตระกูล ยศ.ทร.

168 น.ท.นิกร  ศรีษะเกตุ กบข. ยศ.ทร.

169 น.ท.หญิง สุภรณ  รุงเรือง กบข. อร.

170 น.ท.ประเสริฐ  ชัยบัญชาการ กบข. ชย.ทร.

171 น.ท.หญิง ศกุนตลา  สมเจริญ กบข. สลก.ทร.

172 น.ท.นพดล  มั่งคั่ง นย.

173 น.ท.พูลศักดิ์  สุขโชค กบข. สพ.ทร.

174 น.ท.สุเมธ  วีระสวัสดิ์ อร.
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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

175 น.ท.เฉลียว    ชูแกว กบข. ขว.ทร.

176 น.ท.สนั่น  ตันมีสุข กบข. พร.

177 น.ท.หญิง มงคลพันธุ  ดวงดาว กบข. ยศ.ทร.

178 น.ท.บุญธรรม  สวนขยัน กบข. สก.ทร.

179 น.ท.เจริญ  ภักดีเพชร กบข. สพ.ทร.

180 น.ท.ประยุทธ  มัญชุวาท กบข. สลก.ทร.

181 น.ท.ชัยพร  เฟองสวัสดิ์ กบข. ชย.ทร.

182 น.ท.ไพศาล  เหลืองทองคํา นย.

183 น.ท.นิมิต   ชูวงษ ทรภ.๓

184 น.ท.มนตรี  บัตรเจริญ กบข. นย.

185 น.ท.วิรัช  คงศีล อร.

186 น.ท.สําเริง  บุญปลอด กบข. กร.

187 น.ท.พยูร  ประกอบผล กบข. สสท.ทร.

188 น.ท.ณรงค  เลือดอนันต กบข. สอ.รฝ.

189 น.ท.วิเชียร  อิ่มคุม กบข. อร.

190 น.ท.วินัย  กลิ่นสุคนธ กบข. รร.นร.

191 น.ท.สุทน  ปลอดสมบูรณ กบข. นย.

192 น.ท.นิรันดร  ฤกษศิริ กบข. กร.

193 น.ท.อุทาน  เพ็ชรพันธุ รร.นร.

194 น.ท.สุศิลป    นิยมจันทร กร.

195 น.ท.สุรพงศ  จันทรแปน กร.

196 น.ท.สมวงศ  โอภาส กบข. อร.

197 น.ท.สนอง  สวางโรจน กบข. สพ.ทร.

198 น.ท.ประภพพงศ  บัวมาศ ชย.ทร.

199 น.ท.สมพงศ  บุญสราง ทรภ.๒

200 น.ท.สมปอง  ทับทิม กบข. กพ.ทร.

201 น.ท.หญิง ประพิศ  แจวประยูร กบข. อร.

202 น.ท.เสนห  ปลั่งวัฒนะ กบข. ยศ.ทร.

203 น.ท.สมพร  ชินบุตร กบข. สสท.ทร.



หนาที่ 8 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

204 น.ท.พิภพ  พันธสุวรรณ อร.

205 น.ท.อิทธิพล  ฉายราศรี อร.

206 น.ท.อํานาจ  มงคลพันธ กบข. สสท.ทร.

207 น.ต.เสถียร  ศิริจันทรพร ขส.ทร.

208 น.ต.พนัส  แกวดวงเล็ก กบข. นย.

209 น.ต.ไพเราะ  เสือขํา กบข. ยศ.ทร.

210 น.ต.อภิรัตน  รอดนอย กบข. สพ.ทร.

211 น.ต.ประวี  เทียนพาลี กบข. พร.

212 น.ต.ทวีศักดิ์  กลัดทิม กบข. นย.

213 น.ต.บํารุง  จัดแจง กบข. กร.

214 น.ต.สมชาย   นิตยแสวง นย.

215 น.ต.ไพบูลย  ขันธรรม กบข. พธ.ทร.

216 น.ต.สมศักดิ์  เลิศวิลัย กบข. อร.

217 น.ต.ศานิตย  ศิริสุข กบข. ยศ.ทร.

218 น.ต.สุวิชัย  สุขสําราญ กบข. นย.

219 น.ต.นรินทร  ออมทรัพย กบข. สพ.ทร.

220 น.ต.จีรวัฒน  ลินิชดา กบข. สอ.รฝ.

221 น.ต.เพชรพันธ  จันทรโฮม กบข. สพ.ทร.

222 น.ต.หญิง พัชรา  บุญเนือง กบข. ขส.ทร.

223 น.ต.ชัยยศ  เจิมขวัญ กบข. สอ.รฝ.

224 น.ต.ทรงศักดิ์  แสงมณี กบข. กร.

225 น.ต.นิเวศ  ทองแสวง กบข. กร.

226 น.ต.พโยม  กาญจนพิมาย กร.

227 น.ต.ปยะ  ขจรบุญ พร.

228 น.ต.สมชาย  เอี่ยมสุข กบข. กร.

229 น.ต.กฤตทวีรัฐ   ใจชื่น กบข. สพ.ทร.

230 น.ต.สมชาย  ศรีบุตร นย.

231 น.ต.รณกาศ  ชัยเกษม กร.

232 น.ต.ทนงศักดิ์  เฮงแสงรุง พร.



หนาที่ 9 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

233 น.ต.พงศศักดิ์  รุงบุญคง กร.

234 น.ต.หญิง อัจฉรากูล  แสงละออ ขส.ทร.

235 น.ต.ชูชาติ  เตี้ยเนตร กร.

236 น.ต.ชาญชัย  ไวทยกูล กร.

237 น.ต.ประดับ    พรหมเพชร นย.

238 น.ต.วิเศษ  ยิ้มอิ่ม กบข. กร.

239 น.ต.หญิง บังอร  หมึงประเสริฐ กบข. สก.ทร.

240 น.ต.ชุมพล  เฮมสกุล กบข. กร.

241 น.ต.ชาญศักดิ์  ปยาโน กร.

242 น.ต.ปรีชา  ทักญาติ กบข. กร.

243 น.ต.ยศศักดิ์  ยุรศักดิ์ กบข. อศ.

244 น.ต.ประสงค  สังขขาว กร.

245 น.ต.สมศักดิ์  ไทยทํานัส กบข. กร.

246 น.ต.วุธ  ยอดพรหม สพ.ทร.

247 น.ต.วุฒิพงษ  ใจเอื้อ กบข. นย.

248 น.ต.นิพนธ  จั้นลัน กร.

249 น.ต.ไกรสร  หลงผาสุข กร.

250 น.ต.ทฤษฎี  อมาตยกุล กง.ทร.

251 น.ต.จักรพงษ  งามแสง กบข. กร.

252 น.ต.ปราสาท  สิทธิศักดิ์ กบข. กร.

253 น.ต.สมรรถ  สายใยทอง กร.

254 น.ต.กัมพล  คําจันทร กบข. กร.

255 น.ต.สามารถ  ถมยาพิทักษ กบข. สสท.ทร.

256 น.ต.สิทธิชัย  โอศิริ กบข. สพ.ทร.

257 น.ต.กรีศักดิ์  ศรีเมือง อร.

258 น.ต.ประเสริฐ  จันทพาด กร.

259 น.ต.หญิง สุรีพร  ภูผล กบข. สพ.ทร.

260 น.ต.ขวัญทวี  พูลผล กร.

261 น.ต.สถาพร  สุขแสง กบข. กร.



หนาที่ 10 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

262 น.ต.สุเทพ  ธรรมกันมา กบข. กร.

263 น.ต.โสภณ  กันคลาย นย.

264 น.ต.หญิง เสาวณีย  กาญจนมณี กบข. พร.

265 น.ต.หญิง กัลยา  โชติชวง กบข. อล.ทร.

266 น.ต.กมล  สายศรีหยุด กร.

267 น.ต.ชัยวัฒน  ศิริเขตต กร.

268 น.ต.ขจร  เนตรสืบสาย กบข. กร.

269 น.ต.พลอย  แทนทอง นย.

270 น.ต.ปรีชา  พงศไพร กบข. นย.

271 น.ต.สมศักดิ์  ภูเอี่ยม กบข. นย.

272 น.ต.สุวิทย  เรืองบุญ นย.

273 น.ต.มานิตย  วงคลอม กบข. ยศ.ทร.

274 น.ต.ไพฑูรย  ธีระกูล ทรภ.๓

275 น.ต.หญิง บรรเทิง   เขียวรัตน กบข. พธ.ทร.

276 น.ต.วิรัช  โรจนวิชัย กบข. นย.

277 น.ต.เกษม  ผอบทอง กบข. นย.

278 น.ต.ไพโรจน  ญาณสมบัติ นย.

279 น.ต.โชติ    พิณทอง นย.

280 น.ต.วิรัช  สิ้นทุกข ทรภ.๑

281 น.ต.สุรัตน  สลับศรี กร.

282 น.ต.พิทักษ  ตะเภาทอง ยศ.ทร.

283 น.ต.พงษสันติ์  ศิริธานันท กบข. นย.

284 น.ต.หญิง ภัทรมัย  แยมขจร ยศ.ทร.

285 น.ต.สําเริง  อ่ําแตง ขว.ทร.

286 น.ต.เสรี  ชีพเปนสุข กร.

287 น.ต.หญิง สุรางค  โภคา กบข. กบ.ทร.

288 น.ต.นัทชา  ขุนราช กบข. ขว.ทร.

289 น.ต.ประสงค  ปานประเสริฐ กบข. ทรภ.๑

290 น.ต.ธนพล   สุขมวง กบข. ขส.ทร.



หนาที่ 11 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

291 น.ต.วัฒนะ  ทองดี กบข. ฐท.สส.

292 น.ต.ประวิทย  คลายสมบูรณ กบข. ฐท.สส.

293 น.ต.ณรงค  กุลใส ขส.ทร.

294 น.ต.หญิง ชมบุญ  หมอปาน กบข. อร.

295 น.ต.สมพงษ  กมลเสม กบข. ทรภ.๓

296 น.ต.พนอ  ผองฉวี กบข. ฐท.สส.

297 น.ต.นาวี  บุญชู กบข. ฐท.สส.

298 น.ต.ยศกร  ศรชัย กบข. ฐท.สส.

299 น.ต.ถวิล  ทินวงค ชย.ทร.

300 น.ต.หญิง ผาสุข  อิ่มประจง กบข. ฐท.กท.

301 น.ต.หญิง นันทนภัส  บุญอยู กบข. ยศ.ทร.

302 น.ต.หญิง จิตปรีชา  เพียรกุศล กบข. ยก.ทร.

303 น.ต.สุรศักดิ์  สาครเสถียร ยศ.ทร.

304 น.ต.ชัยยันต  ขําเขียว กบข. สอ.รฝ.

305 น.ต.สายัณห  กรรณิกา ทรภ.๓

306 น.ต.บุญเลิศ  บัวขาว กบข. ฐท.สส.

307 น.ต.มาณพ  พุมอํานวย กบข. กรม สห.ทร.

308 น.ต.อาษา  เหมือนทาไม กบข. สบ.ทร.

309 น.ต.วินัย  สิทธิโชค ฐท.สส.

310 น.ต.ไชยยศ  นนทมิตร กบข. กรม สห.ทร.

311 น.ต.ดนัย  สังขวิเศษ กบข. สพ.ทร.

312 น.ต.สมศักดิ์  เปรมจิตร กร.

313 น.ต.มานพ  มีรัตน กบข. ขส.ทร.

314 น.ต.วิโรจน  ภูทองงาม กบข. สอ.รฝ.

315 น.ต.หญิง วลัยลักษณ  บุญมี ฐท.สส.

316 ร.อ.ไชยยันต  หวังวีระ ฐท.สส.

317 ร.อ.ระพี  แกวประเสริฐ กบข. อร.

318 ร.อ.สิทธิพงษ  จิตรสวัสดิรักษา กบข. กร.

319 ร.อ.ประเสริฐ  ชื่นชม กบข. กร.



หนาที่ 12 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

320 ร.อ.ธวัชชัย  นอยศิริ พธ.ทร.

321 ร.อ.มนตรี  แกวสีคราม กบข. อศ.

322 ร.อ.ประลองยุทธ  เตียงแกว พร.

323 ร.อ.บุญชวย  ไขแกว ทรภ.๒

324 ร.อ.ศิริวัฒน  กลัดสมบูรณ ขว.ทร.

325 ร.อ.สุชาติ  หงษประยูร กบข. กร.

326 ร.อ.ชัยรัตน  ขาวทอง ทรภ.๓

327 ร.อ.จตุรงค  เรบานเกาะ กบข. อร.

328 ร.อ.สาธิต  จักรหมื่นภูผา กบข. อร.

329 ร.อ.ชุมพล  ยืนยาว ฐท.สส.

330 ร.อ.หญิง ปราณี  เปยมฟา กบข. ฐท.สส.

331 ร.อ.ธวัช  กิ่งมาลา กบข. สสท.ทร.

332 ร.อ.ฤทธิรงค  สัตตภัณฑ กบข. กร.

333 ร.อ.มงคล  ของเกี่ยวพันธ กบข. ทรภ.๒

334 ร.อ.ดือราเซะ  ดือราแม ทรภ.๒

335 ร.อ.เอนก  กงทอง กบข. กร.

336 ร.อ.สมคิด  เมืองเกษม กร.

337 ร.อ.ประทีป  ศรีแยม นย.

338 ร.อ.เจริญ  มนูญญา กบข. นย.

339 ร.อ.สนั่น  ผลทอง กบข. นย.

340 ร.อ.วิเชียร  ศรีบัวจับ กบข. นย.

341 ร.อ.บุญชวย  คุมพงษพันธุ นย.

342 ร.อ.วิเชียร  ดิษดี กบข. นย.

343 ร.อ.อัมรินทร  เกษรจันทร นย.

344 ร.อ.ศักดา  จันทรเทศ กบข. นย.

345 ร.อ.ไพโรจน  จันทรมณี กบข. สสท.ทร.

346 ร.อ.สนอง  ทวมลํายอง กบข. กร.

347 ร.อ.จงรัก  พรมสมบัติ กบข. นย.

348 ร.อ.เสวก  สวางเกตุ กบข. อศ.



หนาที่ 13 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

349 ร.อ.สุรสิทธิ์  น้ําผึ้ง กบข. กร.

350 ร.อ.ฉัตรชัย  อรุณวรณ ขส.ทร.

351 ร.ท.พงษสิทธิ์  คําศิริรักษ กบข. นย.

352 ร.ท.ประทีป  หลอใจ กบข. นย.

353 ร.ท.สวาท  นาคะวะรังค กร.

354 ร.ท.สุชาติ  พุทธรักษา สอ.รฝ.

355 ร.ท.วิโรจน  โพธิ์เทศ กบข. ขส.ทร.

356 ร.ท.ปรีชา  ภูมิวิทยาวัฒน นย.

357 ร.ท.ชาญ  ธรรมมุทิศ กบข. นย.

358 ร.ท.สวาง  ทองแสง กร.

359 ร.ท.วิรัช  ซําประสงค กบข. อศ.

360 ร.ท.สมบุญ  กลวยไมงาม กบข. อร.

361 ร.ท.หญิง มารศรี  จั่นอาจ จร.ทร.

362 ร.ต.โชคดี  โกศลสุรเสนีย กบข. ยก.ทร.

363 ร.ต.คนึง  นกเกตุ กบข. กร.

364 ร.ต.อมร  วิริรัชน กบข. กร.

365 ร.ต.นพดล  ชางจันทร กบข. กร.

366 ร.ต.ถวัลย  นุตตะโยธิน กบข. กร.

367 ร.ต.บุญชู  สุขเกษม กบข. กร.

368 ร.ต.หอม  พิมใจใส นย.

369 ร.ต.จิรัสย  คงศิริสวัสดิ์ กบข. นย.

370 ร.ต.ดุสิต  สกุลทับ กบข. นย.

371 ร.ต.สุเทพ  แสงกลา นย.

372 ร.ต.พีรวุฒิ  อุมาลี กบข. สอ.รฝ.

373 ร.ต.ประเทือง  เพงพินิจ ฐท.สส.

374 ร.ต.นิพนธ  ปญญาวุธ อร.

375 ร.ต.อนงค  จินาพัตร กบข. สก.ทร.

376 ร.ต.ดิเรก  ศุขะโต ยศ.ทร.

377 ร.ต.วันชัย  ฉิมสุวรรณ กบข. สสท.ทร.



หนาที่ 14 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

378 ร.ต.จีรยุทธ  วอทอง กบข. สสท.ทร.

379 ร.ต.ประวิทย  ฉวีสุข กร.

380 ร.ต.จําเริญ  สุดใจ กบข. กร.

381 ร.ต.ชวลิต  ประสานพงษ กร.

382 ร.ต.วัชรพันธ  เรืองศักดิ์วิชิต กร.

383 ร.ต.ยงยุทธ  สกุลชัย กร.

384 ร.ต.อรรณพ  เตี้ยทอง กบข. ทรภ.๒

385 ร.ต.เจิมศักดิ์  ชุมนุม กบข. ทรภ.๒

386 ร.ต.สมพร  อุนอบ นย.

387 ร.ต.เชิดชัย  เพ็งสาตร กบข. นย.

388 ร.ต.วินัย  พิตระเจริญ กบข. สอ.รฝ.

389 ร.ต.ผดุง  งามละเมียด กบข. ฐท.สส.

390 ร.ต.สนิท  รุงเรือง ทรภ.๒

391 ร.ต.สถิต  แพทยรัตน กบข. อร.

392 ร.ต.ไพโรจน  แกวสุข กบข. อร.

393 ร.ต.สุรศักดิ์  วรประสพ พธ.ทร.

394 ร.ต.มงคล  แสงสินทรัพย กบข. พร.

395 ร.ต.วินัย  ชมศรี ยศ.ทร.

396 ร.ต.จํารัส  สายทอง ยศ.ทร.

397 ร.ต.สมศักดิ์  ชวงแยม กบข. ฐท.กท.

398 ร.ต.อดุลย  หะยียามา กบข. อศ.

399 ร.ต.กุศล  จงรักษ กบข. อร.

400 ร.ต.เสนอ  บุญหอย กบข. สพ.ทร.

401 ร.ต.ถาวร  สุวรรณวงศ กบข. อศ.

402 ร.ต.วิชัย  ศิลรักษ ยศ.ทร.

403 ร.ต.เสนอ  พันทอง กบข. กร.

404 ร.ต.สุมินทร  สุวรรณวงศ ฐท.สส.

405 ร.ต.เฉลิม  การะเกด กบข. ฐท.กท.

406 ร.ต.ประเดิม  ชิตทวม กบข. ชย.ทร.



หนาที่ 15 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

407 ร.ต.สุนทด  สังขรูป ยศ.ทร.

408 ร.ต.มานพ  จํารัสกุล กบข. สอ.รฝ.

409 ร.ต.โกวิท  เตยตอวงศ กบข. ชย.ทร.

410 ร.ต.ศักดิ์ชัย  พรหมศรี กบข. ยศ.ทร.

411 ร.ต.สุรสิทธิ์  เขียวแกว กบข. รร.นร.

412 ร.ต.สัญญา  เปรมชื่น กบข. รร.นร.

413 ร.ต.สุริยนต  ศิลาวงษ กบข. กร.

414 ร.ต.หญิง สุญาณิกา  นิ่มนวล กบข. กร.

415 ร.ต.หญิง เตือนใจ  ธนะสันต กบข. ฐท.สส.

416 ร.ต.นาวิน  รื่นกลิ่น สสท.ทร.

417 ร.ต.สมปอง  รอดรัตน กร.

418 ร.ต.ณกรณ   หลงหวง กร.

419 ร.ต.อนันต  ฤกษถนอม กบข. กร.

420 ร.ต.สมศักดิ์  นนทรีย กบข. กร.

421 ร.ต.สมจิตร  โปแดง กบข. ชย.ทร.

422 ร.ต.มนัฐ  บุปผา สสท.ทร.

423 ร.ต.วิรัตน  พี่พานิช ฐท.สส.

424 ร.ต.มนตรี  ทัศนา กบข. นย.

425 ร.ต.ชุตินันท  ศิริสวัสดิ์ สสท.ทร.

426 ร.ต.ณรงค  ลามกิจจา กบข. กร.

427 ร.ต.อนุศักดิ์  ทองดอกบวบ กบข. นย.

428 ร.ต.อํานวย  เอี่ยมสําอางค กร.

429 ร.ต.สมทรัพย  ยอเซฟ กบข. อศ.

430 ร.ต.สุรพล  สาคร กบข. กร.

431 ร.ต.สุวัต  ฝงชลจิตต กบข. นย.

432 ร.ต.มิตร  ศรีทะชะ นย.

433 ร.ต.สมพงษ  พันธุศิริ ฐท.สส.

434 ร.ต.สมหมาย  โชเจริญ กบข. ขส.ทร.

435 ร.ต.สมชัย  รุงสอาด กบข. ขส.ทร.



หนาที่ 16 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

436 ร.ต.บัญชา  ผองกล่ํา กร.

437 ร.ต.เอนก  เชี่ยวประมงค กร.

438 ร.ต.ศักดิ์ชัย  หอมระรื่น กบข. นย.

439 ร.ต.สมปอง  หนายคอน ฐท.สส.

440 ร.ต.สําเริง  ฉ่ําชื่น กบข. สพ.ทร.

441 ร.ต.สุชิน  จอยรักษา ขส.ทร.

442 ร.ต.สําเภา  ผิวประกายเพชร กบข. สสท.ทร.

443 ร.ต.สิทธิโชค  แตงศรี กร.

444 ร.ต.วิเชียร  บุษบงษ กบข. กร.

445 ร.ต.สมศักดิ์  ประจงจัด กบข. นย.

446 ร.ต.ประคอง  หุนนอก กบข. นย.

447 ร.ต.อัมพร  แสงสุวรรณ นย.

448 ร.ต.รังสรรค  บัวสุวรรณ กรม สห.ทร.

449 ร.ต.พิเชฐ  ไทยรัตน กบข. กรม สห.ทร.

450 ร.ต.นพดล  บุญนิธี กบข. สพ.ทร.

451 ร.ต.อารีย  เรืองทับ กบข. ขส.ทร.

452 ร.ต.สุพจน  พุมหอม กบข. ขส.ทร.

453 ร.ต.ไพศาล  สพันธุพงษ กบข. สสท.ทร.

454 ร.ต.ปยะพงษ  นิโครธานนท กบข. สสท.ทร.

455 ร.ต.บัณฑิตย  เมฆทัศน สสท.ทร.

456 ร.ต.อาคม  ชางปุก กร.

457 ร.ต.พินิจ  เลี้ยงถนอม กร.

458 ร.ต.สุชิน  แสงภู กร.

459 ร.ต.ยอดยิ่ง  สกุลเหวา กร.

460 ร.ต.วิสิทธิ์  อึ่งแดง กบข. กร.

461 ร.ต.วิชัย  แหวนทองคํา กร.

462 ร.ต.จํานงค  จันทรมี กร.

463 ร.ต.โสภณ  วรทรัพย กร.

464 ร.ต.สมเกียรติ  ชินฮะงอ กบข. กร.



หนาที่ 17 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

465 ร.ต.ฉัตรชัย  สารประดิษฐ กร.

466 ร.ต.พินิจ  พูลสวัสดิ์ กบข. กร.

467 ร.ต.รุงเรือง  ผิวทองงาม กบข. กร.

468 ร.ต.สมชาย  เศรษฐสิโรตม ทรภ.๑

469 ร.ต.พิชัย  คงศรี ทรภ.๒

470 ร.ต.ณัฐพงษพล  จันทรคง กบข. นย.

471 ร.ต.อักขระ  เพ็งโตวงษ กบข. นย.

472 ร.ต.ณัฐกุล  พึ่งฉิม กบข. นย.

473 ร.ต.จิรวัฒน  จรูญสาร กบข. ฐท.สส.

474 ร.ต.ธนภัทร  รณนุวัติกุล กบข. ฐท.สส.

475 ร.ต.ปาน  ประทุมพิทักษ ฐท.สส.

476 ร.ต.สมพงษ  ทองอุดม กบข. อร.

477 ร.ต.ธนบรรณ  บัวงาม อร.

478 ร.ต.ณรงค  ทวมเสม กบข. สพ.ทร.

479 ร.ต.สมุทร  จันทรมณี กบข. สพ.ทร.

480 ร.ต.มนัส  รอดคลองตัน กบข. ขส.ทร.

481 ร.ต.อิทธิพล  จันทรวิภาค กบข. ขส.ทร.

482 ร.ต.เกษม  ดอนขํา ขส.ทร.

483 ร.ต.สุจิตร  พิมพรัตน กบข. ขส.ทร.

484 ร.ต.สุทิน  หนูแกว กบข. สก.ทร.

485 ร.ต.กฤษณา  จุลลนันทน ยศ.ทร.

486 ร.ต.สุรพล  เนียมภิรมย กบข. ยศ.ทร.

487 ร.ต.วิโรจน  จูเจริญ กบข. ยศ.ทร.

488 ร.ต.วุฒิรัตน  แจงจินต ยศ.ทร.

489 ร.ต.ฉกรรจ  พงษไพฑูรย กบข. รร.นร.

490 ร.ต.กายสิทธิ์  สุวรรณสิงห กร.

491 ร.ต.อิ๊ด  นาพิมาย กร.

492 ร.ต.ออง  สมปอง ฐท.สส.

493 ร.ต.พิพัฒนพงษ  เลิศมิ่ง กบข. กรม สห.ทร.



หนาที่ 18 จาก 18

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด หมายเลขโทรศัพทมือถือ ลายมือชื่อ

รายชื่อผูเกษียณอายุราชการสังกัด ทร. ๑ ต.ค.๕๗

494 ร.ต.พิชยุตม  พลายอิน กบข. ขว.ทร.

495 ร.ต.อดิเทพ  สนิทนาม กร.

496 ร.ต.ทิวา  เตียงกูล กบข. สอ.รฝ.

497 ร.ต.สมพร  บุญมาเลิศ กบข. ฐท.สส.

498 ร.ต.เทียนชัย  วงษสวรรค พธ.ทร.

499 ร.ต.สุนทร  เกิดสนอง ยศ.ทร.

500 ร.ต.ธานี  ภูสี กร.

501 ร.ต.เพียรชัย  ขําพึ่งสน กบข. อร.

502 ร.ต.หญิง รัคณา  คําวิลัย กบข. ฐท.สส.

503 ร.ต.หญิง สุกัญญา  เกษร ขส.ทร.

504 ร.ต.หญิง ปรียาภรณ  กิจพัฒนศิลป กบข. สสท.ทร.

505 ร.ต.หญิง เครือวัลย  พุทธพงษ กบข. ยศ.ทร.

506 ร.ต.หญิง สายหยุด  จันทรสุคนธ ยศ.ทร.

507 ร.ต.หญิง กชณัช  ขันทองดี กบข. รร.นร.

508 พ.จ.อ.ทวีศักดิ์  วรกุล นย.

509 พ.จ.อ.สนิท  พฤกษศรี กบข. นย.

510 พ.จ.อ.สําเริง  มีนคร ฐท.สส.

511 พ.จ.ต.จิรชัย  แกวมณี กร.

512 พ.จ.ต.ธีรยุทธ  ขันวิเศษ กร.

513 พ.จ.ต.บุญรุง  ศิลา กร.

514 พ.จ.ต.สินชัย  สะคง ฐท.กท.

515 พ.จ.ต.สําเริง  วงศไพรเวศ กบข. รร.นร.

516 พ.จ.ต.สามารถ  บินอามัด นย.

517 พ.จ.ต.บรรจบ  พันธุโสภณ รร.นร.


	รับแบบ

