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1 พล.ร.อ.ไกรสร   จันทร์สุวำนิชย์   -  บก.ทร.

2 พล.ร.อ.พจนำ  เผือกผ่อง   -  บก.ทร.

3 พล.ร.อ.อภิชัย  อมำตยกุล   -  บก.ทร.

4 พล.ร.อ.ชัยณรงค์   เจริญรักษ์   -  บก.ทร.

5 พล.ร.อ.อิทธิคมน ์ ภมรสูต   -  บก.ทร.

6 พล.ร.อ.พิจำรณ์  ธีรเนตร   -  กร.

7 พล.ร.อ.สุพจน ์ สุดประเสริฐ กบข. บก.ทร.

8 พล.ร.อ.วัลลภ  หังสวนัส   -  บก.ทร.

9 พล.ร.อ.ธีระพงศ์  ศรีสุวรรณ   -  บก.ทร.

10 พล.ร.อ.เริงฤทธิ ์ บุญส่งประเสริฐ กบข. บก.ทร.

11 พล.ร.อ.รุ่งศักด์ิ  เสรีสวัสด์ิ กบข. บก.ทร.

12 พล.ร.อ.วิทยำ  วงศ์เทิดธรรม   -  บก.ทร.

13 พล.ร.อ.บุญชัย  มรินทร์พงษ์ กบข. บก.ทร.

14 พล.ร.อ.อธิษฐ์พล   กมลศิลป์ กบข. บก.ทร.

15 พล.ร.อ.สุริยะ  พรสุริยะ กบข. บก.ทร.

16 พล.ร.อ.นำวิน  ธนเนตร   -  บก.ทร.

17 พล.ร.อ.ขรรค์ชัย  สมบูรณ์สุข   -  บก.ทร.

18 พล.ร.อ.จ ำลอง  วังส์ด่ำน กบข. บก.ทร.

19 พล.ร.อ.วสันต์  แจ้งยอดสุข กบข. บก.ทร.

20 พล.ร.อ.หม่อมหลวงบวรลักษณ์  กมลำศน์ กบข. บก.ทร.

21 พล.ร.อ.วีระพันธ ์ สุขก้อน กบข. บก.ทร.

22 พล.ร.ท.เผดิมพงศ์  รุมำคม กบข. บก.ทร.

23 พล.ร.ท.ณรงค์  นำคธน กบข. บก.ทร.

24 พล.ร.ท.สมศักด์ิ  พยัคคง กบข. บก.ทร.

25 พล.ร.ท.ณรงค์  นิลกำญจน์ กบข. บก.ทร.

รำยชื่อผู้เกษียณสังกัด ทร. ณ ๑ ต.ค.๕๘

หน้ำที ่1 จำก 24



ล ำดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ undo

รำยชื่อผู้เกษียณสังกัด ทร. ณ ๑ ต.ค.๕๘

26 พล.ร.ท.สุธีร์  เสถียรไทย   -  บก.ทร.

27 พล.ร.ท.พิทักษ ์ พิบูลทิพย์   -  อร.

28 พล.ร.ท.ณเรศ  ชุ่มกมล   -  บก.ทร.

29 พล.ร.ท.ไพบูลย์  พรรณสมัย   -  บก.ทร.

30 พล.ร.ท.พันเลิศ  แกล้วทนงค์ กบข. พร.

31 พล.ร.ท.ไตรขวัญ  ไกรฤกษ์ กบข. บก.ทร.

32 พล.ร.ท.ดุสิต  รำมโกมุท   -  บก.ทร.

33 พล.ร.ท.วิเชียร  นำวินพิพัฒน์ กบข. บก.ทร.

34 พล.ร.ท.สถำปน ์ ตันยุวรรธนะ   -  บก.ทร.

35 พล.ร.ท.วินัย  กล่อมอินทร์ กบข. บก.ทร.

36 พล.ร.ท.ด ำรงค์ศักด์ิ  ขันทองดี กบข. บก.ทร.

37 พล.ร.ท.ดุษฎ ี สังขปรีชำ   -  กร.

38 พล.ร.ท.ประสิทธิ ์ แสงสูงเนิน   -  บก.ทร.

39 พล.ร.ท.ชนินทร์  แสงเฟือ่ง   -  บก.ทร.

40 พล.ร.ท.ธนู  สุญำณเศรษฐกร   -  บก.ทร.

41 พล.ร.ท.พงศธร  ชูแข   -  บก.ทร.

42 พล.ร.ท.วิเลิศ  สมำบัติ กบข. บก.ทร.

43 พล.ร.ท.พิบูลย ์ กุลพงษ์   -  บก.ทร.

44 พล.ร.ท.ประพจน์  สีลำเขต กบข. พธ.ทร.

45 พล.ร.ท.ทำยำท  ธีรำนุตร์ กบข. บก.ทร.

46 พล.ร.ท.สุพจน ์ คลังวิจิตร   -  อศ.

47 พล.ร.ท.วัชรำ  พวงไสว กบข. บก.ทร.

48 พล.ร.ท.ธน   ทิวำรัศชัย กบข. บก.ทร.

49 พล.ร.ท.สงกรำนต์  ต่อศรี   -  บก.ทร.

50 พล.ร.ท.เรวัต  ต้นสมบูรณ์   -  บก.ทร.
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51 พล.ร.ต.หญิง พัฒนทว ิ ศรีสมวงศ์ กบข. พร.

52 พล.ร.ต.หญิง สุปำณี  เชำวน์แหลม กบข. บก.ทร.

53 พล.ร.ต.หญิง ชูทิพย ์ ทิพยบุญทอง   -  บก.ทร.

54 พล.ร.ต.หญิง ประชิตร  เผ่ือนพิภพ กบข. บก.ทร.

55 พล.ร.ต.หญิง สุภสำโรช  พูลเกษ กบข. บก.ทร.

56 พล.ร.ต.ประสงค์  จิตกรณ์กิจศิลป์ กบข. บก.ทร.

57 พล.ร.ต.พูลสุข  บุนนำค   -  บก.ทร.

58 พล.ร.ต.สุพจน ์ สวัสด์ินำวิน   -  บก.ทร.

59 พล.ร.ต.หญิง นวลรักษำ  โพธิศ์รี กบข. บก.ทร.

60 พล.ร.ต.หญิง กำญจนำ  มณฑำทิพย์ กบข. บก.ทร.

61 พล.ร.ต.วชิระ  ประทีปะวณิช   -  บก.ทร.

62 พล.ร.ต.ขวัญไชย  จำตุวัฒน์ กบข. บก.ทร.

63 พล.ร.ต.หญิง วรำวรรณ  มีลักษณะ กบข. บก.ทร.

64 พล.ร.ต.เดชำ  ศุขใจ กบข. บก.ทร.

65 พล.ร.ต.หญิง พรศิริ  นำคธน กบข. บก.ทร.

66 พล.ร.ต.หญิง พรรณทิพย์  ปรีชำ   -  บก.ทร.

67 พล.ร.ต.สุริย ์ ปรำงจันทร์ กบข. บก.ทร.

68 พล.ร.ต.ฤทธิยุทธ   ไกรมะกล่ ำทอง กบข. บก.ทร.

69 พล.ร.ต.อนันต์  จันทร์ใย กบข. บก.ทร.

70 พล.ร.ต.เชลง  รุ่งแสงจันทร์   -  บก.ทร.

71 พล.ร.ต.หญิง อัจฉรำ  ลอยชื่น กบข. บก.ทร.

72 พล.ร.ต.วีระชัย  รอดไสว   -  บก.ทร.

73 พล.ร.ต.จตุพล  เกษรบัว   -  บก.ทร.

74 พล.ร.ต.หญิง ยุพดี  กรรณสูตร กบข. บก.ทร.

75 พล.ร.ต.ธนิต  ทะนำนทอง   -  บก.ทร.
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76 พล.ร.ต.วินัย  บ ำรุง   -  บก.ทร.

77 พล.ร.ต.ปริญสัณห ์ เทศศิริ   -  บก.ทร.

78 พล.ร.ต.วัชรินทร์  เครือด ำรงค์ กบข. บก.ทร.

79 พล.ร.ต.หญิง เสำวณีย ์ อุทัยสำง กบข. บก.ทร.

80 พล.ร.ต.เทพทิวำ  บุญเจริญผล กบข. บก.ทร.

81 พล.ร.ต.เฉียบ  สหัสสำนนท์   -  บก.ทร.

82 พล.ร.ต.หญิง อำภรณ์  ชูดวง กบข. บก.ทร.

83 พล.ร.ต.หญิง จุติมำ  ภิรมย์ กบข. บก.ทร.

84 พล.ร.ต.วิชำ  สุทธิวำนิช กบข. บก.ทร.

85 พล.ร.ต.หญิง สุนิสำ  ทิมเทียมเพ็ชร กบข. บก.ทร.

86 พล.ร.ต.หญิง บุญทว ี จิตต์ชื่น กบข. บก.ทร.

87 พล.ร.ต.มนูญ  จันทร์นวล กบข. บก.ทร.

88 พล.ร.ต.ช่วงชัย  แสงแจ้ กบข. บก.ทร.

89 น.อ.วิชิต  น้อยวัฒน์ กบข. ขส.ทร.

90 น.อ.เกรียงศักด์ิ  จิตต์พำนิชย์ กบข. สธน.ทร.

91 น.อ.หญิง วนำวัน  โมรำกุล กบข. พร.

92 น.อ.หญิง ณัฎฐ์กำนต์  เพิม่ตระกูล กบข. พร.

93 น.อ.มำนิตย ์ รัตนมณีพันธ์ กบข. ขส.ทร.

94 น.อ.หญิง ชมภูนุช  เพชรเสนำ กบข. พร.

95 น.อ.ชลศักด์ิ  เมฆเคล่ือน กบข. อศ.

96 น.อ.ปรีดำ  โคกบัว กบข. อล.ทร.

97 น.อ.สุชำติ  รอดโพธิท์อง   -  พธ.ทร.

98 น.อ.ชูศักด์ิ  เปีย่มฟ้ำ กบข. ฐท.สส.

99 น.อ.บัญชำ  ผลพำนิช กบข. กร.

100 น.อ.ไชยนต์  ภูถำวร   -  นย.
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101 น.อ.ณรงค์ฤทธิ ์ โพธิเนตร กบข. สสท.ทร.

102 น.อ.หญิง วำสนำ  ร่ืนระวัฒน์ กบข. พร.

103 น.อ.หญิง ศิริรัตน ์ สุวรรณเนตร   -  พร.

104 น.อ.อภิสิทธิ ์ วิภำวัฒนะ กบข. อล.ทร.

105 น.อ.นิรวงษ์  วนะชีวิน กบข. ฐท.สส.

106 น.อ.สุพัฒน ์ โชติวุฑฒำกร กบข. อร.

107 น.อ.ไพโรจน์  สุขพินิจ กบข. พร.

108 น.อ.บุญชิต  ทัดสวัสด์ิ   -  พร.

109 น.อ.มำนะ  ฝอยทอง กบข. อร.

110 น.อ.หญิง สำยวรีย ์ ธนัชชำพิพัฒ กบข. อศ.

111 น.อ.สมเพ็ชร์  ตันอำรีย์ กบข. ฐท.สส.

112 น.อ.ไพศำล  เย็นทรัพย์ กบข. อล.ทร.

113 น.อ.สมศักด์ิ  นันทวงษ์ กบข. ยศ.ทร.

114 น.อ.สมควร  ระหงษ์   -  พร.

115 น.อ.วินัย  ยำงเอน กบข. อล.ทร.

116 น.อ.หญิง พัชรำ  จินดำสวัสด์ิ กบข. ฐท.สส.

117 น.อ.สุนทร  ปรีชำสถิตย์ กบข. อร.

118 น.อ.บรรพต  มะนะระทำ กบข. สพ.ทร.

119 น.อ.ประสำน  จิตรประสงค์   -  กพ.ทร.

120 น.อ.เฉลิมพงษ ์ ศรีอรุณ กบข. กร.

121 น.อ.สุรเดช  นันทส ำอำงค์ กบข. วศ.ทร.

122 น.อ.ยิ่งยง  ผิวผ่อง กบข. นย.

123 น.อ.ณพดล  ปำนทับ กบข. ยศ.ทร.

124 น.อ.สิทธิชัย  บริบูรณ์ กบข. ฐท.สส.

125 น.อ.บุญเหลือ  ทองชัยยะ กบข. ยศ.ทร.
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126 น.อ.นพพงศ์  ชลำยนนำวิน   -  รร.นร.

127 น.อ.มนัส  จุ่นแพ   -  อร.

128 น.อ.สุรศักด์ิ  สู่บุญ กบข. ขส.ทร.

129 น.อ.อนุสรณ์  สำสุธรรม   -  กร.

130 น.อ.แฉล้ม  พึง่สมบุญ กบข. นย.

131 น.อ.บุญมั่ง  บุตรแตง กบข. สพ.ทร.

132 น.อ.ไพโรจน์  เกิดศิริ   -  กร.

133 น.อ.ประพันธ ์ เจริญวงศ์   -  อร.

134 น.อ.ประพิชญ์  นวลพลับ กบข. ทรภ.๓

135 น.อ.วิจิตร์  นำคสำทำ   -  สพ.ทร.

136 น.อ.วิรัตน ์ คงรัศมี   -  อล.ทร.

137 น.อ.องอำจ  รัศมีดำรำ กบข. อร.

138 น.อ.นฤเดช  สำรีผล กบข.
กรม 
สห.ทร.

139 น.อ.ละเอียด  ร่ืนแสง กบข. นย.

140 น.อ.พยุง  เขียวเกิด กบข. สปช.ทร.

141 น.อ.เติมพงษ ์ ฉลำดธรรม กบข. ขส.ทร.

142 น.อ.หญิง สุนิสำ  เดชสิทธิ์ กบข. สพ.ทร.

143 น.อ.สมองค์  โสภณ กบข. ยศ.ทร.

144 น.อ.บุญเสริม  กระแสร์คุปต์   -  กร.

145 น.อ.จิรภัส  ศิลปกุล กบข. สสท.ทร.

146 น.อ.อ ำพัน  นุ่มกล่ิน กบข. สตน.ทร.

147 น.อ.วิมล  กิตติวรรณมำศ กบข. พธ.ทร.

148 น.อ.ไพรัช  รัตนโชติ กบข. อล.ทร.

149 น.อ.เพิม่ศักด์ิ  กรศรี กบข. สบ.ทร.

150 น.อ.สมนึก  ขำวส ำอำงค์ กบข. พธ.ทร.
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151 น.อ.แสน   ใต้ร่มบุญ   -  อล.ทร.

152 น.อ.ส ำเริง  สงวนวงษ์   -  กร.

153 น.อ.อรุณ  แสงอ่ ำ กบข. อร.

154 น.อ.ณรงค์  แก้วศรีศุภวงศ์ กบข. กร.

155 น.อ.ธีรวัฒน์  นะวะมวัฒน์   -  สสท.ทร.

156 น.ท.ไพบูลย์  แหวววงศ์ กบข. อล.ทร.

157 น.ท.สินชัย  คงสันทัด กบข. พธ.ทร.

158 น.ท.เสน่ห์  อิ่มใจ กบข. ทรภ.๒

159 น.ท.เอนก  โกมลมน   -  กร.

160 น.ท.นิกร  เจริญสุข กบข. พร.

161 น.ท.นคร  ศรีประยูร กบข. พร.

162 น.ท.อนุสรณ์  ทองประยูร   -  กร.

163 น.ท.พรศักด์ิ  พุม่จันทร์ กบข. กร.

164 น.ท.วรพจน์  แย้มพรำย กบข. กร.

165 น.ท.ธัชพล  ไชยมัชฌิม กบข. พร.

166 น.ท.พิบูล  นำคพงษ์ กบข. พร.

167 น.ท.สกนธ์  พึง่ด้วง   -  กร.

168 น.ท.จักรกฤต  เดชคลัง กบข. กร.

169 น.ท.ชุมพล  ธรรมสุจริต กบข. ฐท.สส.

170 น.ท.สมศักด์ิ  นะวะบุตร กบข. ฐท.สส.

171 น.ท.ไพบูลย์  ภูนุช กบข. อล.ทร.

172 น.ท.วิมล  ด้วงประพัฒน์ กบข. พร.

173 น.ท.กล้ำ  กล่ันกล่ินหอม กบข. พธ.ทร.

174 น.ท.หญิง ปรำณี  หลงสมบุญ   -  กร.

175 น.ท.หญิง ศรีรัตน ์ สมันตรัฐ กบข. สปช.ทร.
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176 น.ท.เฉลิมพล  ค ำแก้ว กบข. พธ.ทร.

177 น.ท.นคร  กองเพิม่พูล   -  กร.

178 น.ท.เจริญ  ประสมสุข กบข. ฐท.สส.

179 น.ท.เสน่ห์  วสุนิช   -  ฐท.สส.

180 น.ท.ปรีชำ   สนสำยันต์ กบข. ยศ.ทร.

181 น.ท.คมศักด์ิ  พิมศิริ   - 
กรม 
สห.ทร.

182 น.ท.ธวัช  มนตรีกุล กบข. อล.ทร.

183 น.ท.วันชำติ  หลบหลีกพำล กบข. อร.

184 น.ท.เกรียงศักด์ิ  เพ็งพุม่ กบข. ยศ.ทร.

185 น.ท.คณิต  พำนิชเจริญ   -  กร.

186 น.ท.สิทธิพร  เพ็ชรประดิษฐ กบข. สสท.ทร.

187 น.ท.สุชำติ  บุตรนำค   -  กร.

188 น.ท.มำนพ  สะอำดดี กบข. นย.

189 น.ท.จุมพร  อ่ ำหงษ์   -  ฐท.สส.

190 น.ท.สุวัชชัย  เมืองสมบูรณ์ กบข. สพ.ทร.

191 น.ท.สุวรรณ  วงษ์ภักดี   -  พร.

192 น.ท.ไพศำล  ด ำทับ กบข. นย.

193 น.ท.วรกิจ  อุ๋ยเจริญ กบข. สพ.ทร.

194 น.ท.สมบัติ  หวังไมตรี กบข.
กรม 
สห.ทร.

195 น.ท.ปำณเดชำ   ชัชชญำอัครกุล กบข. กร.

196 น.ท.สมบูรณ์  เชิดแสงแก้ว   -  รร.นร.

197 น.ท.อดิเรก  โชติวิไลวรรณ   -  สพ.ทร.

198 น.ท.สุรพล  นิรำศภัย กบข.
กรม 
สห.ทร.

199 น.ท.ยุทธนำ  ชะตำงำม กบข. ชย.ทร.

200 น.ท.สอรัตน์  อัคนิบุตร กบข. ทรภ.๑
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รำยชื่อผู้เกษียณสังกัด ทร. ณ ๑ ต.ค.๕๘

201 น.ท.หญิง ดวงเดือน  ชื่นชมคุณ   -  อร.

202 น.ท.สุธน  แก้วเนียม กบข. พร.

203 น.ท.เสน่ห์  วิบูลย์พำนิช กบข. อร.

204 น.ท.วินัย  ลำภหิรัญ กบข. อศ.

205 น.ท.หญิง ชำริน ี ธนะคุปต์ กบข. สลก.ทร.

206 น.ท.ส่งเสริม  น่วมด ำริห์ กบข. อร.

207 น.ท.กอบกิจ  กิ่งแก้ว กบข. ชย.ทร.

208 น.ท.สมชำย  เทียนทอง กบข. ยศ.ทร.

209 น.ท.กรกฏ  พุม่แพรพันธ์ กบข. อร.

210 น.ท.ทองโรจน์  โกมำรพิมพ์ กบข. อศ.

211 น.ท.หญิง วรรณี  ประชุมพันธ์ กบข. ยก.ทร.

212 น.ท.สัญญำ  พุม่พิมล กบข. อร.

213 น.ท.ธัชชัย  มะปรำงหวำน   -  ยศ.ทร.

214 น.ท.ทวีศักด์ิ  ปิน่เนตร กบข. อร.

215 น.ท.ชวลิต  อมรำภรณ์ กบข. กร.

216 น.ท.จ ำนงค์  ส่งกล่ิน กบข. ฐท.สส.

217 น.ท.นุกูล  สัมมำโภชน์   -  อร.

218 น.ท.สมชำย  ลม้ำยจ ำปำ กบข. ฐท.สส.

219 น.ท.พิมล  แย้มเพียร   -  รร.นร.

220 น.ท.ศิริ  ยอดอินทร์   -  ยศ.ทร.

221 น.ท.สุวิทย ์ ชูรัตน์ กบข. ทรภ.๒

222 น.ท.ไพเลิศ  ชำวบ้ำนแพ้ว   -  สสท.ทร.

223 น.ท.นิติ  จันทน์วิมล   -  อร.

224 น.ท.สุริยะ  สุทธิสำร กบข. วศ.ทร.

225 น.ท.เอื้อน  แก้วฉำย กบข. ฐท.กท.
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226 น.ท.สุริยะ  ชื่นบำน กบข. สบ.ทร.

227 น.ท.วิสำรณ์  เสำวภำคเทพี   -  อร.

228 น.ท.หญิง พจนี  พุฒพันธ์ กบข. ยก.ทร.

229 น.ท.วิทยำ  เจริญเชื้อ กบข. รร.นร.

230 น.ท.รัตนพันธุ ์ สิงควะนิช กบข. ทรภ.๒

231 น.ท.ชลำกร   อภิมหำบุญญำกุล กบข. ฐท.สส.

232 น.ท.สงบ  สร้อยระย้ำ กบข. สสท.ทร.

233 น.ท.สมคิด  ทองยัง   -  อร.

234 น.ท.นิรันดร์  ประสพทรัพย์ กบข. ฐท.สส.

235 น.ท.หญิง สุพัตรำ  จันทร์ส ำรำญ กบข. สสท.ทร.

236 น.ท.โกมล  แตงภู่   -  อร.

237 น.ท.ไชยพงษ์   มีสะอำด กบข. ขส.ทร.

238 น.ท.ประวิทย ์ รอดมำ   -  พร.

239 น.ท.ประดิษฐ  หลำนเสสถำ กบข. กร.

240 น.ท.หญิง กัญญำภัค  เสง่ียมศักด์ิ กบข. อร.

241 น.ต.หญิง นภำพร  พงศ์อัครวำณิช   -  ฐท.กท.

242 น.ต.อุดม  แจ่มจ ำรัส กบข. สลก.ทร.

243 น.ต.อำคม  ศรีบุญธรรม กบข. สสท.ทร.

244 น.ต.สุรพล  ปัญญำ   -  สอ.รฝ.

245 น.ต.ศักด์ิณรงค์  ต้ังก่อพันธุ์ กบข. กร.

246 น.ต.สนอง  ภิรมย์เพิม่ กบข. นย.

247 น.ต.ประสิทธิ ์ แสนท้ำว กบข. ทรภ.๒

248 น.ต.เอนก  โกมลวำนิช   -  นย.

249 น.ต.สถิตย ์ สิทธิมำกำนท์   -  นย.

250 น.ต.ชด  ประสมทรัพย์   -  นย.
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251 น.ต.ฉลอง  ดิษยวณิช   -  สก.ทร.

252 น.ต.สถิตย ์ ตำปนำนนท์ กบข. กร.

253 น.ต.สุทธิชัย  คลังทอง กบข. สพ.ทร.

254 น.ต.เฉลิมพล  วงษ์สวัสด์ิ กบข. กร.

255 น.ต.ธนเดช   พวงพุทพัฒน์ กบข. นย.

256 น.ต.วินัย  จันทรคัต   -  กร.

257 น.ต.สุทิน  ศุขเจริญ กบข. นย.

258 น.ต.สุรพล  พูลอ ำไพ กบข. กร.

259 น.ต.อุบล  ปัญจะกูล กบข. นย.

260 น.ต.หญิง ปำนทิพย ์ แย้มอยู่ กบข. สพ.ทร.

261 น.ต.ภูริพัฒน ์ สุนิพัฒน์   -  กร.

262 น.ต.เปรม  อ่วมลำภเอก   -  กร.

263 น.ต.สุเทพ  สมบัติ กบข. ทรภ.๒

264 น.ต.วิเชียร  ทัว่สูงเนิน กบข. อล.ทร.

265 น.ต.สุชำติ  บัวปัน้   -  อล.ทร.

266 น.ต.ศุภชัย  บ ำรุงพงษ์ กบข. สอ.รฝ.

267 น.ต.ครรชิต   วงษ์บุบผำ   -  ฐท.สส.

268 น.ต.จตุรงค์  พรเลิศประไพ   -  นย.

269 น.ต.ชวิช  ค ำเสียง กบข. สอ.รฝ.

270 น.ต.เกรียงกมล   จ ำนงนรินทร์รักษ์   -  สอ.รฝ.

271 น.ต.สุชิน  ศรีสยำม กบข. ทรภ.๒

272 น.ต.วสันต์  จันทร์แก้ว กบข. กร.

273 น.ต.ณรงค์ศักด์ิ  ภูสุ่วรรณ   -  กร.

274 น.ต.สุพจน ์ น้อยศิริ   -  กร.

275 น.ต.กัมพล  พัดไสว   -  กร.
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276 น.ต.เสนำะ  ภักตร์กระจ่ำง   -  สก.ทร.

277 น.ต.ธวัช  เรืองศรี กบข. นย.

278 น.ต.วิชชำ  ฉำยสิว กบข. สก.ทร.

279 น.ต.อุดมสุข   ด ำแดงดี กบข. กร.

280 น.ต.ส ำเนำ  มหำพิรุณ   -  กร.

281 น.ต.ถวิล  เทีย่งสันเทียะ   -  กร.

282 น.ต.เอนก  ปุระปัญญำ กบข. กร.

283 น.ต.หญิง สุพรรณี  คล้อยน้อย กบข. พร.

284 น.ต.สำทิศ  สุภำรัตน์ กบข. กร.

285 น.ต.ศุภชัย  วงศ์ปรีดี กบข. พร.

286 น.ต.ธนำวุฒิ  นำคศิริ   -  กร.

287 น.ต.สมใจ  ทองแก้ว   -  กร.

288 น.ต.หญิง วิไลวรรณ  สุวรรณวงศ์   -  ฐท.สส.

289 น.ต.วรำวุธ  วัชรวงศ์ กบข. สอ.รฝ.

290 น.ต.ส ำเริง  สุขฉ่ ำ กบข. กร.

291 น.ต.จักรกฤษณ์  เนื่องชลธำร กบข. สพ.ทร.

292 น.ต.อภิชำติ  เปรมอ ำพล   -  สพ.ทร.

293 น.ต.อ ำนำจ  เคหำ กบข. กร.

294 น.ต.ธนำคม   เกตุแก้ว กบข. สก.ทร.

295 น.ต.ภิญโญ  ชุมทอง   -  ทรภ.๒

296 น.ต.ประวิทย ์ ปุจฉำกำร กบข. สอ.รฝ.

297 น.ต.วิเดช  เตชะตน   -  กร.

298 น.ต.เฉลิมเกียรติ  บ ำเพ็ญบุญ กบข. พร.

299 น.ต.ชูชีพ  พงษ์ประดิษฐ์ กบข. กร.

300 น.ต.ประวิทย ์ แพรชำย   -  ทรภ.๒
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301 น.ต.บรรจง  วิไลพันธ์ กบข. สอ.รฝ.

302 น.ต.สุทธิพงษ ์ ตรียศกล   -  กร.

303 น.ต.มีชัย  เหลืองสนิท   -  พร.

304 น.ต.มำนิต  แปลงแดง กบข. กร.

305 น.ต.วินัย  ม่วงสุข   -  กร.

306 น.ต.วรวุฒิ   เพ็ชรมุณี กบข. ทรภ.๓

307 น.ต.มำนพ  กุฎทองค ำ กบข. ขว.ทร.

308 น.ต.ชัยสุวรรณ  ไชยรบ   -  กร.

309 น.ต.คณิต  เสง่ียมศักด์ิ   - 
กรม 
สห.ทร.

310 น.ต.ศิริชัย  สังวำลย์   -  กร.

311 น.ต.ไพสิฐ  ศรีช่วย กบข. นย.

312 น.ต.ประพันธ ์ เจริญธรรม   -  สอ.รฝ.

313 น.ต.สมชำย  แตงอ่อน กบข. นย.

314 น.ต.อ ำพันธ ์ นันขุนทศ กบข. ทรภ.๒

315 น.ต.พิศำล  พักสร กบข. ฐท.สส.

316 น.ต.สมเกียรติ  แก้วแหวน กบข. ฐท.สส.

317 น.ต.มนัส  แช่มสำยทอง กบข. นย.

318 น.ต.บรรจบ  เหมือนโพธิ์   -  นย.

319 น.ต.รังสรรค์  ศิริจันทรำ   -  นย.

320 น.ต.พีระพล  วงศ์นำค   -  กร.

321 น.ต.ประสำท  อัตตวัณโณ   -  ขส.ทร.

322 น.ต.หญิง อัจฉรำ  ทองชื่นจิตร์   -  อร.

323 น.ต.หญิง หม่อมหลวงสสิโรจน์  พึง่พัฒน์   -  กพร.ทร.

324 น.ต.อดุล  หม่อมสุ่น กบข. ยศ.ทร.

325 น.ต.หญิง สุปรำณี  สุขมณี กบข. รร.นร.
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326 น.ต.นรำ  รัตโนสถ กบข. ฐท.สส.

327 น.ต.เทพวัน  ฉำยแสง   -  ยศ.ทร.

328 น.ต.สมศักด์ิ  อินทโชติ กบข. ยศ.ทร.

329 น.ต.สมพงษ์  ชัชวำล   -  ยศ.ทร.

330 น.ต.วินัย  ยศสมุทร กบข. ขส.ทร.

331 น.ต.เชำวลิต  พรมมำ   -  พร.

332 น.ต.นำวิน  รอดแสดง   -  ขส.ทร.

333 น.ต.สิทธิศักด์ิ  จิตรมั่นคง กบข. ฐท.สส.

334 น.ต.ชัชนันท ์ ทิพย์แสง   -  ฐท.สส.

335 น.ต.สุวรรณ  เผ่ือนผ่อง กบข. อร.

336 น.ต.สมคิด  สัตรีวงศ์   -  ทรภ.๑

337 น.ต.หญิง ประภำพรรณ  ฤกษ์พิชัย   -  ชย.ทร.

338 น.ต.เสรี  จ้อยสองศรี   -  ยศ.ทร.

339 ร.อ.ปรีชำ  แย้มกลีบ กบข. กร.

340 ร.อ.ประชัยวุธ  ไทยยิ้ม กบข. สสท.ทร.

341 ร.อ.ศักดำ  ตัณฑะผลิน กบข. กร.

342 ร.อ.ชัยวัฒน ์ ไพรวัลย์ กบข. อร.

343 ร.อ.วรลักษณ์  ม่วงอยู่   -  อร.

344 ร.อ.หญิง สิริพันธ ์ ปะลำวัน กบข. พร.

345 ร.อ.มีชัย  ผลงำม กบข. ชย.ทร.

346 ร.อ.พิชิต  จับใจเหมำะ กบข. กร.

347 ร.อ.หญิง วงเดือน   ระหงษ์   -  ฐท.สส.

348 ร.อ.ปัญญำ  สำระสุข กบข. กร.

349 ร.อ.สวัสด์ิ  รวยลำภ   -  กร.

350 ร.อ.ธวัช  ทนงศักด์ิ กบข. ฐท.สส.
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351 ร.อ.สมจิตร์  แย้มเพียร   -  กร.

352 ร.อ.ทวิช  อ้นประเสริฐ   -  สก.ทร.

353 ร.อ.สมนึก  พำนทอง กบข. กร.

354 ร.อ.เจริญ  เกล้ียงประดิษฐ์ กบข. ฐท.สส.

355 ร.อ.ปัญญำ  กล่ินอุดม   -  อร.

356 ร.อ.ประกอบ  ช่อบัวทอง กบข. ขส.ทร.

357 ร.อ.บุญเทียม  แสวงผล กบข. นย.

358 ร.อ.ปัญญำ  พิมลลิขิต   -  วศ.ทร.

359 ร.อ.ธวัช  กล่ันเรืองแสง กบข. สสท.ทร.

360 ร.อ.อัศวชัย  บุญประกำศิต กบข. กร.

361 ร.อ.ทัศเนตร  รัตนปัญญำกุล   -  กร.

362 ร.อ.ทรงพล  แสงวิรุณ กบข.
กรม 
สห.ทร.

363 ร.อ.บุญยงค์  แสงโชติ กบข. กร.

364 ร.อ.ยุทธนำ  บุญเขียว กบข. รร.นร.

365 ร.อ.หญิง กำญจนำ  บุญตันบุตร กบข. สก.ทร.

366 ร.อ.สุพจน ์ วิเศษสุนทร   -  นย.

367 ร.อ.สมศักด์ิ  พงศ์มุขสุวรรณ กบข. นย.

368 ร.อ.อุเส็น  หนิหมะ กบข. นย.

369 ร.ท.จ ำเริญ  ค้ ำคูณ กบข. กร.

370 ร.ท.พิชิต  ศิริพงษ์ กบข. สอ.รฝ.

371 ร.ท.บุญธรรม  ชูคล่ี กบข. นย.

372 ร.ท.ประเทือง  วังกรำนต์   -  กร.

373 ร.ท.สุชำติ  บุญเกตุ กบข. วศ.ทร.

374 ร.ท.ศิริบูลย ์ สถำนสถิตย์   -  กร.

375 ร.ท.ประชัน  ผำสุขภักด์ิ กบข. ฐท.สส.
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376 ร.ท.สมพร  รอดคลองตัน กบข.
กรม 
สห.ทร.

377 ร.ท.ชัยยงค์  ฉิมคล้ำย   -  นย.

378 ร.ท.จอน  ประเสริฐ   -  สอ.รฝ.

379 ร.ท.นริศ  ค ำวิลัย   -  ฐท.สส.

380 ร.ท.สุเชำว ์ สุขสบำย   -  ฐท.สส.

381 ร.ท.โชติพัฒน ์ แปลงศัพย์   -  ฐท.สส.

382 ร.ต.ชิงชัย  พิชิตชโลธร กบข. สบ.ทร.

383 ร.ต.ธีรพันธ ์ ปัญญำทิพย์   -  ฐท.สส.

384 ร.ต.บุญศักด์ิ  นิ่มสงวน   -  อร.

385 ร.ต.สำคร  โอหวำน กบข.
กรม 
สห.ทร.

386 ร.ต.ประสิทธิชัย  แก้วสุวรรณ์ กบข. สสท.ทร.

387 ร.ต.ณรงค์  ศรีพินิจ   -  กร.

388 ร.ต.ปรำโมทย ์ จุ้ยเจริญ กบข. กร.

389 ร.ต.สุวรรณ  อินโต   -  กร.

390 ร.ต.ประโยชน์  กุลศิริ   -  กร.

391 ร.ต.สิทธิชัย  บุญพะเนียด กบข. กร.

392 ร.ต.สมรัก  ภูพ่วงทอง กบข. กร.

393 ร.ต.นทีทอง  เวกเจริญ   -  กร.

394 ร.ต.ฉัตรชัย  ช้ำงมิ่ง   -  กร.

395 ร.ต.ส ำรำญ  จิตรักษ์ กบข. กร.

396 ร.ต.ประจันต์  ข ำเพ็ง   -  กร.

397 ร.ต.วิโรจน์  สวยสะอำด   -  กร.

398 ร.ต.อุดร  จูวันนะ   -  กร.

399 ร.ต.สุทธินันท ์ ศุภรำศรี กบข. กร.

400 ร.ต.สุเทพ  บัวทอง กบข. ทรภ.๑
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401 ร.ต.มำนพ  สุขเจริญ กบข. นย.

402 ร.ต.พุฒ  บัวแดง   -  นย.

403 ร.ต.สมหมำย  อินแช่มชื่น   -  นย.

404 ร.ต.เจษฎำ  บูรภำสถิตย์ กบข. นย.

405 ร.ต.รัตน ์ แสงมีฤทธิ์ กบข. นย.

406 ร.ต.วิรัช  เอกประดิษฐ์ กบข. นย.

407 ร.ต.ทรงศักด์ิ  ทำค ำ กบข. ฐท.สส.

408 ร.ต.วิรัตน ์ แรงเขตรกิจ   -  ฐท.สส.

409 ร.ต.ปัญญำ  สุวรรณเนตร กบข. อร.

410 ร.ต.ธนโชติ  หลงประดิษฐ กบข. อร.

411 ร.ต.วันชัย  จำมจุรี กบข. อร.

412 ร.ต.กิตติศักด์ิ  หุณฑนะเสวี   -  ยศ.ทร.

413 ร.ต.อ ำนวย  นระมั่ง   -  ยศ.ทร.

414 ร.ต.ณัชธพงศ์   หร่ังชะเอม กบข. รร.นร.

415 ร.ต.ประเวส  ฉำยำกร กบข. รร.นร.

416 ร.ต.พงษ์ศักด์ิ  โตลำภ กบข. กร.

417 ร.ต.ชูศักด์ิ  โสนิกร   -  กร.

418 ร.ต.สุนำท  เสนวงษ์ กบข. ทรภ.๒

419 ร.ต.จิรวัฒน์  ทัพสวัสด์ิ กบข. ทรภ.๓

420 ร.ต.วิจำรณ์  ซ่ือสงวน กบข. นย.

421 ร.ต.ชมพร  สุมำภรณ์ กบข. นย.

422 ร.ต.ณรงค์  คงสุทธิ กบข. นย.

423 ร.ต.ประเทือง  ค ำมณีย์ กบข. นย.

424 ร.ต.พงษ์พิพัฒน ์ งำมประดิษฐ์ กบข. นย.

425 ร.ต.สมบูรณ์  เกษรพันธ์ กบข. นย.
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426 ร.ต.บุญชู  แสงสำง กบข. สอ.รฝ.

427 ร.ต.อรัญ  สนสมบัติ กบข. ฐท.สส.

428 ร.ต.บุญชิต  ฉัตรอินทร์ กบข. ฐท.สส.

429 ร.ต.จุล  ประดิษฐ์ดี   -  อล.ทร.

430 ร.ต.เดชำ  ชูผ้ึง   -  อล.ทร.

431 ร.ต.สมพงษ์  แสงสำคร กบข. พธ.ทร.

432 ร.ต.คงพร  มณีประเสริฐ   -  ยศ.ทร.

433 ร.ต.เกียรติณรงค์  จันทรประภำ   -  ยศ.ทร.

434 ร.ต.สมพงษ์  เมืองโพธิ์ กบข. กร.

435 ร.ต.เบ็ญจำ  พลเภำ กบข. ขส.ทร.

436 ร.ต.ชูวิทย ์ เจริญศักด์ิ กบข. ยศ.ทร.

437 ร.ต.ขุนทอง  รอดคลองตัน กบข. กร.

438 ร.ต.อ ำนำจ  แสงภู กบข. กร.

439 ร.ต.เจริญศักด์ิ  จงอักษร กบข. ทรภ.๓

440 ร.ต.สมชำย  รติโอฬำร กบข. สสท.ทร.

441 ร.ต.มนัส  เอี่ยมยิ้ม กบข. ขส.ทร.

442 ร.ต.ไพศำล  นิยมเดชำ กบข. ขว.ทร.

443 ร.ต.พยัพ  บรรเทิงใจ   -  กร.

444 ร.ต.วิเชียร  แต่งเล่ียน กบข. ทรภ.๓

445 ร.ต.มำนูน  น้อยคง กบข. ฐท.กท.

446 ร.ต.ปกรณ์  หงษ์ทอง กบข. อร.

447 ร.ต.บุญส่ง  กวดโท กบข. สพ.ทร.

448 ร.ต.วิสุทธิ ์ เวชวิเวก   -  สสท.ทร.

449 ร.ต.บุญเสริม  คชำผล   -  ทรภ.๒

450 ร.ต.ประเสริฐ  เทีย่วทัว่ กบข. นย.
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451 ร.ต.สิงห์สุข  ทองระอำ   -  ฐท.สส.

452 ร.ต.ฉลำด  จันชูโต กบข.
กรม 
สห.ทร.

453 ร.ต.ถนอม  มำสุวัฒนะ กบข. สพ.ทร.

454 ร.ต.จรวย  รุ่งแจ้ง กบข. ฐท.กท.

455 ร.ต.จ ำเริญ  แสงเปล่ง   -  อร.

456 ร.ต.มนูญ  เนื่องจ ำนงค์ กบข. พร.

457 ร.ต.สมบูรณ์  ศิริศรี กบข. ขส.ทร.

458 ร.ต.ประสิทธิ ์ พงษ์เก่ำ กบข. ยศ.ทร.

459 ร.ต.หญิง สุกัลยำ  แต่งสง่ำ กบข. ฐท.สส.

460 ร.ต.หญิง กัญญำ  เดชดี   -  ฐท.กท.

461 ร.ต.หญิง ศิริพร  ดิศวรรณี   -  สก.ทร.

462 ร.ต.หญิง จินดำ  ใจต้ัง กบข. ยศ.ทร.

463 ร.ต.หญิง ทิพวรรณ  วัฒนกุลัง   -  ฐท.สส.

464 ร.ต.หญิง ฉวีวรรณ  บัวประเสริฐ กบข. สบ.ทร.

465 ร.ต.หญิง สุจิตตรำ  เปีย่มพำน กบข. ชย.ทร.

466 ร.ต.หญิง บุณญำณัช  พงษ์พลำยจันทร์ กบข. ฐท.กท.

467 ร.ต.สำมำรถ  บุบผำ   -  กร.

468 ร.ต.สอำด  รุ่งแสง กบข. กร.

469 ร.ต.มำนะ  เคำวสุต   -  นย.

470 ร.ต.วีระ  ดวงจินดำ   -  สอ.รฝ.

471 ร.ต.เกรียงศักด์ิ  กิจจะลักษณะ กบข. กร.

472 ร.ต.ด ำริ  วงษ์วิจิตร กบข. กร.

473 ร.ต.อ ำนวย  ไฝเนียม กบข. กร.

474 ร.ต.วิชิต  โกทะโน   -  นย.

475 ร.ต.บัณฑิต  ทรัพย์คูณ   -  กร.
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476 ร.ต.กวีเกียรต์ิ  ขวัญดี   -  กร.

477 ร.ต.นุโชติ  พันธุเ์อก   -  กร.

478 ร.ต.สุทิน  จงอักษร กบข. ทรภ.๓

479 ร.ต.ธรรมชำติ  สำยทอง   -  นย.

480 ร.ต.วิเชียร  จันทอิน กบข. นย.

481 ร.ต.สนิท  สวัสดี   -  นย.

482 ร.ต.ปรีชำ  นำรีพล   -  นย.

483 ร.ต.สัมฤทธิ ์ นิ่มเสน่ห์   -  นย.

484 ร.ต.ไทรทอง  วิบุญญผล กบข. สอ.รฝ.

485 ร.ต.ประสพสุข  จันทรศรี กบข. ฐท.สส.

486 ร.ต.ส ำรำญ  ศรีสุวรรณ กบข. อร.

487 ร.ต.ธรรมรงค์  ผ่องแผ้ว   -  ยศ.ทร.

488 ร.ต.อธิกำร  ดีพระ กบข. รร.นร.

489 ร.ต.สุนทร  จุ้ยเจริญ กบข. สสท.ทร.

490 ร.ต.จักรกฤษณ์  อินสว่ำง กบข. กพร.ทร.

491 ร.ต.สมชำย  ภูฉ่วี   -  กร.

492 ร.ต.ชำญชัย  พิมพ์บัญญัติ   -  กร.

493 ร.ต.ช ำนำญ  มั่งค่ัง   -  นย.

494 ร.ต.ส ำรำญ  เปล้ืองศิริ   -  นย.

495 ร.ต.เฉลิมชัย  บ ำเพ็ญสุข   -  สอ.รฝ.

496 ร.ต.นิพนธ์  เล่ือนเจริญ กบข. สอ.รฝ.

497 ร.ต.เฉลียว  เขตสมุทร กบข. ฐท.สส.

498 ร.ต.ถัด  เชำวกูล กบข. ฐท.กท.

499 ร.ต.ชรินทร์  จิตต์อำรีย์ กบข. สก.ทร.

500 ร.ต.สมำน  เสมือนโพธิ์   -  สสท.ทร.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ undo

รำยชื่อผู้เกษียณสังกัด ทร. ณ ๑ ต.ค.๕๘

501 ร.ต.เจษฎำ  ทอกี่ กบข. กร.

502 ร.ต.พิทยำ  เพ็งผ่อง กบข. กร.

503 ร.ต.วิโรจน์  ภิญญโชติ   -  กร.

504 ร.ต.รังสรรค์  แสงเรือง   -  กร.

505 ร.ต.พีระชัย  สงฆว์ัฒนะ กบข. ทรภ.๒

506 ร.ต.มงคล  ชนะชัย   -  นย.

507 ร.ต.ศรีรัตน ์ นรบำล กบข. นย.

508 ร.ต.บุญเลิศ  สุวรรโณ กบข. นย.

509 ร.ต.สมพงษ์  ฮวดหลง กบข. นย.

510 ร.ต.แวปำร์  เจ๊ะสมำแอ กบข. นย.

511 ร.ต.นิวัติ  กำญจนะประกอบ   -  นย.

512 ร.ต.สุนทร  สันโดด   -  สอ.รฝ.

513 ร.ต.ปรีชำ  แผ่นส ำริด กบข. สอ.รฝ.

514 ร.ต.เผชิญ  นครอินทร์ กบข. ฐท.สส.

515 ร.ต.สิงห ์ สอนทวี กบข. ฐท.สส.

516 ร.ต.ลิขิต  คงแตง   -  ฐท.สส.

517 ร.ต.วิชัย  ชมวิเชียร   -  อร.

518 ร.ต.ทัศนัย   เริกบำงพลัด   -  พธ.ทร.

519 ร.ต.ประเมิน  สะชำโต   -  พร.

520 ร.ต.วัฒนำ  เสมอพงษ์ กบข. ขส.ทร.

521 ร.ต.ปรีชำ  กมลนำวิน กบข. ขส.ทร.

522 ร.ต.สมศักด์ิ  สุขปำน   -  ขส.ทร.

523 ร.ต.สมบัติ  เจียมไชยศรี กบข. ขส.ทร.

524 ร.ต.เดชำ  จู๋หมื่นไวย กบข. ขส.ทร.

525 ร.ต.ไพรัช  บุญนำค   -  ขส.ทร.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ undo

รำยชื่อผู้เกษียณสังกัด ทร. ณ ๑ ต.ค.๕๘

526 ร.ต.ธงชัย  หยกสกุล กบข. ขส.ทร.

527 ร.ต.สมชำย  รอดคลองตัน   -  สก.ทร.

528 ร.ต.ธีระชัย  เกตุแดง กบข. ยศ.ทร.

529 ร.ต.ด ำเนิน  เฟือ่งฟู   -  ยศ.ทร.

530 ร.ต.สุรกฤษฎิ ์  มีสนม กบข. สสท.ทร.

531 ร.ต.อ ำนำจ  แสงศิริ กบข. กร.

532 ร.ต.ปรมินทร์  กล่ินจงกล   -  กร.

533 ร.ต.เจนสมุทร  สมสัตย์ กบข. กร.

534 ร.ต.ณฤทธิ ์ สุนทรำนนท์ กบข. กร.

535 ร.ต.สุรสิทธิ ์ ขนันไทย   -  กร.

536 ร.ต.วิศณุ  เตียประเสริฐ   -  กร.

537 ร.ต.สุธีร์  ก ำเหนิดสำม   -  กร.

538 ร.ต.สุชำติ  เกตุรัตน์   -  กร.

539 ร.ต.สมบูรณ์  แซ่หลี   -  กร.

540 ร.ต.สิทธิชัย  หอทอง กบข. กร.

541 ร.ต.ประดับ  ทีพลัทธพันธ์ กบข. ทรภ.๒

542 ร.ต.มำนพ  สุวรรณโมสิ   -  ทรภ.๒

543 ร.ต.สนอง  ประทุมวงศ์   -  นย.

544 ร.ต.มำนะ  รักร่วม   -  นย.

545 ร.ต.จรัญ  ทรงเจริญ กบข. นย.

546 ร.ต.ทวีสิทธิ ์ โชติมณี กบข. นย.

547 ร.ต.มำนัด  ตุ้มวัฒนำ กบข. สอ.รฝ.

548 ร.ต.ณรงค์  นพกูลวงศ์ กบข. ฐท.สส.

549 ร.ต.เอนก  ประจง   -  ฐท.สส.

550 ร.ต.แสงจันทร์  เหลือทุม่ กบข.
กรม 
สห.ทร.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ undo

รำยชื่อผู้เกษียณสังกัด ทร. ณ ๑ ต.ค.๕๘

551 ร.ต.ธนวัฒน์  พุม่พฤกษำ   -  พธ.ทร.

552 ร.ต.สุชำติ  สุขม่วง กบข. ขส.ทร.

553 ร.ต.สุวิน  วังแก้ว กบข. ขส.ทร.

554 ร.ต.สมนึก  สุพรรณำ กบข. ขส.ทร.

555 ร.ต.ถำวร  บัลลังก์ กบข. ขส.ทร.

556 ร.ต.สมคิด  แสงทอง   -  ขส.ทร.

557 ร.ต.อ ำพัย  เนียมมณี   -  ขส.ทร.

558 ร.ต.เอนก  น้อยเพิม่พูล   -  สก.ทร.

559 ร.ต.สุเทพ  ใจดี   -  กร.

560 ร.ต.เสนำะ  เหมือนสมหวัง   -  นย.

561 ร.ต.ยงยุทธ  วรรณสังข์   -  สอ.รฝ.

562 ร.ต.สวำท  บุตรเติบ กบข. ทรภ.๓

563 ร.ต.ฉัฐศักย ์ แดงปลำ   -  สอ.รฝ.

564 ร.ต.ปัญญำ  ดวงสมร กบข. กร.

565 ร.ต.ปรีดำ  พ่วงข ำ กบข. นย.

566 ร.ต.หญิง สมใจ  ชัยเกษม   -  ฐท.สส.

567 ร.ต.หญิง สุนีย์   ล้ิมในเมือง กบข. ฐท.สส.

568 ร.ต.หญิง ชุนิดำ  เจิมขวัญ กบข. ฐท.สส.

569 ร.ต.หญิง อัมพร  ยอดเกวียน   -  อศ.

570 ร.ต.หญิง ลัดดำ  พึง่พัฒน์ กบข. สสท.ทร.

571 พ.จ.อ.ธนำ  อรรควิมล กบข. นย.

572 พ.จ.อ.บุญลือ  ลำภวิไล   -  นย.

573 พ.จ.อ.เกษม  หร่ังบุรี   -  กร.

574 พ.จ.อ.วรพล  สีตะบุญญำคม กบข. ขส.ทร.

575 พ.จ.อ.สำมำรถ  เพชรด ำ   -  นย.
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ล ำดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด ลำยมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ undo

รำยชื่อผู้เกษียณสังกัด ทร. ณ ๑ ต.ค.๕๘

576 พ.จ.ต.นคร  นครจินดำ   -  กร.

577 พ.จ.ต.สุพจน ์ วงษ์ภมร กบข. สสท.ทร.

578 พ.จ.ต.เสน่ห์  จ้อยเล็ก กบข. ฐท.กท.

579 พ.จ.ต.เยี่ยม  เปล่ียนกลำง กบข. กร.

580 พ.จ.ต.ทรงพล   แดงมี กบข. ยศ.ทร.

581 พ.จ.ต.มนัส  บุญแก้ว   -  ยศ.ทร.

582 พ.จ.ต.สำยันต์  พรหมปรำณี กบข. ยศ.ทร.

583 พ.จ.ต.สมนึก  สมใจ กบข. สก.ทร.

584 พ.จ.ต.โกสิญจน ์ ธนำสวัสด์ิ กบข. นย.

585 พ.จ.ต.อนันต์  ดวงเดือน   -  นย.

586 พ.จ.ต.ถำวร  กุ้ยเซ่ง กบข. นย.

587 พ.จ.ต.บุญธรรม  ขำวสนิท   -  นย.
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