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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด ลงทะเบียน สงแบบแลว

1 พล.ร.อ.สุรศักดิ์  หรุนเริงรมย บก.ทร.

2 พล.ร.อ.เกียรติศักดิ์  ดามาพงศ บก.ทร.

3 พล.ร.อ.กัมปนาท  ภูเจริญยศ กบข. บก.ทร.

4 พล.ร.อ.ฆนัท  ทองพูล กร.

5 พล.ร.อ.วิฑูรย  คัมภีระพันธุ บก.ทร.

6 พล.ร.อ.โสภณ  บุญชม บก.ทร.

7 พล.ร.อ.สุรพงษ    ชะระอ่ํา บก.ทร.

8 พล.ร.อ.สุรชัย  สังขพงศ กบข. บก.ทร.

9 พล.ร.อ.อภิชาย  ฟุงลัดดา บก.ทร.

10 พล.ร.อ.มานิตย  สูนนาดํา บก.ทร.

11 พล.ร.ท.เทพรังสรรค  ศิลปบรรเลง บก.ทร.

12 พล.ร.ท.จีระวัฒน  เสริมฤทธิรงค บก.ทร.

13 พล.ร.ท.เวทยวีระ  ทรงวรวิทย บก.ทร.

14 พล.ร.ท.เขมวันต  สงคราม บก.ทร.

15 พล.ร.ท.นิกร  เพชรวีระกุล กบข. บก.ทร.

16 พล.ร.ท.จักรกฤช  พยอมหอม บก.ทร.

17 พล.ร.ท.สุรศิษฎ  สวางจันทร กบข. กร.

18 พล.ร.ท.บรรจง  พาประเสริฐ กบข. บก.ทร.

19 พล.ร.ท.สุรพงษ  อัยสานนท บก.ทร.

20 พล.ร.ท.ทวีศักดิ์  มั่นชวนนท กบข. บก.ทร.

21 พล.ร.ท.ชุมพล  เทียมชัย กบข. พร.

22 พล.ร.ท.กิตติธัช  วิโรจนวงศ กบข. อศ.

23 พล.ร.ท.กวีวัธน  งามโพธิ์ทอง บก.ทร.

24 พล.ร.ท.พิพัฑฒภณ  สังขกลมเกลี้ยง กบข. บก.ทร.

25 พล.ร.ท.ธํารง  เดชวรรณ กบข. บก.ทร.

26 พล.ร.ท.สรวงสรร  พินทุสมิต บก.ทร.

27 พล.ร.ต.ศรณรงค  บูรณดิลก บก.ทร.

28 พล.ร.ต.กาณฑ  ชาตเสนีย บก.ทร.

29 พล.ร.ต.เอนก  ตันติวรสิทธิ์ กบข. ฐท.สส.

30 พล.ร.ต.อรรณพ    คุรุกุล บก.ทร.

31 พล.ร.ต.อําพล  ฉวีวรรณ บก.ทร.

32 พล.ร.ต.สุนทร  จัดเจน บก.ทร.

33 พล.ร.ต.ธนินท  จารุดุล กบข. สธน.ทร.

34 พล.ร.ต.ณัฏฐธกฤต  มหาธีรภัทร กบข. บก.ทร.

รายชื่อผูเกษียณ ณ ๑ ต.ค.๕๖
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35 พล.ร.ต.วัฒนา  พินธุ บก.ทร.

36 พล.ร.ต.กิตติพงศ  อาสิงสมานันท บก.ทร.

37 พล.ร.ต.ปพนภพ  สุวรรณวาทิน กบข. ชย.ทร.

38 พล.ร.ต.ไพโรจน  พันธุสวัสดิ์ บก.ทร.

39 พล.ร.ต.หมอมหลวงธารทอง  ทองแถม กบข. บก.ทร.

40 พล.ร.ต.หญิง จารุวรรณ  ธนเนตร กบข. บก.ทร.

41 พล.ร.ต.ประโพธ  เกาสายพันธ กบข. บก.ทร.

42 พล.ร.ต.หญิง ธีรานิตย  เรืองสวัสดิ์ บก.ทร.

43 พล.ร.ต.หญิง อารียา  เบี้ยวไขมุข กบข. บก.ทร.

44 พล.ร.ต.ชัยปชา  งามเอก บก.ทร.

45 พล.ร.ต.นรินทร  อมรฉัตร บก.ทร.

46 พล.ร.ต.อัมพร  ศรีสม บก.ทร.

47 พล.ร.ต.ทศพร  ปทมานนท กบข. บก.ทร.

48 พล.ร.ต.หญิง ชมฤดี  ชุตาภา กบข. บก.ทร.

49 พล.ร.ต.ไพฑูรย  พงษเพียจันทร กบข. บก.ทร.

50 น.อ.ปรีชา  เหลียวเลขา กบข. ขส.ทร.

51 น.อ.ชานินทร  ลีลานนท กบข. ยศ.ทร.

52 น.อ.อัฐ  ไพสิษฎ กบข. สธน.ทร.

53 น.อ.หญิง รัตนา  สิกขมาน พร.

54 น.อ.หญิง อุไร  สุวรรณธาดา กบข. พร.

55 น.อ.วิเชียร  นิลตีป นย.

56 น.อ.ประเทือง  เปยสุวรรณ กบข. ชย.ทร.

57 น.อ.วีระ  ประมวญ อล.ทร.

58 น.อ.จรัล  อิ่มเจริญ กบข. กร.

59 น.อ.จักรกฤษณ  นุสสติ กบข. พธ.ทร.

60 น.อ.คงภัทร  จิตตนอม กบข. อร.

61 น.อ.วิทยา  วาจิตดล กบข. ชย.ทร.

62 น.อ.นาวิน  จิตสุวรรณ กร.

63 น.อ.เสฎฐพงศ  ยิ้มสํารวย ฐท.สส.

64 น.อ.อํานาจ  กีสุริยา กบข. อล.ทร.

65 น.อ.บํารุง  โพธิรัตน กบข. อร.

66 น.อ.ประสิทธิ์   เศรษฐสิโรตม กบข. กร.

67 น.อ.นพคุณ  อภิทักขกุล กบข. ทรภ.๒

68 วาที่ น.อ.สุคนธ  เนื่องขันขวา กร.
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69 วาที่ น.อ.หิรัญ  ทองนพคุณ กบข. กร.

70 วาที่ น.อ.สมชาติ  ไกรลาสสุวรรณ นย.

71 วาที่ น.อ.สมชาย  การงานดี กบข. พร.

72 วาที่ น.อ.วิโร  ชาญเชี่ยว พร.

73 วาที่ น.อ.พินิจ  หนายทุกข กบข. พร.

74 วาที่ น.อ.ฉลอง  พงษพรหม กบข. พร.

75 วาที่ น.อ.ชํานาญ  ไวยโชติกา กบข. พร.

76 วาที่ น.อ.สมบูรณ  เจิมสุจริต พร.

77 วาที่ น.อ.สมศักดิ์  จันทร กร.

78 วาที่ น.อ.วสุพล  ทองกระจาง กบข. สสท.ทร.

79 วาที่ น.อ.วิเชียร  ตะโนดแกว กบข. กร.

80 วาที่ น.อ.เอกชัย  โรจนุตมะ กบข. สตน.ทร.

81 วาที่ น.อ.ประยูร  กุลบุปผา กบข. อร.

82 วาที่ น.อ.สมยศ  พิมพา นย.

83 วาที่ น.อ.พรรณะ  ศรีประไพ กบข. กร.

84 วาที่ น.อ.รณรงค  หมีทอง กบข. นย.

85 วาที่ น.อ.สมใจ  ยิ่งยวด กบข. อร.

86 วาที่ น.อ.สัณฑชัย   ธนัญธรจิราภัทร กบข. อล.ทร.

87 วาที่ น.อ.สมพร  ทองกร กบข. อร.

88 วาที่ น.อ.วัชระ  ยิ้มชอย กบข. สก.ทร.

89 วาที่ น.อ.สมบูรณ  ไกรสรเจริญ สอ.รฝ.

90 วาที่ น.อ.ศรีกรุง  อินกระทึก กบข. อร.

91 วาที่ น.อ.จรัล  อยูสมบูรณ กบข. ขส.ทร.

92 วาที่ น.อ.ชูชัย  เจือแสง กบข. กร.

93 วาที่ น.อ.ชํานาญ  แสงจันทรศรี กบข. ฐท.สส.

94 วาที่ น.อ.สราญเกียรติ  เมธาวุฒินันท กบข. สก.ทร.

95 วาที่ น.อ.นิวัฒน  เข็มทิศ กร.

96 วาที่ น.อ.วัลลภ  ดายงค กบข. กร.

97 วาที่ น.อ.บุญเลิศ  องอาจ กบข. กร.

98 วาที่ น.อ.เจริญ  เครือวัลย กร.

99 วาที่ น.อ.หญิง อรสา  ลีละยิ่งยง ยศ.ทร.

100 วาที่ น.อ.ทองอยู  แสงนาค กบข. สบ.ทร.

101 วาที่ น.อ.สมชาย  คลายเครือญาติ นย.

102 วาที่ น.อ.หญิง ดวงพร  เรือนใจหลัก กบข. กง.ทร.
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103 วาที่ น.อ.สมคิด  วิถี กบข. กร.

104 วาที่ น.อ.พุฒชาติ  อํานวยพร อร.

105 วาที่ น.อ.สมหมาย  สืบเสาะ กร.

106 วาที่ น.อ.จรูญ  สังขอุน กบข. นย.

107 วาที่ น.อ.ถนอม  เหลืออรุณ กบข. อร.

108 วาที่ น.อ.ณรงค  ปทุมมาศ กพ.ทร.

109 วาที่ น.อ.เชวง  ใจเด็ด กบข. กร.

110 วาที่ น.อ.เข็มชาติ  อวนแกว กร.

111 วาที่ น.อ.อรัญ  หินโน กบข. สสท.ทร.

112 วาที่ น.อ.วิศิษฐ  ชาวผาขาว กบข. สสท.ทร.

113 วาที่ น.อ.บุญสม  ลั่นสิน กบข. ทรภ.๒

114 วาที่ น.อ.หญิง ทัศนา   เสมอตระกูล กบข. สลก.ทร.

115 น.ท.สิริชัย  กุฎีสุข กบข. วศ.ทร.

116 น.ท.สมคิด  ไทยเจริญ กร.

117 วาที่ น.ท.จลอง  ศิริจันทร กบข. ฐท.สส.

118 วาที่ น.ท.พิชิต  สิงหบุตร ฐท.สส.

119 วาที่ น.ท.คณิสสร  ชีพสุข อร.

120 วาที่ น.ท.โอภาศ  รัตนสุคนธ กบข. อร.

121 วาที่ น.ท.ปราโมทย  สอนเครือ กบข. กร.

122 วาที่ น.ท.ธณิต  แจงกิจ สพ.ทร.

123 วาที่ น.ท.สุนัน  เข็มทอง กบข. อร.

124 วาที่ น.ท.ไพฑูรย  นักดนตรี กบข. สพ.ทร.

125 วาที่ น.ท.ธงชัย  ณ บางชาง กบข. พร.

126 วาที่ น.ท.จิรัญ  มณฑา พร.

127 วาที่ น.ท.สมปอง  แสงสาคร กบข. สก.ทร.

128 วาที่ น.ท.สมโภชน  เกษตรสินธุนุกูล กบข. กร.

129 วาที่ น.ท.ธีระ  จันทรวิถี กบข. พร.

130 วาที่ น.ท.อุดรไทย  ชูรัตน กบข. พร.

131 วาที่ น.ท.สุชาติ  สุริแสง กบข. พธ.ทร.

132 วาที่ น.ท.พิภพ  เข็มกําเหนิด กบข. สก.ทร.

133 วาที่ น.ท.ทองปลิว  เหรียญทอง กบข. อร.

134 วาที่ น.ท.สมภพ  สุขสถาน ฐท.สส.

135 วาที่ น.ท.แสงชัย  เดชบุรี กบข. สสท.ทร.

136 วาที่ น.ท.บุญธรรม  ดวงสมร กบข. ฐท.สส.
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137 วาที่ น.ท.ศิริชัย  ชงเชื้อ ชย.ทร.

138 วาที่ น.ท.สายัณห  ทวีเผา กบข. อร.

139 วาที่ น.ท.สุเทพ  นกประเสริฐ กบข. ยศ.ทร.

140 วาที่ น.ท.ปญญา  สมจิตร นย.

141 วาที่ น.ท.โกวิท  โสดา ทรภ.๓

142 วาที่ น.ท.วิเชียร  รอดรังนก กบข. ขส.ทร.

143 วาที่ น.ท.เอก  มีบริบูรณ กบข. ขส.ทร.

144 วาที่ น.ท.สะอาด  อินทรา กบข. ชย.ทร.

145 วาที่ น.ท.สันต  จั่นเรไร กบข. ยศ.ทร.

146 วาที่ น.ท.หญิง นวลเพ็ญ  กลีบบัว กบข. รร.นร.

147 วาที่ น.ท.ฉัตรชัย  ทองนาค กบข. ชย.ทร.

148 วาที่ น.ท.เมธี  ศรีบุศยดี กง.ทร.

149 วาที่ น.ท.วิวัฒน  วงศสุทธิรัตน กบข. กร.

150 วาที่ น.ท.โชติ  ออนระทวย กบข. อร.

151 วาที่ น.ท.ไพบูลย  ชาลีชาติ กบข. อร.

152 วาที่ น.ท.สมศักดิ์  แสงวัฒน กร.

153 วาที่ น.ท.หญิง ยุพา  เจียมใจจิต อร.

154 วาที่ น.ท.สังวาลยชัย  ปนออน ฐท.กท.

155 วาที่ น.ท.ทวีศักดิ์  ดวงปน กบข. สสท.ทร.

156 วาที่ น.ท.ชัยยุทธ  โพธิ์ไทย กบข. อร.

157 วาที่ น.ท.วีระ  พูลแสง กบข. สสท.ทร.

158 วาที่ น.ท.วิจารณ  แสงประทีป กบข. ฐท.สส.

159 วาที่ น.ท.สมนึก  จันทนา กบข. อร.

160 วาที่ น.ท.วรพันธุ  ทองโปรง กบข. สอ.รฝ.

161 วาที่ น.ท.วีระพล  ทองออน กบข. กร.

162 วาที่ น.ท.เข็มทอง  มงศิริ ฐท.สส.

163 วาที่ น.ท.บุญเยี่ยม  มีคลองแบง กบข. กร.

164 วาที่ น.ท.ทองหลอ  แสวงศิลป กบข. ชย.ทร.

165 วาที่ น.ท.บุญพา  กรณียกิจ กบข. ชย.ทร.

166 วาที่ น.ท.สุบํารุง   บุญยืน ขว.ทร.

167 วาที่ น.ท.บัญญัติ  สาระโภค ทรภ.๑

168 วาที่ น.ท.บังเอิญ  กรีแสงศรี กบข. สพ.ทร.

169 วาที่ น.ท.สําราญ  พึ่งไทย กบข. ขส.ทร.

170 วาที่ น.ท.สมนึก  นิธากรณ กร.



หน้าที� 6 จาก 12

ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด ลงทะเบียน สงแบบแลว

รายชื่อผูเกษียณ ณ ๑ ต.ค.๕๖

171 วาที่ น.ท.สมศักดิ์  มหาสวัสดิ์ ฐท.กท.

172 วาที่ น.ท.บรรหาร  มีทิพย กบข. ทรภ.๒

173 วาที่ น.ท.อาทิตย  แสงจันทร กบข. ยศ.ทร.

174 วาที่ น.ท.ยุทธนา  อองเอี่ยม กบข. ฐท.สส.

175 น.ต.วันชัย  มนตะเสวี พธ.ทร.

176 น.ต.วัชรินทร  ราษีกฤษ นย.

177 น.ต.ไพบูลย  มิตรวงษา อร.

178 วาที่ น.ต.ธวัช  พูลสวัสดิ์ กบข. นย.

179 วาที่ น.ต.นิมิตร  งามสุข กบข. นย.

180 วาที่ น.ต.ไพโรจน  เย็นศรี กบข. ทรภ.๒

181 วาที่ น.ต.สุพล  ปอมเกิดแสง นย.

182 วาที่ น.ต.วิม  พรสิงห กบข. นย.

183 วาที่ น.ต.บัญญัติ  พวกคง นย.

184 วาที่ น.ต.โพธิ์ทอง  ศรีถนอม สอ.รฝ.

185 วาที่ น.ต.เสรี  โชคอํานวย นย.

186 วาที่ น.ต.สมยศ  จุลเถียร นย.

187 วาที่ น.ต.ไพศาล  เกษมศิริ กบข. สพ.ทร.

188 วาที่ น.ต.สกล  สุขประพันธ กบข. พธ.ทร.

189 วาที่ น.ต.สมศักดิ์  ภมมินทร กบข. สพ.ทร.

190 วาที่ น.ต.เสริม  อยูเมี่ยง กบข. ขส.ทร.

191 วาที่ น.ต.ปญญธัช  อินทรจันทร นย.

192 วาที่ น.ต.ประทีป  ชอลําเจียก กบข. นย.

193 วาที่ น.ต.รุง  เสถียรทิพวรรณ นย.

194 วาที่ น.ต.พินิตย  จินดาประเสริฐ กบข. พร.

195 วาที่ น.ต.ดาว  เขียวขํา กบข. สพ.ทร.

196 วาที่ น.ต.การุณย  กิจเกตุ กบข. นย.

197 วาที่ น.ต.จริต  คงเพชร กบข. สก.ทร.

198 วาที่ น.ต.หญิง สมจิตร  กองคํา กบข. สพ.ทร.

199 วาที่ น.ต.ธนิต  คุมอินทร กบข. สตน.ทร.

200 วาที่ น.ต.ภานุสิทธิ์  ครุฑเหิร กบข. สอ.รฝ.

201 วาที่ น.ต.โสภณ  นาวาดิษฐ กบข. สพ.ทร.

202 วาที่ น.ต.สุนันท  วงษขนิษฐ อล.ทร.

203 วาที่ น.ต.มานพ  ใจวารี กบข. สอ.รฝ.

204 วาที่ น.ต.สุทธิรัตน  เสนาะ กบข. กร.
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205 วาที่ น.ต.เธียรเทพ  หลําพระธาตุ กบข. สพ.ทร.

206 วาที่ น.ต.จิระสิทธิ์  คงวิชา กบข. สปช.ทร.

207 วาที่ น.ต.ไพบูลย  อิงครัตกุล กบข. กรม สห.ทร.

208 วาที่ น.ต.โยธิน  อัมรินทรรัตน กบข. สสท.ทร.

209 วาที่ น.ต.ผจญ  ดําใหม นย.

210 วาที่ น.ต.จิรโรจน  รักดี สลก.ทร.

211 วาที่ น.ต.ปรีชา  นิยมรัฐ สอ.รฝ.

212 วาที่ น.ต.วุฒิภัทร   สีใส กบข. สสท.ทร.

213 วาที่ น.ต.มณี  เขียนกระจาง กบข. พธ.ทร.

214 วาที่ น.ต.สนธยา  แจมประจักษ กบข. พธ.ทร.

215 วาที่ น.ต.ไพบูรณ  รุงเรือง สอ.รฝ.

216 วาที่ น.ต.ศักดา  รัตติกาลสุขะ กบข. สสท.ทร.

217 วาที่ น.ต.ทวี  สมุทรคีรี นย.

218 วาที่ น.ต.บัวลบ  อ่ําพูล กบข. นย.

219 วาที่ น.ต.เชาว  ฉายทรัพย นย.

220 วาที่ น.ต.อํานาจ  ธนะสันต กบข. นย.

221 วาที่ น.ต.สุรพงษ  ทองขาว กบข. ทรภ.๓

222 วาที่ น.ต.วัชรินทร  สอนวิทย กร.

223 วาที่ น.ต.ธานี  กลัดประเสริฐ กบข. อร.

224 วาที่ น.ต.ดํารงค  ขันธศรี ยศ.ทร.

225 วาที่ น.ต.โชติ  บุตรโพธิ์ กบข. ทรภ.๓

226 วาที่ น.ต.ไพโรจน  มิจนทรัพย กร.

227 วาที่ น.ต.สุภาพ  โตสําเภา ยศ.ทร.

228 วาที่ น.ต.อัครพล  ชวยคง กร.

229 วาที่ น.ต.วรวิทย  อภัยศักดิ์ กร.

230 วาที่ น.ต.ธัญญา  ศรีทองกุล ยศ.ทร.

231 วาที่ น.ต.ไพศาล  ปานแกว ยศ.ทร.

232 วาที่ น.ต.สมศักดิ์  สุกระนาค กบข. ฐท.สส.

233 วาที่ น.ต.บุญมี  เทพอวยชัย กบข. สพ.ทร.

234 วาที่ น.ต.ปองภพ   มวงมณี กบข. ขส.ทร.

235 วาที่ น.ต.หญิง พิมพา  เกิดศิริ ฐท.สส.

236 วาที่ น.ต.วีระ  พวงไสว กบข. กร.

237 วาที่ น.ต.ประเสริฐ  กลัดสมบูรณ กบข. กร.

238 วาที่ น.ต.ธวัชชัย  ดีหยาม กร.
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239 วาที่ น.ต.ยงยุทธ  พูลเกษม กร.

240 วาที่ น.ต.สมนึก  นกนาก ทรภ.๓

241 วาที่ น.ต.กิตติ  นอยลมุล กบข. ขส.ทร.

242 วาที่ น.ต.หญิง สมหมาย  ตราชู กบข. กพ.ทร.

243 วาที่ น.ต.เทียนไชย  มั่งธรรม กบข. ยศ.ทร.

244 วาที่ น.ต.เกษม  โสดา อร.

245 วาที่ น.ต.ไพบูลย  พรหมสีดา กบข. สพ.ทร.

246 วาที่ น.ต.สมบัติ  โอปน กร.

247 วาที่ น.ต.ภูดิท   มณฑาสุวรรณ ฐท.กท.

248 วาที่ น.ต.กนก  ภูคณะ ฐท.สส.

249 วาที่ น.ต.รณชัย  เขียวพันธ ขว.ทร.

250 วาที่ น.ต.กิตติ  นิลโนรี กบข. ฐท.สส.

251 วาที่ น.ต.ประสงค  ทรัพยงาม กบข. กร.

252 วาที่ น.ต.เขต  ทองปน กร.

253 วาที่ น.ต.ธนู  เทียนหาว กร.

254 วาที่ น.ต.ชัชวาลย  สมจิตต กบข. อร.

255 วาที่ น.ต.บุญชู  ศรีชาลี กบข. กร.

256 วาที่ น.ต.ยง  เกตุแกว กบข. พร.

257 วาที่ น.ต.พัฒนศักดิ์  เงินถาวร กบข. ฐท.กท.

258 วาที่ น.ต.พิเชษฐ  กองเงิน กบข. กร.

259 วาที่ น.ต.สมชาย  คนชม กบข. อร.

260 วาที่ น.ต.หญิง นิธินาถ   อุปถัมภชาติ กบข. พร.

261 ร.อ.ปกรณ  ศรีพิพัฒน กบข. ทรภ.๒

262 ร.อ.ดรุณ   ศรีโสตถิยาภากร กบข. กร.

263 ร.อ.ณัฐกิตติ์  อินทบุตร สสท.ทร.

264 ร.อ.ศิริศักดิ์  บรรเลงเสนาะ ทรภ.๒

265 ร.อ.รังษี  อุณหกานนท กบข. กร.

266 ร.อ.จิระชัย  ทองเพชร กร.

267 ร.อ.สมพิน  ตันเจริญ กบข. สพ.ทร.

268 ร.อ.สอาด  สําเภา กบข. ยศ.ทร.

269 ร.อ.สมวงค  เอี่ยมทัศนะ ทรภ.๓

270 วาที่ ร.อ.สมบูรณ  พุมอ่ํา กบข. ฐท.สส.

271 วาที่ ร.อ.วันชัย  พรมดี นย.

272 วาที่ ร.อ.ประสิทธิ์  วรแสน นย.
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273 วาที่ ร.อ.สํารวย  โพธิ์ทิพย นย.

274 วาที่ ร.อ.ชะเณ  หลวงพนัง กบข. ยศ.ทร.

275 ร.ท.วิชัย  วันชัยชนะ นย.

276 ร.ท.นิคม  เอมวงศ กบข. สอ.รฝ.

277 ร.ท.ประยูร  สีมวง ฐท.สส.

278 ร.ท.ตระกูลเพิ่ม  จักรเพชร กบข. สสท.ทร.

279 ร.ท.นาย  อินตรา กบข. พธ.ทร.

280 ร.ท.ไพบูลย  พลดงนอก กร.

281 ร.ท.สัมพันธ  นกพลับ อศ.

282 ร.ท.จเร  จงออน กบข. กร.

283 วาที่ ร.ท.สํารวย  โพธิ์มี กบข. สพ.ทร.

284 ร.ต.เฉลิม  อินทรสมบูรณ ยศ.ทร.

285 ร.ต.รุงศักดิ์  อรุณฤกษ กบข. กร.

286 วาที่ ร.ต.ประยูร  ศักดาสาวิตร กร.

287 วาที่ ร.ต.ทัศยา  ไทยทองคํา กร.

288 วาที่ ร.ต.นิกร  เรืองศรี กบข. กร.

289 วาที่ ร.ต.วัฒนพล  มีพันธุ กบข. กร.

290 วาที่ ร.ต.วิชัย  ตั้งวงศทอง กบข. กร.

291 วาที่ ร.ต.หัตถชัย  พันธุอินทร กบข. กร.

292 วาที่ ร.ต.อดิสัย  พึ่งรุง กบข. กร.

293 วาที่ ร.ต.วิรัช  เมืองคํา กบข. ทรภ.๒

294 วาที่ ร.ต.โอภาส  นาควัชระ กบข. นย.

295 วาที่ ร.ต.วสันต  สกุลศักดิ์ นย.

296 วาที่ ร.ต.ศรีสนั่น  บุญชู กบข. นย.

297 วาที่ ร.ต.ไพโรจน  รูปสวยดี นย.

298 วาที่ ร.ต.สมบุญ  หุนประสิทธิ์ นย.

299 วาที่ ร.ต.ศุภชัย  รอเสนา กบข. นย.

300 วาที่ ร.ต.วิรัตน    วงษสวัสดิ์ กบข. ฐท.สส.

301 วาที่ ร.ต.วินัย  แสงนวล ฐท.สส.

302 วาที่ ร.ต.กสินธิ์  ประทุมพิทักษ ฐท.สส.

303 วาที่ ร.ต.มานพ  ชางพงษ อร.

304 วาที่ ร.ต.เจริญ  ทรงเจริญ กบข. อร.

305 วาที่ ร.ต.สมศักดิ์  คนไหวพริบ อร.

306 วาที่ ร.ต.วัธนะ  ทินกร ณ อยุธยา พธ.ทร.
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307 วาที่ ร.ต.สุภาพ  คุมนุม กบข. ขส.ทร.

308 วาที่ ร.ต.กิตติ  ฆังคัสสะ กบข. อศ.

309 วาที่ ร.ต.รังสรรค  พาพันธ รร.นร.

310 วาที่ ร.ต.จําลอง  พิกุลแกว รร.นร.

311 วาที่ ร.ต.ธงสิทธิ์  แกวโบราณ กบข. กร.

312 วาที่ ร.ต.ณรงค  วิเลปะนะ กร.

313 วาที่ ร.ต.สุภเวช   โชคจิตตเจริญ กบข. กร.

314 วาที่ ร.ต.พินิจ  เจริญผล กบข. กร.

315 วาที่ ร.ต.อัศนีย  ศรีเทพ กร.

316 วาที่ ร.ต.นิรัช  ปนสากล กบข. กร.

317 วาที่ ร.ต.สุวัฒน  เสตรา กบข. ทรภ.๓

318 วาที่ ร.ต.พีระศักดิ์  มณีสงฆ กบข. ทรภ.๓

319 วาที่ ร.ต.เทียมศักดิ์  เครือขุนเณร นย.

320 วาที่ ร.ต.ปรีชา  อารี กบข. นย.

321 วาที่ ร.ต.ชาญ  ใจเที่ยงแท นย.

322 วาที่ ร.ต.วิรัตน  บุญไตตาม นย.

323 วาที่ ร.ต.ประกอบ  แสงสมพร สอ.รฝ.

324 วาที่ ร.ต.สุพิน  ศรีมา ฐท.สส.

325 วาที่ ร.ต.บุญฤทธิ์  ทองเงิน กบข. ฐท.สส.

326 วาที่ ร.ต.อุดม  พิริยะวัฒน กบข. อล.ทร.

327 วาที่ ร.ต.ประสิทธิ์  เสวานนท ขส.ทร.

328 วาที่ ร.ต.ชํานาญ  เพียรภิญโญภาพ ยศ.ทร.

329 วาที่ ร.ต.สมพงษ  จุเกล็ด ทรภ.๒

330 วาที่ ร.ต.เสนห  ทวานนท กบข. ฐท.สส.

331 วาที่ ร.ต.น้ําเพชร  เสือดี กบข. นย.

332 วาที่ ร.ต.สมพงษ  สมจิตต กบข. สพ.ทร.

333 วาที่ ร.ต.นนทชัย  เอี่ยมสําอางค พธ.ทร.

334 วาที่ ร.ต.ภักดี  ชัยศรี กบข. สก.ทร.

335 วาที่ ร.ต.วิรัตน  ลอยมา กบข. สสท.ทร.

336 วาที่ ร.ต.สาโรจน  ยอดดนตรี อร.

337 วาที่ ร.ต.โอภาส  จั่นอาจ กบข. อร.

338 วาที่ ร.ต.ทีปวัตต   พิมพพงศ ยศ.ทร.

339 วาที่ ร.ต.บุญเลิศ  พันธทอง ยศ.ทร.

340 วาที่ ร.ต.สินชัย  รอดทอง พธ.ทร.
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341 วาที่ ร.ต.สมบัติ  บัวคลี่ กบข. พร.

342 วาที่ ร.ต.พิชัย  การสมจิตร สสท.ทร.

343 วาที่ ร.ต.เสนห  ตงมั่นคง สสท.ทร.

344 วาที่ ร.ต.ปรีดิ์กมล  สุวรรณปรีชา กบข. กร.

345 วาที่ ร.ต.ปรีชา  ปนฟา กบข. กร.

346 วาที่ ร.ต.มนตชัย  มิ่งมงคล กบข. กร.

347 วาที่ ร.ต.วิรัตน  มธุรส กร.

348 วาที่ ร.ต.วินัย  สนธิพงษประยูร กบข. กร.

349 วาที่ ร.ต.ปรีชา  วรรณศิริ กบข. ทรภ.๓

350 วาที่ ร.ต.เอนก  อินทรเรืองศรี กบข. นย.

351 วาที่ ร.ต.อภินันท  มุสิราช นย.

352 วาที่ ร.ต.บุญเลิศ  จันทบุรี นย.

353 วาที่ ร.ต.ทองมาก  บัวศรีคํา กบข. นย.

354 วาที่ ร.ต.ชํานาญ  ฤทธิ์ศรี นย.

355 วาที่ ร.ต.สุพิศ  ดวงทาวัง กบข. สอ.รฝ.

356 วาที่ ร.ต.ประสงค  บํารุงสาลี กบข. สอ.รฝ.

357 วาที่ ร.ต.เฉลิม  ปลื้ม กบข. สอ.รฝ.

358 วาที่ ร.ต.ดนัย  เจริญทวี กบข. สอ.รฝ.

359 วาที่ ร.ต.มานพ  เสนห กบข. สอ.รฝ.

360 วาที่ ร.ต.วรพล  เพชรพลอย ฐท.สส.

361 วาที่ ร.ต.ขจร  ไชยวงษ ฐท.สส.

362 วาที่ ร.ต.สืบศักดิ์  ปยะสุวรรณ ฐท.สส.

363 วาที่ ร.ต.เดวิทย  เหลืองออน ฐท.สส.

364 วาที่ ร.ต.พิพัฒน  เกษแกว ฐท.สส.

365 วาที่ ร.ต.มนัส  บุญวงษ อร.

366 วาที่ ร.ต.เสนาะ  เลิศลมภัย พธ.ทร.

367 วาที่ ร.ต.อภัย  แกวกําเนิด ขส.ทร.

368 วาที่ ร.ต.สมเกียรติ  เพชรรัตน ขส.ทร.

369 วาที่ ร.ต.สุวิทย  พุมโพธิ์ กบข. ขส.ทร.

370 วาที่ ร.ต.มานพ  นิลหนู ขส.ทร.

371 วาที่ ร.ต.สําเริง  ตันหลิม ขส.ทร.

372 วาที่ ร.ต.เทียน  ปรีเปรม ขส.ทร.

373 วาที่ ร.ต.สกล  อรัญคีรี ขส.ทร.

374 วาที่ ร.ต.บาราเฮม  ลูมิง สก.ทร.
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ลําดับ ยศ ชื่อ สกุล กบข. สังกัด ลงทะเบียน สงแบบแลว

รายชื่อผูเกษียณ ณ ๑ ต.ค.๕๖

375 วาที่ ร.ต.ณรงค  ละมายสกุล สก.ทร.

376 วาที่ ร.ต.ทวีป  เกียรติการคา กบข. สก.ทร.

377 วาที่ ร.ต.ชัยวัฒน  ดวงชัย กบข. ยศ.ทร.

378 วาที่ ร.ต.วีระชัย  นอยแจม รร.นร.

379 วาที่ ร.ต.สมพล  สินธุมาศ กบข. สสท.ทร.

380 วาที่ ร.ต.ประสาน  เจริญรี กบข. นย.

381 วาที่ ร.ต.ฉลอง  เทียนทรัพย ฐท.กท.

382 วาที่ ร.ต.วิรัชต  ภูรัตน กร.

383 วาที่ ร.ต.วิรัช  ประวัติ กร.

384 วาที่ ร.ต.ปรีชา  ปนทอง กบข. กร.

385 วาที่ ร.ต.บุญชวย  เฮงสมบูรณ กบข. นย.

386 วาที่ ร.ต.ประหยัด  แสงมณี กบข. ฐท.สส.

387 วาที่ ร.ต.สําเริง  รุงจําเนียร ฐท.กท.

388 วาที่ ร.ต.สนั่น  ผลทรัพย กบข. พธ.ทร.

389 วาที่ ร.ต.ทวี  ทรงภักดีกุล กบข. ขส.ทร.

390 วาที่ ร.ต.หญิง ศันศนีย   วัฒนรุงเรือง ฐท.สส.

391 วาที่ ร.ต.หญิง ลัดดา  จันทรเกิด กบข. สบ.ทร.

392 วาที่ ร.ต.หญิง วลัยพร  วอทอง กบข. พร.

393 วาที่ ร.ต.หญิง วรรณา   กัลศรี กบข. ฐท.สส.

394 วาที่ ร.ต.หญิง ไพเราะ  พรหมอินทร กบข. ฐท.สส.

395 พ.จ.อ.ยอด  นาคแดง นย.

396 พ.จ.ต.หญิง สุดนิมิตร  สําราญ ยศ.ทร.

397 พ.จ.ต.ประยูร  เย็นจันทร ฐท.กท.

398 พ.จ.ต.ประสิทธิ์  ใหมจู ยศ.ทร.

399 พ.จ.ต.อัมพร  แกวลมูล กรม สห.ทร.

400 พ.จ.ต.กัญหา  เกื้อกาญจน นย.
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