
 
 
 

                                                       ( สําเนา ) 

                                                คําสั่งกระทรวงกลาโหม                                     ( หน่วยรับ )           
                                                   ที่  ๑๒๖๙/๒๕๕๖ 
                                         เรื่อง  เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร   
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.๒๔๗๙ และคําสั่ง กห.
(เฉพาะ) ที่ ๑๘๑/๔๗ ลง ๒๐ มิ.ย.๔๗  เรื่อง มอบอํานาจให้ ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, ผบ.ทบ.,  ผบ.ทร. 
และ ผบ.ทอ.ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.  ผนวก ก  ข้อ ๑.๑   

 ฉะน้ัน จึงให้เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด ทร. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กห.
ว่าด้วยการแต่งต้ังยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังต่อไปน้ี  

เป็น  ว่าที่นาวาเอก 
๑.  น.ท.สัมพันธ์   พรหมศร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๐๗๐๐๐๐๔  
๒.  น.ท.สมศักด์ิ   สวัสดีมงคล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๐๘๐๑๘๑๒  
๓.  น.ท.ดํารง   ญาณศิริ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๔๐๐๐๑๙  
๔.  น.ท.บัญชา   ผลพานิช   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๒๔๐๐๐๐๓  
๕.  น.ท.ไชยนต์   ภูถาวร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๐๓๐๐๐๐๒  
๖.  น.ท.สุทธิ   คารวะวุฒิกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๐๖๐๐๕๕๘  
๗.  น.ท.อินปัน   หิรัญคํา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๑๐๐๐๐๐๑  
๘.  น.ท.ประกิต   กลิ่นชู   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๐๘๐๐๘๘๒  
๙.  น.ท.ธวัชชัย   ทองแสวง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๐๘๐๑๒๑๑  
๑๐.  น.ท.นริศ   พิพัฒนสมพร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๒๕๖๑๐๑๒๖๗  
๑๑.  น.ท.กิตติภูมิ   ภู่พงษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๒๓๓๐๑๑๐๐  
๑๒.  น.ท.วรพจน์   อินทรสถิตย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๒๗๓๓๑๔๘๕๗  
๑๓.  น.ท.บุญม ี  กาโน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๑๓๓๐๑๗๕๙  
๑๔.  น.ท.วิชาญ   อินทรัคคัมพร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๒๗๑๓๐๐๐๓๑  
๑๕.  น.ท.วิเจนต์   สวยเนตรทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๓๓๐๐๐๙๔  
๑๖.  น.ท.ชาคริต   สุขแย้ม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๓๓๐๐๐๐๙  
๑๗.  น.ท.ประเชิญ   สิงห์ชัยเดช   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๒๕๐๐๐๐๑  
๑๘.  น.ท.ดิลก   สุขเกษม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๕๘๐๑๒๗๒  
๑๙.  น.ท.วินัย   แพหมอ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๕๘๐๑๔๔๘  
๒๐.  น.ท.สมชาย   ย้ิมเย้ือน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๓๓๐๐๐๘๖  
๒๑.  น.ท.วันชัย   เปียศิริ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๓๔๐๐๐๒๑  
๒๒.  น.ท.เกรียงศักด์ิ   เศวตรักต   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๑๓๓๐๐๘๐๓  
๒๓.  น.ท.อภิวัฒน์   ชาญชัยมงคล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๒๔๐๐๐๐๐๕  
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๒๔.  น.ท.สุจริต   กองแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๐๗๐๐๒๒๕  
๒๕.  น.ท.ปิยะกุล   แก้วนํ้าค้าง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๕๘๐๑๗๐๘  
๒๖.  น.ท.เฉลี่ย   พรหมอินทร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๐๗๐๐๑๙๒  
๒๗.  น.ท.วีระชัย   จุฬารมย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๑๓๓๐๐๗๙๙  
๒๘.  น.ท.เกษม   เนียมฉาย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๒๐๘๐๐๙๙๙  
๒๙.  น.ท.บุญโฮม   บํารุงภักดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๑๖๘๐๐๐๐๒  
๓๐.  น.ท.สมชาย   น้อยพิทักษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๑๙๐๐๐๒๒  
๓๑.  น.ท.สมจิตร   หลําวรรณะ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๒๕๙๐๐๕๐๑  
๓๒.  น.ท.กอบเกียรติ   สุกร์มณ ี  ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๒๕๘๐๑๖๘๐  
๓๓.  น.ท.ยุทธศักด์ิ   จรูญทรัพย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๐๘๐๑๘๘๖  
๓๔.  น.ท.ใจเพชร   ทองด้วง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๒๘๐๐๐๐๓  
๓๕.  น.ท.นิรินธน์   ธานีรัตน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๒๒๐๑๕๘๔  
๓๖.  น.ท.คธาเทพ   นวมทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๓๙๐๐๖๙๗  
๓๗.  น.ท.สุระพันธ์   มุ่งดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๓๐๐๐๐๐๑  
๓๘.  น.ท.อภิชาติ   แก้วดวงเทียน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๖๑๐๐๐๐๒  
๓๙.  น.ท.นาวี   กุลอารีมิตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๐๘๐๑๘๙๑  
๔๐.  น.ท.รุ่งนที   ทองประดิษฐ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๓๓๐๐๓๙๐  
๔๑.  น.ท.จรูญ   เอ่ียมสวัสด์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๓๙๐๐๘๖๖  
๔๒.  น.ท.วรวุฒิ   สุนทรวิจิตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๐๘๐๑๘๘๙  
๔๓.  น.ท.ศักด์ิสม   ประดิษฐ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๓๑๐๐๐๐๑  
๔๔.  น.ท.สมนึก   กรอบคํา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๑๒๐๐๐๐๓  
๔๕.  น.ท.สุรกิจ   โพธ์ิงาม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๔๘๐๐๕๙๖  
๔๖.  น.ท.ภัทรสรรค ์  ดอกนาค   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๐๒๐๑๑๕๗  
๔๗.  น.ท.วโรดม   เจียรกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๓๓๐๐๓๙๓  
๔๘.  น.ท.พัชรวัฒน์   วงษ์วิทยโอภาส   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๖๕๐๐๑๒๖  
๔๙.  น.ท.ทวีศักด์ิ   สายแวว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๒๔๐๐๐๐๐๔  
๕๐.  น.ท.สมชาย   คงกล่ํา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๐๘๐๐๖๘๓  
๕๑.  น.ท.วิเชียร   มุ่งธัญญา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๓๓๐๐๒๑๙  
๕๒.  น.ท.วรศิลป์   พัฒนวิบูลย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๕๐๘๐๑๔๙๒  
๕๓.  น.ท.ปรัชญา   โพธ์ิย้อย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๔๑๓๐๐๐๐๒  
๕๔.  น.ท.ประดิษฐ   บางจั่น   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๔๐๙๐๐๗๖๕  
๕๕.  น.ท.ชนก   สนทราพรพล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๔๔๘๐๑๕๑๖  
๕๖.  น.ท.วรวุฒิ   ศิลป์ประกอบ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๔๐๕๐๐๐๑๐  
๕๗.  น.ท.สมพล   ศรีสดใส   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๐๘๐๑๘๘๗  
๕๘.  น.ท.ณรงค์ฤทธ์ิ   โพธิเนตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๓๓๐๐๐๒๓  
๕๙.  น.ท.ณัฐพล   สาธร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๕๐๘๐๑๔๙๑  
๖๐.  น.ท.ฐิกิพงษ์   จินุพงษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๕๓๓๐๐๕๔๐  
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๖๑.  น.ท.ฤทธิรงค์   อาศา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๐๑๐๐๐๘๙  
๖๒.  น.ท.สิทธิพร   เอ้ือสลุง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๔๓๓๐๐๓๗๘  
๖๓.  น.ท.ชลัมพ์   โสมาภา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๕๒๔๐๐๐๐๑  
๖๔.  น.ท.ประยงค์   อรัญวาสน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๖๗๐๐๐๐๗  
๖๕.  น.ท.วัฒนา   น้อยทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๓๕๐๐๓๐๕๔  
๖๖.  น.ท.ขวัญชัย   หอมขจร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๔๓๓๐๐๓๗๕  
๖๗.  น.ท.คณิศร ์  คูตระกูล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๕๕๒๐๐๐๐๑  
๖๘.  น.ท.อัศวิน   รุจิรานนท์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๕๓๓๐๐๘๑๕  
๖๙.  น.ท.บุรินทร์   ศิริสาคร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๔๒๔๐๐๐๐๖  
๗๐.  น.ท.เกรียงไกร   ตู้จินดา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๕๓๓๐๐๘๒๒  
๗๑.  น.ท.ศุภกรณ   นาคอาจหาญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๕๓๘๐๐๐๐๓  
  หมายเลข ๑. ถึง ๗๑.  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๖      
๗๒.  น.ท.สําราญ   นิยบุตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๑๐๐๐๑๕  
๗๓.  น.ท.โสภณ   คมแท ้  ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๐๘๙  
๗๔.  น.ท.สมพงษ์   พุ่มแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๒๔๐๐๐๑๙  
  หมายเลข ๗๒. ถึง ๗๔.  ต้ังแต่ ๒ ต.ค.๕๖      
๗๕.  น.ท.สมนึก   ณ ป้อมเพชร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๔๘๐๐๙๘๘  
๗๖.  น.ท.สุชิน   กลัน่เอ่ียม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๒๔๐๐๐๑๔  
  หมายเลข ๗๕. และ ๗๖.  ต้ังแต่ ๓ ต.ค.๕๖      
๗๗.  น.ท.บํารุง   ชวาลพงษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๓๘๐๐๐๐๑  
๗๘.  น.ท.จําเริญ   ขุนจันทร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๖๐๐๐๐๖  
๗๙.  น.ท.สุวศิน   ผลอินหอม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๔๙๐๐๐๐๔  
  หมายเลข ๗๗. ถึง ๗๙.  ต้ังแต่ ๔ ต.ค.๕๖      
๘๐.  น.ท.ปรีชา   พันธเสน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๙๐๐๙๓๖  
๘๑.  น.ท.สงวน   ดวงชอุ่ม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๐๖๙  
๘๒.  น.ท.บุญบรรจบ   อินทรวิชัย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๖๐๐๐๘๑๓  
  หมายเลข ๘๐. ถึง ๘๒.  ต้ังแต่ ๕ ต.ค.๕๖      
๘๓.  น.ท.นิพนธ์   จันทร์สุวรรณ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๖๖๐๐๐๐๑  
๘๔.  น.ท.วิทยา   นาคป้อมฉิม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๑๙๐๐๐๒๕  
๘๕.  น.ท.มานิตย์   ปรางศรี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๘๐๑๒๓๙  
  หมายเลข ๘๓. ถึง ๘๕.  ต้ังแต่ ๖ ต.ค.๕๖      
๘๖.  น.ท.สุคนธ์   เสมศรี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๒๐๖  
๘๗.  น.ท.ณัฐพร   พุ่มภชาติ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๕๘๐๐๕๑๗  
๘๘.  น.ท.ชาลีศักด์ิ   หะสิตะเวช   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๒๔๐๐๒๕๐  
  หมายเลข ๘๖. ถึง ๘๘.  ต้ังแต่ ๗ ต.ค.๕๖      
๘๙.  น.ท.ประจบ   ปลอดภัย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๔๐๐๐๓๙  
๙๐.  น.ท.มาโนชย์   โพธิกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๔๐๐๐๔๕  
  หมายเลข ๘๙. และ ๙๐.  ต้ังแต่ ๘ ต.ค.๕๖      
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๙๑.  น.ท.สุวิน   จันทร์สว่าง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๗๐๐๐๑๕  
๙๒.  น.ท.เพลินศักด์ิ   กอร่ม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๙๐๐๙๔๑  
  หมายเลข ๙๑. และ ๙๒.  ต้ังแต่ ๙ ต.ค.๕๖     
๙๓.  น.ท.อํานวย   มั่งคั่ง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๔๙๐๐๐๐๓  
๙๔.  น.ท.ธีระกุล   พุกพอกสิน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๐๓๗  
๙๕.  น.ท.โสภณ   บุญกล่ํา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๓๓๐๐๐๓๐  
  หมายเลข ๙๓. ถึง ๙๕.  ต้ังแต่ ๑๐ ต.ค.๕๖     
๙๖.  น.ท.วินัย   ช่ืนชัน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๓๑๔๑๙๐๐๒๔๔  
๙๗.  น.ท.ไพบูลย์   เจริญวัย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๑๐๐๐๐๑๑  
  หมายเลข ๙๖. และ ๙๗.  ต้ังแต่ ๑๑ ต.ค.๕๖     
๙๘.  น.ท.สุพจน์   ชมศรี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๓๐๐๐๐๕  
๙๙.  น.ท.ปิฎก   สุอังควาทิน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๘๐๑๒๔๖  
  หมายเลข ๙๘. และ ๙๙.  ต้ังแต่ ๑๒ ต.ค.๕๖     
๑๐๐.  น.ท.มงคล   ดาวประกาย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๐๖๐๐๘๔๗  
๑๐๑.  น.ท.มนัส   มหาบุณย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๘๐๑๒๕๑  
๑๐๒.  น.ท.เรืองฤทธ์ิ   พันธบุตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๑๐๐๐๐๐๕  
๑๐๓.  น.ท.ชนม์สิทธิ   บุญสม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๑๘๐  
๑๐๔.  น.ท.ประจวบ   โตเผือก   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๖๐๐๐๓๓๓  
    
  หมายเลข ๑๐๐. ถึง ๑๐๔.  ต้ังแต่ ๑๔ ต.ค.๕๖     
๑๐๕.  น.ท.บุญย่ิง   ธนิตกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๙๐๐๙๔๘   
๑๐๖.  น.ท.ศิริชาติ   แสงแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๐๖๗  
  หมายเลข ๑๐๕. และ ๑๐๖.  ต้ังแต่ ๑๕ ต.ค.๕๖     
๑๐๗.  น.ท.ประสิน   มงคลตรีลักษณ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๒๖๖๐๐๐๑๘๒  
  หมายเลข ๑๐๗.  ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๕๖     

เป็น  ว่าที่นาวาเอกหญิง 
๑๐๘.  น.ท.หญิง เนตรทราย   ชุมภูทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๒๖๑๒๔๐๗๐๒  
๑๐๙.  น.ท.หญิง ถวิลหวัง   นาควัชระ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๒๒๑๐๑๐๘๐๑  
๑๑๐.  น.ท.หญิง รุจิพร   พงษ์สวัสด์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๒๖๑๒๓๐๕๐๓  
๑๑๑.  น.ท.หญิง อรญัญา   ศรียัพ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๓๐๑๐๔๐๙๐๗  
๑๑๒.  น.ท.หญิง พามลี่า   จันทมาศ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๓๕๑๐๒๐๔๐๙  
๑๑๓.  น.ท.หญิง รจนา   สถิตย์สุวงศ์กุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๓๘๑๒๖๐๖๑๕  
๑๑๔.  น.ท.หญิง อรอุสาห์    เชียงกูล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๔๐๑๓๐๐๑๑๗  

  หมายเลข ๑๐๘. ถึง ๑๑๔.  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๖     
๑๑๕.  น.ท.หญิง ประไพศรี   อภัยพลชาญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๗๑๒๗๐๕๙๗  

  หมายเลข ๑๑๕.  ต้ังแต่ ๓ ต.ค.๕๖      
 

/  ๑๑๖.  ... 



 
- ๕ - 

 
๑๑๖.  น.ท.หญิง สุภาพ   โกมลมิตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๕๑๐๗๑๑๙๖  

  หมายเลข ๑๑๖.  ต้ังแต่ ๘ ต.ค.๕๖      
๑๑๗.  น.ท.หญิง ภรชนาณัช   มาฆะวิทย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๙๑๒๒๐๖๙๗  

  หมายเลข ๑๑๗.  ต้ังแต่ ๙ ต.ค.๕๖      
๑๑๘.  น.ท.หญิง ทัศนีย์   ไชยเขตต์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๘๑๒๑๐๔๙๗  

  หมายเลข ๑๑๘.  ต้ังแต่ ๑๑ ต.ค.๕๖      
๑๑๙.  น.ท.หญิง ฉันทนา   จันทรสอาด   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๘๑๑๗๐๒๙๗  

  หมายเลข ๑๑๙.  ต้ังแต่ ๑๒ ต.ค.๕๖      
๑๒๐.  น.ท.หญิง ภาวนา   สมหวัง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๙๑๐๗๐๓๙๗  

  หมายเลข ๑๒๐.  ต้ังแต่ ๑๓ ต.ค.๕๖      

เป็น  ว่าที่นาวาโท 
๑๒๑.  น.ต.เริงฤทธ์ิ   หลักเพ็ชร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๓๓๐๐๐๑๐  
๑๒๒.  น.ต.จรูญ   คลอ้ยสวาสด์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๑๙๐๐๐๐๖  
๑๒๓.  น.ต.ธีระ   เพ็งจันทร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๕๖๐๐๐๑๗  
๑๒๔.  น.ต.ไพโรจน์   พันธ์ุเพ็ง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๑๐๐  
๑๒๕.  น.ต.สุชิน     มิง่โมฬี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๑๑๗  
๑๒๖.  น.ต.ณรงค์   ไม้เขียว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๐๐๐๘๔๕  
๑๒๗.  น.ต.สุเทพ   ตรีคุณา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๓๔๐๐๐๑๙  
๑๒๘.  น.ต.ไพบูลย์   วิมลกาญจนา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๓๓๐๐๑๑๕  
๑๒๙.  น.ต.สมนึก   สยันิยม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๓๓๐๐๐๓๐  
๑๓๐.  น.ต.ชุมพล   โตใจ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๐๙๐๐๐๐๑  
๑๓๑.  น.ต.ชนะ   พานิชสีห์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๙๐๐๑๐๗  
๑๓๒.  น.ต.เสียง   เริ่มสุข   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๕๙๐๐๖๑๓  
๑๓๓.  น.ต.สมพจน์   พันธ์ุบุญปลูก   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๓๓๐๐๐๖๕  
๑๓๔.  น.ต.ธวัช   อาภรณ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๐๗๐๐๐๒๑  
๑๓๕.  น.ต.ธนภัทร   พิกุลทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๓๕๐๐๐๖๕  
๑๓๖.  น.ต.นุวัฒน์   อิสสระกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๑๙๐๐๐๐๗  
๑๓๗.  น.ต.ประภาส   กองคํา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๓๑๐๐๐๐๙  
๑๓๘.  น.ต.สนธยา   เหิรอดิศัย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๑๙๐๐๐๑๙  
๑๓๙.  น.ต.ณรงค์ชัย   งามดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๐๘๐๑๐๐๙  
๑๔๐.  น.ต.สุเทพ   เทียนมาศ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๓๔๐๐๐๒๒  
๑๔๑.  น.ต.กิตติ   พุ่มประจํา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๑๙๐๐๐๑๗  
๑๔๒.  น.ต.สกลพิชญ์   ประสิทธิแพทย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๑๙๐๐๐๓๔  
๑๔๓.  น.ต.มานพ   เลิศสกุณ ี  ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๓๔๐๐๐๓๒  
๑๔๔.  น.ต.วิจิตร   เช้ือแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๕๘๐๐๘๖๐  
๑๔๕.  น.ต.สมเจต   แช่มเงิน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๕๘๐๑๑๘๕  

 
/  ๑๔๖.  ... 
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๑๔๖.  น.ต.ยุทธนา   บัวบานตรู่   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๓๓๐๐๐๙๒  
๑๔๗.  น.ต.พลวัฒน์   ใจดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๐๒๐๐๐๐๘  
๑๔๘.  น.ต.ธิติพันธ์   รื่นระวัฒน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๓๓๐๐๒๔๕  
๑๔๙.  น.ต.สุเทพ   ภู่ทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๘๐๑๒๖๓  
๑๕๐.  น.ต.มนัส   ใช้บางยาง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๖๐๐๐๒๗๘  
๑๕๑.  น.ต.สมมาตร   นิลจู   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๐๘๐๑๙๕๔  
๑๕๒.  น.ต.พูนทรัพย์   วัฒนกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๐๙๐๐๐๐๒  
๑๕๓.  น.ต.บุญนะ   บุญประเทือง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๖๗๐๐๐๑๓  
๑๕๔.  น.ต.โกศล   นาคสุข   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๓๓๐๐๐๓๓  
๑๕๕.  น.ต.นพดล   สินน้อย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๕๙๐๐๕๑๖  
๑๕๖.  น.ต.ชัชชัย   ทองช่ืน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๒๓๐๐๐๑๐  
๑๕๗.  น.ต.ประสงค์   อักษร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๓๙๐๐๒๘๔  
๑๕๘.  น.ต.เกษม   ยงกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๖๖๐๐๐๐๔  
๑๕๙.  น.ต.ยุทธนา   เอ้ียงปราณี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๐๘๐๑๐๙๙  
๑๖๐.  น.ต.ทองปาน   ธรรมรัตน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๓๒๑๖๘๐๐๑๖๖  
๑๖๑.  น.ต.วิศรุต   อุตราชา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๕๕๐๐๐๐๔  
๑๖๒.  น.ต.ศักด์ิสิทธ์ิ   วารีนพฤทธ์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๐๘๐๑๙๖๖  
๑๖๓.  น.ต.ฉลอง   เกตจินดา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๗๕๘๐๐๕๗๒  
๑๖๔.  น.ต.พรพิชิต   สุวรรณศิริ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๓๙๐๐๒๕๒  
๑๖๕.  น.ต.สมมาตร   สายสอน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๓๓๐๐๑๘๐  
๑๖๖.  น.ต.สมภพ   รัศมีประเสริฐสขุ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๓๓๐๐๐๒๔  
๑๖๗.  น.ต.อุทัย   กรรณแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๖๖๔๐๑๘๕๓  
๑๖๘.  น.ต.ธนวัฒน์   นามสุข   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๔๙๐๐๐๐๗  
๑๖๙.  น.ต.สรรธาร   บุตรแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๘๐๒๐๐๐๐๑  
๑๗๐.  น.ต.แทน   ทองรับแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๘๓๓๐๐๖๓๒  
๑๗๑.  น.ต.สูงศักด์ิ   อัครปรีดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๗๓๓๐๐๕๙๘  
๑๗๒.  น.ต.นิวัต   โพธ์ินาค   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๓๓๐๐๐๒๙  
๑๗๓.  น.ต.ถาวร   น้อยธิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๕๘๐๑๓๔๙  
๑๗๔.  น.ต.รักเกียรติ   จําพงษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๘๒๙๐๐๐๐๙  
๑๗๕.  น.ต.ปิยะ   ศรงีาม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๖๔๐๐๐๑๖  
๑๗๖.  น.ต.สําราญ   หงษ์ภู่   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๓๓๐๐๐๓๐  
๑๗๗.  น.ต.สุทิน   อินอําพร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๖๓๐๐๐๐๑  
๑๗๘.  น.ต.โสภณ   ม่วงพิกุลทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๒๑๐๐๐๐๗  
๑๗๙.  น.ต.บํารุง   บุบผาวงค์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๔๘๐๐๗๔๕  
๑๘๐.  น.ต.ถนอม   ณ นคร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๓๓๐๐๗๓๔  
๑๘๑.  น.ต.ศิริชัย   บุญรอด   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๒๔๐๐๐๐๑  
๑๘๒.  น.ต.พิษณุ   ปราการรัตน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๑๙๐๐๐๓๗  
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๑๘๓.  น.ต.อารี   เยือกเย็น   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๐๘๐๑๘๑๐  
๑๘๔.  น.ต.สุพจน์   พาพานต์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๔๖๐๐๐๐๒  
๑๘๕.  น.ต.ยุทธนา   เช้ือจิตรนุกูล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๔๒๘๐๐๐๒๑  
๑๘๖.  น.ต.สมคิด   ไกรลาศ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๖๒๒๐๐๗๒๑  
๑๘๗.  น.ต.พลัฎฐ์    อุทธา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๘๗๑๐๐๐๐๑  
๑๘๘.  น.ต.นิยวัฒน์   พ่ึงช่ืน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๘๕๘๐๑๐๘๙  
๑๘๙.  น.ต.บรรจง   เนตรวงค์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๗๗๐๐๐๗๘  
๑๙๐.  น.ต.มณฑล   ยศสมศักด์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๓๓๐๒๐๖๙  
๑๙๑.  น.ต.ยุทธนา   วงศ์ช่าง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๔๘๐๐๖๗๗  
๑๙๒.  น.ต.ประยูร   อาษานอก   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๗๕๐๐๓๐๗  
๑๙๓.  น.ต.เอกราษฏร์   นาคมี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๔๐๐๘๐๐๖๔๒  
๑๙๔.  น.ต.สุรเชษฐ์   นิยม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๒๓๐๐๐๐๔  
๑๙๕.  น.ต.นิคม   ประทุมทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๗๑๐๐๓๙๕  
๑๙๖.  น.ต.อิทธิกร   บัวน่วม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๗๕๘๐๑๖๖๓  
๑๙๗.  น.ต.วิวัฒน์   จิตกรณ์กิจศิลป์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๓๓๐๒๐๖๓  
๑๙๘.  น.ต.วชิรา   ขําพลจิต   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๗๐๘๐๑๐๕๓  
๑๙๙.  น.ต.ฉัตรเทพ   ชาญช่าง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๗๒๑๐๐๕๑๙  
๒๐๐.  น.ต.กฤษณะ   วงษ์นิกร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๕๘๐๐๕๓๖  
๒๐๑.  น.ต.ธงชัย   แมลงทับทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๐๘๐๐๙๑๕  
๒๐๒.  น.ต.ณัฐพล   สูงกิจบูลย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๗๑๙๐๑๑๕๑  
๒๐๓.  น.ต.เจษฎา   คงคล้าย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๓๓๐๒๐๔๑  
๒๐๔.  น.ต.มาโนช   พรหมโคตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๘๓๓๐๐๒๐๒  
๒๐๕.  น.ต.ประวิทย์   แก้วใหญ่   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๕๘๐๐๕๓๘  
๒๐๖.  น.ต.สุรวุฒิ   ทองเรืองสุกใส   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๒๒๐๐๐๐๑  
๒๐๗.  น.ต.ชวเมศ   ฉกรรจ์แดง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๗๐๘๐๑๗๐๓  
๒๐๘.  น.ต.ปราโมทย์   รักดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๓๗๐๐๐๐๒  
๒๐๙.  น.ต.ชยุต   ใจดีชลธร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๐๘๐๐๙๐๔  
๒๑๐.  น.ต.ธนากฤต    สุทธิเตชากิจ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๓๓๐๒๐๖๑  
๒๑๑.  น.ต.พงศ์สิริ   ไพพรรณศิริ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๓๓๐๒๐๓๙  
๒๑๒.  น.ต.ยุทธศักด์ิ   พัฒนกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๓๓๐๒๐๗๐  
๒๑๓.  น.ต.สมพงษ์   โกมรัตน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๕๖๐๐๔๐๘  
๒๑๔.  น.ต.สุรศักด์ิ   วรรณา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๖๘๐๐๐๐๔  
๒๑๕.  น.ต.ไพรัตน์   ไชยวงศ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๖๓๐๐๐๐๑  
๒๑๖.  น.ต.ธีรภัทร   ชัยประเสริฐ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๘๓๓๐๐๖๔๓  
๒๑๗.  น.ต.พิเชษฐ   ป้ัวเฮงทรัพย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๕๘๐๐๕๔๐  
๒๑๘.  น.ต.รณกร   ธาราเวชรักษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๗๖๙๐๐๖๐๗  
๒๑๙.  น.ต.นพดล   ตันวัฒนะ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๕๘๐๐๕๓๙  
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๒๒๐.  น.ต.ผดุงเกียรติ   ขวัญนิคม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๕๖๐๐๔๑๒  
๒๒๑.  น.ต.นฤพนธ์   ปาลศรี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๐๘๐๐๙๑๖  
๒๒๒.  น.ต.กวีศักด์ิ   แก้วใส   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๖๖๐๐๘๓๘  
๒๒๓.  น.ต.ผศ.จิตติ   สัมภัตตะกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๔๘๐๐๖๗๖  
๒๒๔.  น.ต.ใหม่   ชูเวช   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๘๐๖๐๐๕๐๓  
๒๒๕.  น.ต.ฉลองพล   ศาตะสมิต   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๖๖๐๐๘๔๑  
๒๒๖.  น.ต.ไกรสรรค์   สังข์แก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๓๓๐๒๐๗๓  
๒๒๗.  น.ต.เอกสิทธ์ิ   เอ่ียมย้ิม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๕๘๐๐๕๓๕  
๒๒๘.  น.ต.จอน   อ่อนจาง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๖๙๐๐๐๐๔  
๒๒๙.  น.ต.ณัฐ   อันอาตม์งาม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๒๑๐๐๘๐๘  
๒๓๐.  น.ต.ดิศรณ์   ปนัดเศรณี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๓๓๐๒๐๗๒  
๒๓๑.  น.ต.มหินทร์   ชัยฤทธ์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๓๙๐๐๓๒๑  
๒๓๒.  น.ต.ไพบูลย์   ว่องเจริญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๐๒๐๐๐๐๒  
๒๓๓.  น.ต.วิชาญ   บุญงาม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๖๖๐๐๘๓๙  
๒๓๔.  น.ต.ลําพอง   ทองสงค์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๖๘๐๐๐๐๒  
๒๓๕.  น.ต.ธีรวิทย์   ศิริวัลลภ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๒๕๐๐๕๖๐  
๒๓๖.  น.ต.บดินทร์   นิธิอุทัย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๓๓๐๒๐๕๑  
๒๓๗.  น.ต.ก้องภพ   สวัสด์ิพาณิชย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๐๕๐๐๘๔๔  
๒๓๘.  น.ต.ชาญยุทธ   ท้วมจุ้ย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๑๙๐๐๓๘๐  
๒๓๙.  น.ต.สุรศักด์ิ   รัตนพิมพ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๖๑๐๐๐๐๓  
๒๔๐.  น.ต.ศามน   มิลินทางกูร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๒๗๐๐๐๐๑  
๒๔๑.  น.ต.เป็นธรรม   ปัทมชินาลัย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๖๔๐๐๐๐๓  
๒๔๒.  น.ต.วีระเชษฐ์   ขยันทํา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๗๒๐๐๐๐๑  
๒๔๓.  น.ต.ศิริศักด์ิ   เผ่าเมือง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๗๐๘๐๑๑๒๙  
๒๔๔.  น.ต.นุกูล   ประสพแสง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๕๙๐๐๔๓๖  
๒๔๕.  น.ต.วันเพ็ญ   เทียนเรียว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๓๒๓๑๘๐๐๐๘๗  
๒๔๖.  น.ต.อนันต์   ศรีโมลา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๒๓๐๐๐๒๔  
๒๔๗.  น.ต.เฉลียว   พูลโภคา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๐๗๐๐๐๐๗  
๒๔๘.  น.ต.สุริยะ   ศราคนี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๓๓๐๐๑๐๘  
๒๔๙.  น.ต.มานะ   สกุลพิทักษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๘๔๘๐๑๑๕๘  
๒๕๐.  น.ต.สราวุธ   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๘๕๘๐๑๖๙๒  
๒๕๑.  น.ต.ปริญญา   ลือชูวงศ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๖๓๐๐๒๕๖  
๒๕๒.  น.ต.พัฒนะ   คงทรัตน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๔๘๐๐๙๘๕  
๒๕๓.  น.ต.ธีระวัฒน์   ดาสา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๕๐๐๐๐๐๙  

  หมายเลข ๑๒๑. ถึง ๒๕๓.  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๖     
๒๕๔.  น.ต.ทรงธรรม   จาติกวนิช   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๑๖๓๓๑๓๗๒๖  
๒๕๕.  น.ต.วิรัช   ถนอมญาติ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๑๗๓๓๐๗๐๖๔  
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๒๕๖.  น.ต.พิภพ   อ้นปรารมภ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๐๐๐๘๕๖  
๒๕๗.  น.ต.ณรงค์   รอดจันทร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๒๐๐๐๐๔  
๒๕๘.  น.ต.สมคิด   มติราเวคิน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๖๐๐๐๑๔๘  
๒๕๙.  น.ต.วรพล   ผลอนันต์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๖๐๐๐๑๔๗  
๒๖๐.  น.ต.จตุพล   ชูช่วย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๙๓๖๐๐๒๘๑  

  หมายเลข ๒๕๔. ถึง ๒๖๐.  ต้ังแต่ ๒ ต.ค.๕๖     
๒๖๑.  น.ต.สาธร   ดวงเพชร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๙๐๐๒๑๖  
๒๖๒.  น.ต.สุวคนธ์   คอนรัตน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๒๔๑  
๒๖๓.  น.ต.ปราโมทย์   ผ่องจิตร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๑๙๐  
๒๖๔.  น.ต.ยศ   เกษตรสินธ์ุ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๑๗๔๖๐๐๐๖๖  
๒๖๕.  น.ต.บัญญัติ   ฆารกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๐๓๐๐๐๐๑  

  หมายเลข ๒๖๑. ถึง ๒๖๕.  ต้ังแต่ ๓ ต.ค.๕๖     
๒๖๖.  น.ต.คนองเดช   มณีเนตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๓๓๐๐๑๐๒  
๒๖๗.  น.ต.ประเสริฐ   เจริญวงศ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๐๓๕  
๒๖๘.  น.ต.ธวัช   ดีแสง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๖๐๐๐๘๐๘  

  หมายเลข ๒๖๖. ถึง ๒๖๘.  ต้ังแต่ ๔ ต.ค.๕๖     
๒๖๙.  น.ต.มนตรี   คงตระกูล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๙๐๐๙๔๐  
๒๗๐.  น.ต.นิกร   ศรีษะเกตุ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๑๐๐๐๐๓  
๒๗๑.  น.ต.ประเสริฐ   ชัยบัญชาการ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๓๓๐๐๒๙๐  

  หมายเลข ๒๖๙. ถึง ๒๗๑.  ต้ังแต่ ๕ ต.ค.๕๖     
๒๗๒.  น.ต.นพดล   มั่งคั่ง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๐๘๐๑๘๖๕  
๒๗๓.  น.ต.พูลศักด์ิ   สุขโชค   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๓๔๐๐๐๐๘  
๒๗๔.  น.ต.สุเมธ   วีระสวัสด์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๕๙๐๐๐๔๓  

  หมายเลข ๒๗๒. ถึง ๒๗๔. ต้ังแต่ ๖ ต.ค.๕๖     
๒๗๕.  น.ต.เฉลียว    ชูแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๖๐๐๐๐๑  
๒๗๖.  น.ต.สน่ัน   ตันมีสุข   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๔๐๐๐๔๓  
๒๗๗.  น.ต.พิพัฒน์   โสภณ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๓๓๐๐๒๙๐  

  หมายเลข ๒๗๕. ถึง ๒๗๗.  ต้ังแต่ ๗ ต.ค.๕๖     
๒๗๘.  น.ต.บุญธรรม   สวนขยัน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๒๓๘  
๒๗๙.  น.ต.เจริญ   ภักดีเพชร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๐๕๐๐๐๐๓  
๒๘๐.  น.ต.ประยุทธ   มัญชุวาท   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๘๐๑๒๙๐  
๒๘๑.  น.ต.ชัยพร   เฟ่ืองสวัสด์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๑๕๐๐๒๗๒  

  หมายเลข ๒๗๘. ถึง ๒๘๑.  ต้ังแต่ ๘ ต.ค.๕๖     
๒๘๒.  น.ต.ไพศาล   เหลืองทองคํา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๑๙๐๐๐๐๙  
๒๘๓.  น.ต.นิมิต   ชูวงษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๔๒๐๐๐๐๖  
๒๘๔.  น.ต.มนตรี   บัตรเจริญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๐๗๐๐๐๒๘  
๒๘๕.  น.ต.วิรัช   คงศีล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๐๐๐๘๖๙  

  หมายเลข ๒๘๒. ถึง ๒๘๕.  ต้ังแต่ ๙ ต.ค.๕๖     
 

/  ๒๘๖.  ... 



 
- ๑๐ - 

 
๒๘๖.  น.ต.สําเริง   บุญปลอด   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๕๘๐๑๔๓๑  
๒๘๗.  น.ต.พยูร   ประกอบผล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๑๐๐๐๐๑  
๒๘๘.  น.ต.ณรงค์   เลือดอนันต์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๗๐๐๐๐๘  
๒๘๙.  น.ต.วิเชียร   อ่ิมคุ้ม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๓๑๐๐๐๑๑  

  หมายเลข ๒๘๖. ถึง ๒๘๙.  ต้ังแต่ ๑๐ ต.ค.๕๖     
๒๙๐.  น.ต.วินัย   กลิน่สุคนธ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๐๘๐๐๕๔๒  
๒๙๑.  น.ต.สุทน   ปลอดสมบูรณ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๕๐๐๐๐๑๑  
๒๙๒.  น.ต.นิรันดร์   ฤกษ์ศิริ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๘๐๑๐๓๐  
๒๙๓.  น.ต.อุทาน   เพ็ชรพันธ์ุ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๒๔๐ 

  หมายเลข ๒๙๐. ถึง ๒๙๓.  ต้ังแต่ ๑๑ ต.ค.๕๖     
๒๙๔.  น.ต.สุศิลป์    นิยมจันทร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๐๘๐๐๔๒๘  
๒๙๕.  น.ต.สุรพงศ์   จันทร์แป้น   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๐๗๐๐๐๒๔  
๒๙๖.  น.ต.สมวงศ์   โอภาส   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๑๐๖  
๒๙๗.  น.ต.สนอง   สว่างโรจน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๗๐๐๐๑๓  

  หมายเลข ๒๙๔. ถึง ๒๙๗.  ต้ังแต่ ๑๒ ต.ค.๕๖   
๒๙๘.  น.ต.ประภพพงศ์   บัวมาศ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๐๙๗  
๒๙๙.  น.ต.สมพงศ์   บุญสร้าง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๕๖๐๐๐๔๕  
๓๐๐.  น.ต.สมปอง   ทับทิม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๒๔๐๐๐๑๔  

  หมายเลข ๒๙๘. ถึง ๓๐๐.  ต้ังแต่ ๑๓ ต.ค.๕๖   
๓๐๑.  น.ต.เสน่ห์   ปลั่งวัฒนะ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๕๘๐๑๑๙๙  
๓๐๒.  น.ต.สมพร   ชินบุตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๐๐๐๐๑๙  
๓๐๓.  น.ต.พิภพ   พันธ์สุวรรณ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๕๖๐๐๐๘๗  
๓๐๔.  น.ต.อิทธิพล   ฉายราศรี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๔๙๐๐๐๑๗  

  หมายเลข ๓๐๑. ถึง ๓๐๔.  ต้ังแต่ ๑๔ ต.ค.๕๖   
๓๐๕.  น.ต.อํานาจ   มงคลพันธ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๒๑๐๐๐๐๗  

  หมายเลข ๓๐๕.  ต้ังแต่ ๑๕ ต.ค.๕๖      
๓๐๖.  น.ต.ศุภกร   แตงน้อย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๕๐๐๐๐๐๔  

  หมายเลข ๓๐๖.  ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๕๖      

เป็น  ว่าที่นาวาโทหญิง 
๓๐๗.  น.ต.หญิง เกษราภรณ์   สุตา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๓๘๑๑๒๑๒๑๔  
๓๐๘.  น.ต.หญิง วรรณวสาข์    เกาลวณิชย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๔๒๑๑๘๐๑๒๐  
๓๐๙.  น.ต.หญิง ณัฐวดี   เหลี่ยมเจรญิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๔๔๑๓๐๐๓๒๑  

  หมายเลข ๓๐๗. ถึง ๓๐๙. ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๖      
๓๑๐.  น.ต.หญิง ลดาวัล   ชลายนนาวี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๕๑๒๑๑๑๙๖  

  หมายเลข ๓๑๐.  ต้ังแต่ ๔ ต.ค.๕๖      
๓๑๑.  น.ต.หญิง สุภรณ์   รุ่งเรือง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๕๑๑๗๐๖๙๗  

  หมายเลข ๓๑๑.  ต้ังแต่ ๕ ต.ค.๕๖      
 

/  ๓๑๒.  ... 



 
- ๑๑ - 

 
๓๑๒.  น.ต.หญิง ศกุนตลา   สมเจริญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๙๑๑๑๐๙๙๗  

  หมายเลข ๓๑๒.  ต้ังแต่ ๖ ต.ค.๕๖      
๓๑๓.  น.ต.หญิง มงคลพันธ์ุ   ดวงดาว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๙๑๐๗๑๑๙๗  

  หมายเลข ๓๑๓.  ต้ังแต่ ๗ ต.ค.๕๖      
๓๑๔.  น.ต.หญิง ประพิศ   แจ๋วประยูร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๘๑๑๙๐๘๙๗  

  หมายเลข ๓๑๔.  ต้ังแต่ ๑๓ ต.ค.๕๖      
๓๑๕.  น.ต.หญิง ยุพิน   สัตยานนท์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๔๘๑๐๖๐๒๑๕  

  หมายเลข ๓๑๕.  ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๕๖      

เป็น  ว่าที่นาวาตรี 
๓๑๖.  ร.อ.ปกรณ์   ศรีพิพัฒน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๕๙๐๐๔๖๑  

  หมายเลข ๓๑๖.  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๕      
๓๑๗.  ร.อ.นิคม   มหาสาร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๘๔๖๐๑๔๙๖  
๓๑๘.  ร.อ.ศิริศักด์ิ   เอกพิศุทธ์ิสุนทร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๗๓๓๑๓๐๙๕  
๓๑๙.  ร.อ.อิทธิชัย   ส่งเจริญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๔๓๓๓๐๗๘๒๖  

  หมายเลข ๓๑๗. ถึง ๓๑๙.  ต้ังแต่ ๑ ก.ค.๕๖     
๓๒๐.  ร.อ.จักรวาล   เศรษฐพงษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๔๒๒๓๐๐๐๑๐  
๓๒๑.  ร.อ.วิวัตร์   มาศผล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๔๒๐๖๐๐๗๔๒  

  หมายเลข ๓๒๐. และ ๓๒๑.  ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๕๖     
๓๒๒.  ร.อ.พนัส   แก้วดวงเล็ก   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๘๐๐๐๐๒  
๓๒๓.  ร.อ.ไพเราะ   เสือขํา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๖๔๐๐๐๐๒  
๓๒๔.  ร.อ.อภิรัตน์   รอดน้อย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๑๑๐  
๓๒๕.  ร.อ.ประวี   เทียนพาลี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๑๑๙  
๓๒๖.  ร.อ.ทวีศักด์ิ   กลัดทิม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๒๓๙  
๓๒๗.  ร.อ.บํารุง   จัดแจง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๔๐๐๐๐๗  
๓๒๘.  ร.อ.สมชาย   นิตย์แสวง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๔๙๐๐๐๐๙  
๓๒๙.  ร.อ.ไพบูลย์   ขันธรรม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๑๓๐๐๐๐๑  
๓๓๐.  ร.อ.สมศักด์ิ   เลิศวิลัย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๖๐๐๐๒๗๔  
๓๓๑.  ร.อ.ศานิตย์   ศิริสุข   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๑๐๐๐๐๐๑  
๓๓๒.  ร.อ.มนัส   ก่อเกิดบุญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๒๔๐๐๐๐๙  
๓๓๓.  ร.อ.สุวิชัย   สุขสําราญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๐๙๔  
๓๓๔.  ร.อ.นรินทร์   ออมทรัพย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๐๐๐๐๐๖  
๓๓๕.  ร.อ.จีรวัฒน์   ลินิชดา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๔๐๐๐๑๒  
๓๓๖.  ร.อ.วิชาญ   ทองคง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๓๔๐๐๐๑๗  
๓๓๗.  ร.อ.เอกพล   โห้สงวน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๑๙๐๐๐๓๒  
๓๓๘.  ร.อ.เพชรพันธ์   จันทร์โฮม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๔๓๐๐๐๐๒  
๓๓๙.  ร.อ.ชัยยศ   เจิมขวัญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๓๓๐๐๑๒๖  

 
/  ๓๔๐.  ... 



 
- ๑๒ - 

 
๓๔๐.  ร.อ.ทรงศักด์ิ   แสงมณ ี  ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๒๔๐๐๐๑๗  
๓๔๑.  ร.อ.นิเวศ   ทองแสวง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๕๘๐๐๐๑๗  
๓๔๒.  ร.อ.พโยม   กาญจนพิมาย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๒๑๐๐๖๓๓  
๓๔๓.  ร.อ.ปิยะ   ขจรบุญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๑๙๐๐๐๑๕  
๓๔๔.  ร.อ.สมชาย   เอ่ียมสุข   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๒๙๐๐๐๐๔  
๓๔๕.  ร.อ.กฤตทวีรัฐ   ใจช่ืน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๑๘๐๐๐๐๓  
๓๔๖.  ร.อ.สมศักด์ิ   วัชรโชติ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๒๔๐๐๐๑๗  
๓๔๗.  ร.อ.ณรงค์ศักด์ิ   ช่ืนอารมณ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๑๘๐๐๐๐๑  
๓๔๘.  ร.อ.มานพ   นิยมไทย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๓๗๐๐๐๐๑  
๓๔๙.  ร.อ.สมชาย   ศรีบุตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๒๓๐๐๐๐๔  
๓๕๐.  ร.อ.รณกาศ   ชัยเกษม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๐๐๐๐๐๗  
๓๕๑.  ร.อ.ทนงศักด์ิ   เฮงแสงรุ้ง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๑๒๐  
๓๕๒.  ร.อ.พงศ์ศักด์ิ   รุ่งบุญคง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๑๑๐๐๐๐๓  
๓๕๓.  ร.อ.ประเสริฐ   หาญคง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๑๐๐๐๐๐๗  
๓๕๔.  ร.อ.ชัยวัชร   ชมธวัช   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๕๘๐๑๑๔๑  
๓๕๕.  ร.อ.วิม   จันทร์เสน่ห์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๓๗๐๐๐๐๘  
๓๕๖.  ร.อ.สมชาย   กรดแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๐๘๐๐๔๕๙  
๓๕๗.  ร.อ.ธงชัย   นวลดอกรักษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๓๔๐๐๐๒๘  
๓๕๘.  ร.อ.ชูชาติ   เต้ียเนตร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๕๙๐๐๕๙๑  
๓๕๙.  ร.อ.ชาญชัย   ไวทยกูล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๐๘๐๑๘๒๗  
๓๖๐.  ร.อ.ประดับ    พรหมเพชร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๒๒๐๐๓๔๓  
๓๖๑.  ร.อ.วิเศษ   ย้ิมอ่ิม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๗๐๐๐๐๑  
๓๖๒.  ร.อ.จรัญ   กล่อมฤทธ์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๓๔๐๐๐๐๓  
๓๖๓.  ร.อ.เชาวฤทธ์ิ   รัตนมณีโรจน์แสง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๐๘๐๐๘๑๙  
๓๖๔.  ร.อ.เสน่ห์   จินตเดช   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๐๘๐๑๒๐๐  
๓๖๕.  ร.อ.เจริญ   สมหวังพรเจริญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๔๙๐๐๐๐๑  
๓๖๖.  ร.อ.สมคิด   มนต์ประสิทธ์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๔๘๐๑๐๒๘  
๓๖๗.  ร.อ.วงศ์ยศ   ธนายศศนันท์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๐๖๐๐๘๐๓  
๓๖๘.  ร.อ.ชุมพล   เฮมสกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๓๓๐๐๒๙๙  
๓๖๙.  ร.อ.ชาญศักด์ิ   ปิยาโน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๐๘๐๑๘๐๕  
๓๗๐.  ร.อ.สมศักด์ิ   บุญพลอย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๖๓๐๐๐๐๗  
๓๗๑.  ร.อ.บุญเชิด   จวงจ่าย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๒๔๐๐๐๑๕  
๓๗๒.  ร.อ.สมภพ   เปาโรหิตย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๕๙๐๐๔๖๒  
๓๗๓.  ร.อ.บํารุง   กลิน่ฟุ้ง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๔๙๐๐๐๑๓  
๓๗๔.  ร.อ.ศักด์ิดา    ประทุมรัตน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๓๔๐๐๐๐๒  
๓๗๕.  ร.อ.พงษ์ศักด์ิ    นุ่มน้อย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๓๓๐๐๐๗๗  
๓๗๖.  ร.อ.ปรีชา   ทกัญาติ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๐๘๐๑๘๙๖  
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๓๗๗.  ร.อ.ยศศักด์ิ   ยุรศักด์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๐๗๙  
๓๗๘.  ร.อ.ประสงค์   สังข์ขาว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๔๐๐๑๕๓  
๓๗๙.  ร.อ.สมศักด์ิ   ไทยทํานัส   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๗๐๐๐๐๗  
๓๘๐.  ร.อ.ณรงค์ศักด์ิ   มนต์ประสิทธ์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๗๔๘๐๐๓๕๙  
๓๘๑.  ร.อ.วุธ   ยอดพรหม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๓๓๐๐๒๕๑  
๓๘๒.  ร.อ.ธีรโชติ   ภาคีฉาย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๓๔๐๐๐๐๒  
๓๘๓.  ร.อ.สมชาย   โตอุตตชนม์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๓๓๐๐๒๒๖  
๓๘๔.  ร.อ.ธาดา   โพสาโพชน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๖๑๐๐๐๐๔  
๓๘๕.  ร.อ.อนันต์   ยมกาล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๔๘๐๐๗๑๐  
๓๘๖.  ร.อ.วุฒิพงษ์   ใจเอ้ือ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๒๙๐๐๐๐๙  
๓๘๗.  ร.อ.นิพนธ์   จั้นลัน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๒๑๐๐๐๑๓  
๓๘๘.  ร.อ.ไกรสร   หลงผาสุข   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๑๙๐๐๐๐๗  
๓๘๙.  ร.อ.นิพนธ์   พัดเย็น   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๕๐๐๐๐๐๓  
๓๙๐.  ร.อ.ทฤษฎี   อมาตยกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๓๓๐๐๐๒๙  
๓๙๑.  ร.อ.จักรพงษ์   งามแสง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๑๐๐๐๑๑  
๓๙๒.  ร.อ.กิตกร   ขันติไตรรัตน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๓๓๐๐๐๐๓  
๓๙๓.  ร.อ.ชาลี   พูลพิพัฒน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๓๓๐๐๑๙๖  
๓๙๔.  ร.อ.อุดม   ลายประดิษฐ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๐๗๐๐๒๓๕  
๓๙๕.  ร.อ.คมสันต์   นํ้าเพชร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๖๔๐๐๐๒๗  
๓๙๖.  ร.อ.ธรรมนูญ   พิกุลทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๓๓๐๐๐๑๕  
๓๙๗.  ร.อ.อดุลเดช   เครือหงษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๓๘๐๐๐๐๕  
๓๙๘.  ร.อ.ประพรรณพงษ์   ยอดราช   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๒๒๐๑๑๒๘  
๓๙๙.  ร.อ.บรรยงค์   ทับกลัด   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๐๘๐๐๔๒๖  
๔๐๐.  ร.อ.ปราสาท   สิทธิศักด์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๓๑๗๓๘๐๐๐๑๒  
๔๐๑.  ร.อ.สมรรถ   สายใยทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๘๐๑๒๓๔  
๔๐๒.  ร.อ.กัมพล   คาํจันทร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๗๑๐๐๐๐๒  
๔๐๓.  ร.อ.มาโนชย์   วิริยะกิจ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๔๘๐๐๘๙๙  
๔๐๔.  ร.อ.ทินกร   ประมวลทรัพย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๓๓๐๐๑๑๐  
๔๐๕.  ร.อ.ประจักษ์   ทองงาม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๐๙๐๐๐๐๑  
๔๐๖.  ร.อ.สมชาย   พัฒนศิริพงศ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๓๕๐๐๓๕๕  
๔๐๗.  ร.อ.ชนชน   เติมตันท์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๔๒๐๐๐๕๔  
๔๐๘.  ร.อ.สุทรรณ ์  อ้อสถิตย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๓๐๐๐๑๖๘  
๔๐๙.  ร.อ.สากล   ดีการค้า   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๐๘๐๐๕๙๐  
๔๑๐.  ร.อ.วินัย   ม่วงกลม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๖๐๐๐๘๐๗  
๔๑๑.  ร.อ.วีระวุฒิ   บุญจอม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๔๐๐๐๐๐๔  
๔๑๒.  ร.อ.กิตติชัย   ชาวสวนทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๐๘๐๑๕๐๑  
๔๑๓.  ร.อ.บรม   วงษ์จันทเจริญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๑๙๐๐๐๐๖  
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๔๑๔.  ร.อ.อาวุธ   หลําเพ็ชร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๓๙๐๐๑๐๕  
๔๑๕.  ร.อ.ภิญโญ   ซิม้เจริญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๗๑๙๐๐๐๑๘  
๔๑๖.  ร.อ.อาณุ   ชัยพัฒน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๘๒๓๐๐๐๐๑  
๔๑๗.  ร.อ.มานิจ   หลําทิม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๓๘๐๐๐๑๖  
๔๑๘.  ร.อ.ดิเรก   วงศ์สกุลสขุดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๘๔๘๐๑๑๓๑  
๔๑๙.  ร.อ.สรศักด์ิ   วอทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๒๓๓๓๐๕๒๙๓  
๔๒๐.  ร.อ.ปรีชา   ฉว้นกลิ่น   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๓๖๐๐๐๐๔  
๔๒๑.  ร.อ.สามารถ   สิทธิเวช   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๔๘๐๐๗๙๗  
๔๒๒.  ร.อ.พิสิฐ   รวยสวัสด์ิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๓๓๐๐๑๖๗  
๔๒๓.  ร.อ.ชูชีพ   สุพัฒน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๖๓๐๐๐๐๗  
๔๒๔.  ร.อ.จําลอง   สขุผล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๖๐๐๐๑๒๑  
๔๒๕.  ร.อ.ปัญญา   ต้นสุรา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๐๘๐๑๐๙๒  
๔๒๖.  ร.อ.วิรัตน์   หรุ่นสูงเนิน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๒๑๐๐๐๒๕  
๔๒๗.  ร.อ.สามารถ   ถมยาพิทักษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๔๙๐๐๐๑๑  
๔๒๘.  ร.อ.สิทธิชัย   โอศิริ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๑๗๖  
๔๒๙.  ร.อ.กรีศักด์ิ   ศรีเมือง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๕๐๐๑๐๑  
๔๓๐.  ร.อ.ประเสริฐ   จันทพาด   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๗๐๐๐๐๐๑  
๔๓๑.  ร.อ.สามารถ   โอชา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๖๒๐๐๐๐๔  
๔๓๒.  ร.อ.เสรี   เผ่าน้อย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๔๐๐๐๐๐๗  
๔๓๓.  ร.อ.ศุภกิจ   พรมเสนวงศ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๖๓๐๐๐๐๖  
๔๓๔.  ร.อ.วรัชญ์   แสงแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๓๕๐๐๑๙๙  
๔๓๕.  ร.อ.กิติภูมิ   กองช้าง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๒๓๐๐๐๑๐  
๔๓๖.  ร.อ.นุไชย   ศรสุรินทร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๒๓๐๐๐๒๕  
๔๓๗.  ร.อ.สันติ   ไพรเรือง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๕๐๐๐๐๒๑  
๔๓๘.  ร.อ.กสิณพจน์   ทองชุ่ม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๕๙๐๐๕๓๘  
๔๓๙.  ร.อ.ณรงค์   คําสุข   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๓๓๐๐๐๗๗  
๔๔๐.  ร.อ.ถาวร   แสนสิบ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๔๘๐๐๘๙๒  
๔๔๑.  ร.อ.มานะ   ภู่ห้อย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๗๑๙๐๐๐๒๒  
๔๔๒.  ร.อ.วีระ   มโนหาญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๑๒๐๐๐๐๕  
๔๔๓.  ร.อ.จารึก   คุ้มครอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๒๙๐๐๐๐๗  
๔๔๔.  ร.อ.สานิตย์   เสริมสกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๗๖๑๐๐๐๐๙  
๔๔๕.  ร.อ.นพพล   บุษดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๗๐๓๐๐๐๐๖  
๔๔๖.  ร.อ.ทัศนะ   พันธุลาภ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๖๗๐๐๐๐๘  
๔๔๗.  ร.อ.เฉลียว   สร้อยสีดา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๓๙๐๐๒๒๖  
๔๔๘.  ร.อ.นคเรศ   ศรีสุวรรณ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๙๖๔๐๐๐๑๗  
๔๔๙.  ร.อ.มงคล   เขียวเกษม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๐๘๐๑๘๔๓  
๔๕๐.  ร.อ.นิธิโรจน์    ธาดาโกสียรัตน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๘๓๓๐๐๐๑๒  
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๔๕๑.  ร.อ.ประเทือง   อ้นบํารุง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๖๐๐๐๑๒๔  
๔๕๒.  ร.อ.วินัย   อัจฉริยนิติ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๗๐๘๐๑๖๕๕  
๔๕๓.  ร.อ.สุรพล   สุขสงวน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๒๙๐๐๐๑๕  
๔๕๔.  ร.อ.ธงชัย   นามจิตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๑๐๘๐๑๖๓๔  
๔๕๕.  ร.อ.ขวัญทวี   พูลผล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๓๓๐๐๐๘๙  
๔๕๖.  ร.อ.สถาพร   สุขแสง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๘๐๑๒๓๗  
๔๕๗.  ร.อ.สุเทพ   ธรรมกันมา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๓๑๕๓๔๐๐๐๗๒  
๔๕๘.  ร.อ.วิรัช   บรรลือเขต   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๓๔๐๐๐๑๗  
๔๕๙.  ร.อ.ชวน   น้อยมา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๑๑๐๐๒๑๖  
๔๖๐.  ร.อ.ไพฑูรย์   วงศ์พรหม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๔๙๐๐๐๓๐  
๔๖๑.  ร.อ.โสภณ   กันคล้าย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๕๖๐๐๓๙๐  
๔๖๒.  ร.อ.รัฐสรรค ์   แพรพงษ์ศรี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๖๗๐๐๐๒๒  
๔๖๓.  ร.อ.วิชัย   ป้อมนาก   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๓๗๐๐๐๑๑  
๔๖๔.  ร.อ.วันชัย   บูรณพัฒนพงษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๐๘๐๑๙๓๘  
๔๖๕.  ร.อ.ณรงค์   มั่นคง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๑๘๐๐๐๑๐  
๔๖๖.  ร.อ.ชัยชะนะ   ทองบัว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๙๑๔๐๐๗๘๒  
๔๖๗.  ร.อ.อดิเรก   จนัทะศรี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๓๒๙๖๘๐๐๒๘๒  
๔๖๘.  ร.อ.ปัญญา   เกษมวงศ์ภักดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๓๒๐๐๐๕๐  
๔๖๙.  ร.อ.ธเนตร   อินอํารุง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๗๔๒๐๐๒๑๘  
๔๗๐.  ร.อ.สมหมาย   รักความสุข   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๐๘๐๐๙๗๘  
๔๗๑.  ร.อ.วิชา   บัวอุย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๑๖๑๐๑๖๔๕  
๔๗๒.  ร.อ.ประสาท   ขายของ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๘๗๓๐๐๐๐๖  
๔๗๓.  ร.อ.ณรงค์ชัย   มุตตาสุทธ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๑๖๖๐๐๐๐๙  
๔๗๔.  ร.อ.พลสินธ์ุ   ทองลิ่ม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๗๓๓๐๐๑๒๑  
๔๗๕.  ร.อ.สุโชติ   เหมือนเมือง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๓๕๐๐๑๙๗๙  
๔๗๖.  ร.อ.กมล   สายศรีหยุด   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๔๐๐๐๑๕  
๔๗๗.  ร.อ.สุรชัย   คุณประโยชน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๓๓๐๐๒๙๘  
๔๗๘.  ร.อ.ชัยวัฒน์   ศิริเขตต์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๑๐๐๐๒๐  
๔๗๙.  ร.อ.ธงชัย   คํามี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๓๓๐๐๐๐๔  
๔๘๐.  ร.อ.ทองศุกร์   ประสิทธิศาสตร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๓๓๐๐๒๑๒  
๔๘๑.  ร.อ.บุญเลิศ   ยวงลําใย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๕๘๐๑๔๒๔  
๔๘๒.  ร.อ.ธนู   วิเชียรเช้ือ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๖๕๐๐๑๘๘  
๔๘๓.  ร.อ.สมิต   แหวนเพ็ชร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๔๙๐๐๐๒๓  
๔๘๔.  ร.อ.วิเชียร   เปลี่ยนพุ่ม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๙๐๒๐๐๐๑๘  
๔๘๕.  ร.อ.จรัส   อุทศิโชคชัย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๘๕๖๐๐๐๔๑  
๔๘๖.  ร.อ.สุพี   สาริกา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๒๓๐๐๐๐๑  
๔๘๗.  ร.อ.ประมวล   ศรีชํานาญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๒๑๐๐๐๗๗  

 
/  ๔๘๘.  ... 



 
- ๑๖ - 

 
๔๘๘.  ร.อ.ปพณ   สุดประเสริฐ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๕๙๐๐๑๖๓  
๔๘๙.  ร.อ.สุเวช   สุธีรพาณิชย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๑๑๔๐๐๗๔๑  
๔๙๐.  ร.อ.สุจินต์   เน้ือนุ่ม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๙๓๓๐๐๐๒๑  
๔๙๑.  ร.อ.สุภาพ   เชียงวิราฑา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๖๔๐๐๐๑๐  
๔๙๒.  ร.อ.ศรรวัฏ   รัทจร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๓๑๐๐๐๐๖  
๔๙๓.  ร.อ.อํานาจ   นิลกรม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๒๓๐๐๐๓๗  
๔๙๔.  ร.อ.สุภาพ   ศรีสุวรรณ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๖๖๐๐๐๐๓  
๔๙๕.  ร.อ.อาคม   ศรีบุญธรรม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๑๙๐๐๐๐๗  
๔๙๖.  ร.อ.พิพัฒน์   กล่ําสมบูรณ ์  ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๓๑๐๐๐๐๒  
๔๙๗.  ร.อ.พัชร   ไมห้อม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๒๓๐๐๐๐๗  
๔๙๘.  ร.อ.สุรพล   ปัญญา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๖๕๐๐๐๘๗  
๔๙๙.  ร.อ.สมเกียรติ   พวงมาลี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๖๔๐๐๐๒๕  
๕๐๐.  ร.อ.สุทัศน์   ขนิษฐ์ทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๖๗๐๐๐๑๒  
๕๐๑.  ร.อ.เสนอ   ป่ินวงศ์งาม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๑๙๐๐๐๓๔  
๕๐๒.  ร.อ.ศักด์ิชัย   ทิพยจันทร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๑๙๐๐๐๑๐  
๕๐๓.  ร.อ.วิริยะ   ใยคง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๕๐๐๐๐๐๔  
๕๐๔.  ร.อ.สําเนียง   ฟองน้อย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๒๔๐๐๐๒๗  
๕๐๕.  ร.อ.ขจร   เนตรสืบสาย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๕๐๐๑๐๘  
๕๐๖.  ร.อ.สิทธิชัย   แก้วสุวรรณ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๓๓๐๐๐๙๙  
๕๐๗.  ร.อ.เจริญ   เงินสุทธิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๐๖๐๐๖๒๒  
๕๐๘.  ร.อ.บุญเกิด   รัตนบริบูรณ์ลาภ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๓๓๐๐๑๙๗  
๕๐๙.  ร.อ.ฉัตรชัย   สงวนงาม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๐๘๐๒๔๒๒  
๕๑๐.  ร.อ.ไพฑูรย์   ทรัพย์เฉลิม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๓๔๐๐๐๕๑  
๕๑๑.  ร.อ.อดิศักด์ิ   อินทรประดิษฐ ์  ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๓๙๐๐๒๖๕  
๕๑๒.  ร.อ.สนิท   หันเสรี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๓๔๐๐๐๑๘  
๕๑๓.  ร.อ.จรัญ   จวงสอน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๘๒๑๐๐๐๐๕  
๕๑๔.  ร.อ.เกียรติศักด์ิ   จอกนาค   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๙๑๐๐๐๐๐๗  
๕๑๕.  ร.อ.แดน   อุ่มบางตลาด   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๓๓๐๐๘๔๕  
๕๑๖.  ร.อ.ธนะวรรธน์   ศิริกุลรุ่งรังสี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๘๓๘๐๐๐๑๕  
๕๑๗.  ร.อ.ดํารงศักด์ิ   อิทธิริวิชัย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๓๓๐๐๙๗๘  
๕๑๘.  ร.อ.อํานาจ   ฟักทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๖๑๐๐๘๑๑  
๕๑๙.  ร.อ.ประมวล   น้อยวานิช   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๕๘๐๐๕๘๘  
๕๒๐.  ร.อ.บุญญฤทธ์ิ   ใจดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๒๖๙๐๐๐๐๘  
๕๒๑.  ร.อ.สมชาย   ฉันทะสาร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๔๘๐๐๕๓๓  
๕๒๒.  ร.อ.ณัฐภัทร   รัตนโสภา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๒๔๐๐๑๘๘๓  
๕๒๓.  ร.อ.สุรศักด์ิ   สงวนวงษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๙๑๙๐๐๐๑๐  
๕๒๔.  ร.อ.เฉลิมเผ่า   โชติกร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๐๘๐๑๑๗๒  

 
/  ๕๒๕.  ... 



 
- ๑๗ - 

 
๕๒๕.  ร.อ.ชาตรี   ยอดพยุ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๗๔๘๐๐๒๗๔  
๕๒๖.  ร.อ.อรรถพล   ปุณยพุฒิพงศ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๘๖๖๐๐๐๐๒  
๕๒๗.  ร.อ.อภิชาติ   ชวนเจริญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๕๘๐๐๘๓๓  
๕๒๘.  ร.อ.สมชาย   ก้านบัวแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๒๓๓๐๐๓๕๒  
๕๒๙.  ร.อ.ณรงค์ชัย   ปาชะณี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๖๑๐๐๐๐๗  
๕๓๐.  ร.อ.เอกสิทธ์ิ   เงาเจริญวิจิตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๐๖๐๑๕๗๕  
๕๓๑.  ร.อ.อัครสารัช   ตุงคะสถาน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๗๕๘๐๐๑๙๔  
๕๓๒.  ร.อ.สุรเชษฐ์   ทองแม้น   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๔๗๖๖๐๐๓๔๕  
๕๓๓.  ร.อ.พลอย   แทนทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๒๔๐๐๐๔๑  
๕๓๔.  ร.อ.ปรีชา   พงศ์ไพร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๔๙๐๐๐๑๗  

  หมายเลข ๓๒๒. ถึง ๕๓๔.  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๖     
๕๓๕.  ร.อ.สมศักด์ิ   ภู่เอ่ียม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๑๙๒  
๕๓๖.  ร.อ.สุวิทย์   เรืองบุญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๑๐๐๐๐๐๒  
๕๓๗.  ร.อ.มานิตย์   วงค์ล้อม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๘๐๐๐๑๖  
๕๓๘.  ร.อ.ไพฑูรย์   ธีระกูล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๙๐๐๒๑๕  
๕๓๙.  ร.อ.วิรัช   โรจนวิชัย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๒๔๐๐๐๑๕  
๕๔๐.  ร.อ.เกษม   ผอบทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๐๐๐๐๒๓  
๕๔๑.  ร.อ.ไพโรจน์   ญาณสมบัติ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๔๐๐๐๓๑  
๕๔๒.  ร.อ.โชติ    พิณทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๐๖๓  

  หมายเลข ๕๓๕. ถึง ๕๔๒.  ต้ังแต่ ๒ ต.ค.๕๖     
๕๔๓.  ร.อ.วิรัช   สิ้นทุกข์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๑๐๐๐๑๒  
๕๔๔.  ร.อ.สุรัตน์   สลับศรี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๐๘๐๐๑๗๔  
๕๔๕.  ร.อ.พิทักษ์   ตะเภาทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๕๘๐๑๒๕๕  
๕๔๖.  ร.อ.พงษ์สันต์ิ   ศิริธานันท์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๖๐๐๑๐๐๑  

  หมายเลข ๕๔๓. ถึง ๕๔๖.  ต้ังแต่ ๓ ต.ค.๕๖     
๕๔๗.  ร.อ.สําเริง   อํ่าแตง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๒๔๐๐๐๐๗  
๕๔๘.  ร.อ.เสรี   ชีพเป็นสุข   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๐๕๙  

  หมายเลข ๕๔๗. และ ๕๔๘.  ต้ังแต่ ๔ ต.ค.๕๖     
๕๔๙.  ร.อ.นัทชา   ขุนราช   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๕๖๐๐๑๓๑  
๕๕๐.  ร.อ.ประสงค์   ปานประเสริฐ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๐๘๐๑๘๒๖  

  หมายเลข ๕๔๙. และ ๕๕๐.  ต้ังแต่ ๕ ต.ค.๕๖     
๕๕๑.  ร.อ.ธนพล   สุขม่วง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๖๐๐๐๔๔๐  
๕๕๒.  ร.อ.วัฒนะ   ทองดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๔๘๐๐๓๗๑  
๕๕๓.  ร.อ.ประวิทย์   คล้ายสมบูรณ ์  ร.น.   หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๕๘๐๐๘๒๖  

  หมายเลข ๕๕๑. ถึง ๕๕๓.  ต้ังแต่ ๖ ต.ค.๕๖     
๕๕๔.  ร.อ.ณรงค์   กุลใส   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๐๘๐๑๖๑๖  
๕๕๕.  ร.อ.สมพงษ์   กมลเสม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๐๗๑  

  หมายเลข ๕๕๔. และ ๕๕๕.  ต้ังแต่ ๗ ต.ค.๕๖     
๕๕๖.  ร.อ.พนอ   ผ่องฉวี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๕๐๐๑๐๐  

 
/  ๕๕๗.  ... 



 
- ๑๘ - 

 
๕๕๗.  ร.อ.นาวี   บุญชู   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๑๕๐๐๒๐๔  
๕๕๘.  ร.อ.ยศกร   ศรชัย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๖๐๐๐๒๓๑  

  หมายเลข ๕๕๖. ถึง ๕๕๘.  ต้ังแต่ ๘ ต.ค.๕๖     
๕๕๙.  ร.อ.ถวิล   ทินวงค์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๒๒๐๐๓๒๕  

  หมายเลข ๕๕๙.  ต้ังแต่ ๙ ต.ค.๕๖      
๕๖๐.  ร.อ.สุรศักด์ิ   สาครเสถียร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๔๘๐๐๘๙๔  
๕๖๑.  ร.อ.ชัยยันต์  ขําเขียว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๐๘๐๐๙๒๙  

  หมายเลข ๕๖๐. และ ๕๖๑.  ต้ังแต่ ๑๐ ต.ค.๕๖     
๕๖๒.  ร.อ.สายัณห์   กรรณิกา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๖๐๐๐๖๓๖  
๕๖๓.  ร.อ.บุญเลิศ   บัวขาว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๔๖๐๐๐๐๖  
๕๖๔.  ร.อ.มาณพ   พุ่มอํานวย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๕๙๐๐๑๗๙  

  หมายเลข ๕๖๒. ถึง ๕๖๔.  ต้ังแต่ ๑๑ ต.ค.๕๖   
๕๖๕.  ร.อ.อาษา   เหมือนท่าไม้   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๖๐๐๐๑๘๐  
๕๖๖.  ร.อ.วินัย   สิทธิโชค   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๗๔๘๐๐๖๖๐  

  หมายเลข ๕๖๕. และ ๕๖๖.  ต้ังแต่ ๑๒ ต.ค.๕๖   
๕๖๗.  ร.อ.ฉัตรชัย   ศรีทองคํา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๑๓๙๑๙๐๐๗๔๐ 

  หมายเลข ๕๖๗.  ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๕๖      

เป็น  ว่าที่นาวาตรีหญิง 
๕๖๘.  ร.อ.หญิง ธิดารัตน์    ยังรอต   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๓๔๑๒๕๑๐๑๕  

  หมายเลข ๕๖๘.  ต้ังแต่ ๑ ม.ิย.๕๖      
๕๖๙.  ร.อ.หญิง พัชรา   บุญเนือง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๘๑๒๕๐๘๙๗  
๕๗๐.  ร.อ.หญิง อัจฉรากูล   แสงละออ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๘๑๑๙๐๘๙๗  
๕๗๑.  ร.อ.หญิง ประภา   นิลยนาค   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๒๕๑๐๓๐๑๐๖  
๕๗๒.  ร.อ.หญิง บังอร   หมึงประเสริฐ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๗๑๐๓๐๖๙๗  
๕๗๓.  ร.อ.หญิง ลําเจียก   วงษ์ไทย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๒๔๑๐๙๐๒๐๓  
๕๗๔.  ร.อ.หญิง พิมล   พิมใจใส   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๓๓๑๑๒๐๖๐๘  
๕๗๕.  ร.อ.หญิง สุรีพร   ภู่ผล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๖๑๑๕๐๗๙๗  
๕๗๖.  ร.อ.หญิง สุวัฒนา   ตันตินีรนาท   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๒๘๑๒๐๐๘๐๗  
๕๗๗.  ร.อ.หญิง เสาวณีย์   กาญจนมณี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๒๒๑๐๘๐๙๙๗  
๕๗๘.  ร.อ.หญิง ทวี   ขุนเณร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๒๘๑๑๗๐๖๐๔  
๕๗๙.  ร.อ.หญิง อริยา   ทองมาก   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๒๘๑๐๔๐๖๐๙  
๕๘๐.  ร.อ.หญิง กัลยา   โชติช่วง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๙๑๑๘๐๙๙๗  
๕๘๑.  ร.อ.หญิง รสรนิทร์   สกุลพราหมณ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๓๔๑๐๑๑๑๑๓  
๕๘๒.  ร.อ.หญิง อัจฉรา   ทวีพรกุล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๓๓๑๓๑๐๗๑๒  
๕๘๓.  ร.อ.หญิง ปาริชาติ   ช่อทองดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๓๓๑๒๖๐๙๑๔  
๕๘๔.  ร.อ.หญิง วัฒนา   หว่างศิริ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๒๖๑๒๘๐๒๐๗  
๕๘๕.  ร.อ.หญิง สมทรง   ทองเคร่ง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๒๖๑๐๙๐๖๐๖  
๕๘๖.  ร.อ.หญิง รัชนี   ช่อระกํา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๒๘๑๐๖๑๒๐๘  

 
/  ๕๘๗.  ... 
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๕๘๗.  ร.อ.หญิง วรรณรวี   วงศ์วิจิตร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๔๗๑๒๓๐๒๒๓  
๕๘๘.  ร.อ.หญิง สุธาทอง   มั่งมี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๔๘๑๐๑๐๒๒๔  

  หมายเลข ๕๖๙. ถึง ๕๘๘.  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๖      
๕๘๙.  ร.อ.หญิง บรรเทิง    เขียวรัตน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๘๑๒๙๐๑๙๗  

  หมายเลข ๕๘๙.  ต้ังแต่ ๒ ต.ค.๕๖      
๕๙๐.  ร.อ.หญิง ภัทรมัย   แย้มขจร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๙๑๐๖๐๗๙๗  

  หมายเลข ๕๙๐.  ต้ังแต่ ๔ ต.ค.๕๖      
๕๙๑.  ร.อ.หญิง สุรางค์   โภคา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๗๑๑๐๐๕๙๗  

  หมายเลข ๕๙๑.  ต้ังแต่ ๕ ต.ค.๕๖      
๕๙๒.  ร.อ.หญิง ชมบุญ   หมอปาน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๙๑๒๕๐๕๙๗  

  หมายเลข ๕๙๒.  ต้ังแต่ ๗ ต.ค.๕๖      
๕๙๓.  ร.อ.หญิง ผาสขุ   อ่ิมประจง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๖๑๑๔๐๘๙๗  
๕๙๔.  ร.อ.หญิง นันทน์ภัส   บุญอยู่   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๘๑๑๔๑๐๙๖  

  หมายเลข ๕๙๓. และ ๕๙๔.  ต้ังแต่ ๙ ต.ค.๕๖      
๕๙๕.  ร.อ.หญิง จิตปรีชา   เพียรกุศล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๑๘๑๐๖๐๑๙๗  

  หมายเลข ๕๙๕.  ต้ังแต่ ๑๐ ต.ค.๕๖      

เป็น  ว่าที่เรือเอก 
๕๙๖.  ร.ท.ตังเมล์   พิริยะวงศ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๔๖๓๓๐๐๐๓๑  

  หมายเลข ๕๙๖.  ต้ังแต่ ๑ ส.ค.๕๖      
๕๙๗.  ร.ท.พิชัย   เตชะ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๑๓๐๐๐๐๒  
๕๙๘.  ร.ท.กมล   สุขเกิด   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๔๘๐๐๖๐๑  
๕๙๙.  ร.ท.ดุสิต   กิริยา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๓๓๐๐๐๘๓  
๖๐๐.  ร.ท.อุดม   พ่วงพี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๐๖๐๐๔๑๓  
๖๐๑.  ร.ท.ประทีป   ศรีแย้ม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๒๙๐๐๐๐๔  
๖๐๒.  ร.ท.เจริญ   มนูญญา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๘๐๐๐๑๑  
๖๐๓.  ร.ท.สน่ัน   ผลทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๑๘๐๐๐๐๒  
๖๐๔.  ร.ท.วิเชียร   ศรีบัวจับ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๐๙๙  
๖๐๕.  ร.ท.บุญช่วย   คุ้มพงษ์พันธ์ุ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๑๙๐๐๐๒๒  
๖๐๖.  ร.ท.สมพล   ผลบุญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๐๗๐๐๐๖๙  
๖๐๗.  ร.ท.โกวิท   ครองเพ็ชร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๖๐๐๐๗๒๘  
๖๐๘.  ร.ท.ชยุติ   ชอบงาม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๗๑๐๐๐๐๓  
๖๐๙.  ร.ท.ปิยะ   ทองแท้   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๒๓๐๐๐๑๒  
๖๑๐.  ร.ท.ภานุวิชญ์   รามแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๒๒๐๐๒๑๙  
๖๑๑.  ร.ท.วิเชียร   ดิษดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๓๓๐๐๒๓๖  
๖๑๒.  ร.ท.วิเชียร   ขยันประเสริฐ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๕๙๐๐๒๕๙  
๖๑๓.  ร.ท.ประเสริฐ   ประสงค์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๓๐๐๐๐๐๗  
๖๑๔.  ร.ท.ณเรศ   เรือนแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๕๘๐๑๑๘๗  
๖๑๕.  ร.ท.ธนกร   นาแหยม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๖๐๐๐๖๙๗  

 
/  ๖๑๖.  ... 
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๖๑๖.  ร.ท.สําราญ   ชอบธรรมดี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๕๐๐๐๐๐๑  
๖๑๗.  ร.ท.สมชาย   อวยพร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๔๘๐๐๘๕๐  
๖๑๘.  ร.ท.บุญญา   โพธิจาด   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๓๓๐๐๑๗๓  
๖๑๙.  ร.ท.สุรพล   เทียมเงิน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๐๖๐๐๗๓๔  
๖๒๐.  ร.ท.บุญชู   จันทร์สุก   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๕๙๐๐๕๐๖  
๖๒๑.  ร.ท.สถาพรชัย   ทองพูน   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๓๐๗๐๐๑๙๙  
๖๒๒.  ร.ท.บุญเทียม   แสวงผล   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๖๗๒๐๐๐๐๑  
๖๒๓.  ร.ท.กําแหง   โชคคณาพิทักษ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๖๕๐๐๑๖๘  
๖๒๔.  ร.ท.สุพล   จําเริญทิพย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๑๐๐๐๐๑๒  
๖๒๕.  ร.ท.อัมรินทร์   เกษรจันทร ์  ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๔๓๔๐๐๐๐๑  
๖๒๖.  ร.ท.ประสงค์   ผึ่งฉิมพล ี  ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๘๒๑๐๐๐๐๘  
๖๒๗.  ร.ท.ศักดา   จันทร์เทศ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๕๘๐๐๐๗๒  
๖๒๘.  ร.ท.วันชัย   ชัยสมร   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๙๒๔๐๐๐๐๘  
๖๒๙.  ร.ท.วิเชียร   พรมขวัญ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๙๑๔๐๐๗๘๔  
๖๓๐.  ร.ท.ถนอมศักด์ิ   สมัย   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๒๒๐๐๗๔๗  
๖๓๑.  ร.ท.อํานวย   วงศ์ป้อง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๕๓๐๐๐๐๑  
๖๓๒.  ร.ท.ณรงค์   จนัทร์ใจ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๑๒๐๐๐๑๐  
๖๓๓.  ร.ท.ณรงค์ศักด์ิ   กระแส   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๕๖๗๐๐๐๐๘  
๖๓๔.  ร.ท.ประสงค์   เกิดแก้ว   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๗๕๘๐๐๕๙๕  
๖๓๕.  ร.ท.สําราญ   บรรเด็จ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๑๐๙๐๐๐๑๑  
๖๓๖.  ร.ท.นพพงษ์   อ่อนอินทร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๐๐๙๐๐๐๑๖  
๖๓๗.  ร.ท.สมนึก   ปรอดโปร่ง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๖๓๔๐๐๐๓๗  
๖๓๘.  ร.ท.จักรินทร ์  สีทับทมิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๒๖๖๐๐๐๐๘  
๖๓๙.  ร.ท.ณรงค์   พิกุลทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๓๙๐๐๓๐๔  
๖๔๐.  ร.ท.วิทวัส   สามัคคีภิรมย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๙๑๘๐๐๐๐๕  
๖๔๑.  ร.ท.สมจิตร ์  วัฒนศิริ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๐๐๗๐๐๑๙๔  
๖๔๒.  ร.ท.พงษ์ศักด์ิ   อ่อนกล่ํา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๓๕๙๐๐๔๑๙  
๖๔๓.  ร.ท.อิทธิพล   ตันติวิศวกรรม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๓๖๔๘๐๑๕๖๘  
๖๔๔.  ร.ท.ธนินท์รัฐ   ภู่พวง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๔๖๒๐๐๐๐๘  
๖๔๕.  ร.ท.ปัญญา   พิมลลิขิต   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๑๕๖๔๐๐๐๐๔  

  หมายเลข ๕๙๗. ถึง ๖๔๕.  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๖     
๖๔๖.  ร.ท.เทวเจษฎา   ภาเรือง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๕๔๗๑๐๐๕๙๙  

  หมายเลข ๖๔๖.  ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๕๖     

เป็น  ว่าที่เรือเอกหญิง 
๖๔๗.  ร.ท.หญิง สมปรารถนา   คําผอ่งศรี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๕๔๑๐๒๐๐๑๖  

  หมายเลข ๖๔๗.  ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๕๖     
 

/  เป็น  ว่าที่เรอืโท  ... 



 
- ๒๑ - 

 
เป็น  ว่าที่เรือโท 

๖๔๘.  ร.ต.ยุทธนา   จิตบรรจง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๔๒๔๘๐๐๗๗๔  
  หมายเลข ๖๔๘.  ต้ังแต่ ๑ ก.ค.๕๖      

๖๔๙.  ร.ต.สมจิตร   คล้ายสุวรรณ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๒๐๗๐๐๒๑๒  
๖๕๐.  ร.ต.จรัล   พิศดู   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๒๘๓๕๐๐๑๘๗  
๖๕๑.  ร.ต.ไสว   ราชเสนา   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๕๔๒๗๐๐๒๒๙  
๖๕๒.  ร.ต.อรุณศักด์ิ   แก้วกอเกตุ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๕๔๒๘๐๐๑๘๑  

  หมายเลข ๖๔๙. ถึง ๖๕๒.  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๖     
๖๕๓.  ร.ต.อวิรุทธ์   นาราษฎร์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๔๔๕๓๐๐๐๐๓  
๖๕๔.  ร.ต.บุญญฤทธ์ิ   สุขเมือง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๔๘๒๒๐๐๔๓๕  
๖๕๕.  ร.ต.กิตติพล   นวมมณีรัตน์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๔๗๔๙๐๐๑๐๙  
๖๕๖.  ร.ต.ธีรนิธ์ิ   ปัญจะ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๔๘๓๓๐๐๔๖๒  
๖๕๗.  ร.ต.นิติ   รักทอง   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๔๘๒๒๐๐๔๓๗  
๖๕๘.  ร.ต.วิศิษฏ์   สตัย์ธิพันธ์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๒๔๙๗๑๐๐๓๒๐  

  หมายเลข ๖๕๓. ถึง ๖๕๘.  ต้ังแต่ ๑ พ.ย.๕๖     

เป็น  ว่าที่เรือโทหญิง 
๖๕๙.  ร.ต.หญิง จริยา   เขียวลี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๕๔๑๐๒๐๐๐๒  
๖๖๐.  ร.ต.หญิง สุนิสา   กรวยทรัพย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๕๔๑๐๒๐๐๑๐  
๖๖๑.  ร.ต.หญิง ศศิธร   คงอุดมทรัพย์   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๕๔๑๐๒๐๐๐๔  
๖๖๒.  ร.ต.หญิง หทัยชนก   คชบุรี   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๕๔๑๐๒๐๐๐๕  
๖๖๓.  ร.ต.หญิง ภัทรวดี   เจริญสุข   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๕๔๑๐๒๐๐๐๖  
๖๖๔.  ร.ต.หญิง กัญชวี   ศรีพรหม   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๕๔๑๐๒๐๐๐๗  
๖๖๕.  ร.ต.หญิง ปรียะดา   กาญจนภูมิ   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๕๔๑๐๒๐๐๑๑  
๖๖๖.  ร.ต.หญิง นริศรา    ไกรวาส   ร.น. หมายเลขประจําตัว ๗๕๔๑๐๒๐๐๑๕  

  หมายเลข ๖๕๙. ถึง ๖๖๖.  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๖     

 สั่ง     ณ     วันที่         ๒๖          พฤศจิกายน     พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                            รับคําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
                                             
             
                                     (ลงช่ือ)          พล.อ.   นิพัทธ์     ทองเล็ก 
                          ( นิพัทธ์     ทองเล็ก )  
                               ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

/  การแจกจ่าย  ... 
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