
ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ

1 พล.ต. ชาย ประเสริฐ กิตติรัต ผบ.มทบ.๔๒

2 พล.ต. หญิง ศิริพักตร์ วีระภุชงค์ ผทค.ทบ.

3 พ.อ.(พ.) ชาย เอกชัย หิรัญธาดา ผอ.กอง สปช.ทบ.

4 พ.อ.(พ.) ชาย สุพัฒน์ สัมมา ผอ.กอง สมท.ปรมน.ทบ.

5 พ.อ.(พ.) ชาย เกรียงไกร นิตยสุทธิ ผอ.กอง สกศ.รร.จปร.

6 พ.อ.(พ.) หญิง อโณมา คงตะแบก อจ.สกศ.รร.จปร.

7 พ.อ.(พ.) ชาย สถาพร สุขสมบูรณ์ หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.

8 พ.อ.(พ.) ชาย วีระชัย วัฒนวีรเดช หน.ภาควิชา กศ.วพม.

9 พ.อ.(พ.) หญิง ปนัดดา หัตถโชติ หน.ภาควิชา กศ.วพม.

10 พ.อ.(พ.) ชาย วิรัตน์ คําวิลัย  รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.13 

11 พ.อ.(พ.) ชาย กฤษฎา สืบสันติพงษ์ ผอ.กขว.ทน.3

12 พ.อ.(พ.) ชาย ไชยา กล่ินพยอม ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.

13 พ.อ.(พ.) ชาย จักราวุธ อยู่นาน รอง ผอ.สวส.ขว.ทบ.

14 พ.อ.(พ.) ชาย คมเดช พฤกษา ผอ.กกบ.ทน.4

15 พ.อ.(พ.) ชาย พรชัย เศรษฐบุตร ผอ.กอง วศ.ทบ.

16 พ.อ.(พ.) ชาย ทํานอง ชูช่ืน นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

17 พ.อ.(พ.) ชาย วีรพล รักเขตการณ์ นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

18 พ.อ.(พ.) หญิง วัลลภา กิติญาณทรัพย์ นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

19 พ.อ.(พ.) หญิง มนต์สวรรค์ เอี่ยมสมบุญ นายทหารปฏิบัติการประจํา บก.ทบ.

20 พ.อ.(พ.) หญิง กนิษฐา โชติปัทมนนท์ นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

21 พ.อ.(พ.) หญิง สิรีรัตน์ ร่วมทอง นายทหารปฏิบัติการประจํา สปช.ทบ.

22 พ.อ.(พ.) หญิง เปรมวิภา ทองชํานิ นายทหารปฏิบัติการประจํา พธ.ทบ.

23 พ.อ.(พ.) ชาย ภูษิต กุญชร ณ อยุธยา นายทหารปฏิบัติการประจํา สห.ทบ.

24 พ.อ.(พ.) ชาย ประสิทธิ์ ไพบูลย์ นายทหารปฏิบัติการประจํา พบ.

รายช่ือนายทหารสัญญาบัตรท่ีขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ของ กห.

ตามมติ (กขท.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รับยศอย่างเดียว) ณ วันท่ี  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
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25 พ.อ.(พ.) หญิง ศศิธร สิทธิสรเดช นายทหารปฏิบัติการประจํา พบ.

26 พ.อ.(พ.) หญิง พิลาศลักษณ์ เปรมสมิทธ์ นายทหารปฏิบัติการประจํา พบ.

27 พ.อ.(พ.) หญิง ดวงจันทร์ หนูนิมิตร นายทหารปฏิบัติการประจํา พบ.

28 พ.อ.(พ.) ชาย บุญนัศฐ์ ชินวงค์พรหม นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.

29 พ.อ.(พ.) ชาย ฐากูร พากเพียรทรัพย์ นายทหารปฏิบัติการประจํา ศบบ.

30 พ.อ.(พ.) ชาย เดชาวัต ประเคนรี นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.11

31 พ.อ.(พ.) ชาย อภิชาติ เฮงตระกูล นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.17

32 พ.อ.(พ.) หญิง สุพรรณี จุ้ยเจริญ นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.17

33 พ.อ.(พ.) ชาย ไมตรี บุตรชา นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.23

34 พ.อ.(พ.) ชาย เจนรบ เมืองทอง นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.36

35 พ.อ.(พ.) ชาย ศราวุฒิ เกิดหลํา นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.39

36 พ.อ.(พ.) ชาย เมธา ไผ่ล้อม นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.39

37 พ.อ.(พ.) หญิง กรุณา ตัณฑโกศล นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.33

38 พ.อ.(พ.) หญิง นภาพร พระวิสัตย์ นายทหารปฏิบัติการประจํา สก.ทบ.

39 พ.อ.(พ.) หญิง ศศพินธุ์ วัชรธรรม นายทหารปฏิบัติการประจํา ยศ.ทบ.

40 พ.อ.(พ.) ชาย อภิชาติ ถนอมชาติ นายทหารปฏิบัติการประจํา กร.ทบ.

41 พ.อ.(พ.) หญิง กนกพร ศรีสมบัติ นายทหารปฏิบัติการประจํา กร.ทบ.

42 พ.อ. หญิง ผ่องพิมลภร ภาวนะวิเชียร ประจํา สลก.ทบ.

43 พ.อ. หญิง ปราณี ชาติเกษมชัย ประจํา สลก.ทบ.

44 พ.อ. ชาย ชุมพล ทองพวง รอง ผอ.กอง สบค.ปรมน.ทบ.

45 พ.อ. ชาย พิงการ สายจันทร์ อจ.หน.สวท.รร.จปร.

46 พ.อ. ชาย นุกิจ โกศล หน.รง.ซยล.กรซท.ศซส.สพ.ทบ. ไม่ขอรับยศ

47 พ.อ. ชาย อภินันท์ พิศนุวรรณเวช ประจํา สพ.ทบ.
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48 พ.อ. ชาย สุรจิตร เสมประวัติ หน.ฝ.สรรพกําลัง  มทบ.11

49 พ.อ. ชาย อุกฤษณ์ เทพธานี หน.ฝ.สรรพกําลัง มทบ.18 ไม่ขอรับยศ

50 พ.อ. ชาย นิมิต บุณยรัตพันธุ์ หน.ฝ่ายสรรพกําลัง มทบ.24 ไม่ขอรับยศ

51 พ.อ. ชาย สมหมาย เศรษฐวารี ประจํา มทบ.24

52 พ.อ. ชาย เกษียร อนุโรจน์ ประจํา มทบ.26 ไม่ขอรับยศ

53 พ.อ. ชาย กฤติกา สุขสงวน หัวหน้ากองศัลยกรรม รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

54 พ.อ. หญิง วิไล ยะภักดี ประจํา สก.ทบ.

55 พ.อ. ชาย สินธุ์ บุรีแก้ว ประจํา สก.ทบ. ไม่ขอรับยศ

56 พ.อ. ชาย พิษณุ กัลยานิติกุล นสห.นสศ.

57 พ.อ. ชาย ศราวุฒิ สุทธิสานนท์ หน.ยศ.ทบ.

58 พ.อ. ชาย ศักด์ิชัย ม่ังค่ังบริบูรณ์ หน.รร.ป.ศป.

59 พ.อ. ชาย ศักด์ิสิทธิ์ ขันมณี หก.ศฝยว.ทบ.

60 พ.อ. หญิง จรูญศรี ไชยกลาง หน.ศพย.ยศ.ทบ.

61 พ.อ. หญิง ธิดาฉัตร์ พณะงาม หน.กองการพยาบาล รพ.ค่ายธนะรัชต์

62 พ.อ. หญิง อรทัย บุญช่ืน หก.รร.สธ.ทบ.

63 พ.อ. ชาย กรพนม พวงลําเจียก รอง ผอ.กอง กร.ทบ.

64 พ.ท. ชาย ประทีป ประสงค์ ประจํา สลก.ทบ.

65 พ.ท. ชาย สุวีร์ เกนโรจน์ หน.ยก.ทบ.

66 พ.ท. ชาย สุนทร กําปินันท์ หน.ยก.ทบ.

67 พ.ท. ชาย ณัฐดนัย เต่าทอง นายทหารข่าวกรองทางทหาร หน่วย ขกท.นสศ.

68 พ.ท. ชาย นันทศักด์ิ อินทร์นุ่มพันธ์ ล่ามภาษาประเทศใกล้เคียง หน่วย ขกท.นสศ.

69 พ.ท. ชาย วัลลภ ภู่วิลัย หน.ฝกบ.ขกท.

70 พ.ท. ชาย อัครเดช พันธุ์ฤทธิ์ หน.กกพ.กช.

71 พ.ท. ชาย ไวพจน์ สุคลธา หน.กกส.กช.

72 พ.ท. ชาย วินัย ปัญญาหอม ฝกง.พบ.

73 พ.ท. หญิง กันยา อ่ําขวัญเมือง หน.หอผู้ป่วย รพ.รร.๖
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74 พ.ท. หญิง สิริน พรหมแก้วกุล หน.หอผู้ป่วย รพ.รร.๖

75 พ.ท. หญิง ศศิวาศน์ ศรีเนธิยานันท์ หน.พบ.

76 พ.ท. ชาย อิศรุพงษ์ มีศิลป์ หน.ผสน.รง.ซยล.กรซท.ศซส.สพ.ทบ.

77 พ.ท. ชาย วิโรจน์ สังข์สอาด หน.ผสล.กรซท.ศซส.สพ.ทบ.

78 พ.ท. ชาย วันชัย คณานันท์ หน.ผซถค.รง.ซยน.กรซย.ศซส.สพ.ทบ ไม่ขอรับยศ

79 พ.ท. ชาย พิสัย ศรีกําเหนิด ประจําแผนก คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ.

80 พ.ท. ชาย สุวิทย์ บัวจับ หน.แผนก แผนกซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ สส.

81 พ.ท. ชาย สมหมาย ปันจินะ หน.แผนกวิศวกรรมระบบ สส.

82 พ.ท. ชาย เทียมจันทร์ เปรมกมล หน.ศบบ.

83 พ.ท. ชาย ธงชัย ชอบธรรม หน.ศบบ.

84 พ.ท. ชาย รังสรรค์ หงษ์ทอง หน.ศบบ.

85 พ.ท. ชาย ธงชัย วายลม หน.ผธก.รร.การบิน ทบ. ไม่ขอรับยศ

86 พ.ท. ชาย ชัยปรมัตถ์ นราแก้ว นายทหารฝ่ายการสารวัตร พล.ร.9

87 พ.ท. ชาย เอกฐากร ตัณฑิกุล หน.นกง.พล.ร.11

88 พ.ท. ชาย ศักดา นวกูล รอง หก.กกพ.มทบ.13

89 พ.ท. ชาย มานะ สว่างแจ้ง รอง หก.กกบ.มทบ.13

90 พ.ท. ชาย วิรัตน์ คํานึง หน.ผปบ.มทบ.13

91 พ.ท. ชาย นพพร สิงหสุต รอง หก.กกบ.มทบ.14

92 พ.ท. ชาย สุชาติ จันทร์นาค ผช.สด.จว.ส.ส.

93 พ.ท. หญิง วิรนุช ช้างเผือก ฝกง.มทบ.11

94 พ.ท. ชาย ตวงสิทธิ์ วงศ์วานิช หัวหน้าแผนกควบคุม ภายใน ทภ.2

95 พ.ท. ชาย กิตติพงษ์ วงษ์ประสานต์ ประจํา มทบ.22

96 พ.ท. ชาย บุญถิ่น จันทระภู ผบ.หน่วยฝึก.ศฝ.นศท.มทบ.23

97 พ.ท. ชาย สิทธิผล แก่นพิทักษ์ รอง หก.กกบ.มทบ.25

98 พ.ท. ชาย ยุทธศิลป์   สนุกแสน สด.อ.ปราสาท จว.ส.ร

99 พ.ท. ชาย กริชเพชร โภคา รอง หก.กขว.มทบ.210 ไม่ขอรับยศ
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100 พ.ท. ชาย เศรษฐพงศ์ มหาอํามาตย์ หน.ผปบ.มทบ.210

101 พ.ท. ชาย สุทธิ สุวรรณประทีป ประจํา มทบ.31

102 พ.ท. ชาย ชวลิต บ้านกล้วย สด.มทบ.31 ไม่ขอรับยศ

103 พ.ท. ชาย ณรงค์ศักด์ิ กิตติอนันตกุล นคป.มทบ.32

104 พ.ท. ชาย วสันต์ วังกรานต์ นสวส.มทบ.34

105 พ.ท. ชาย ประเสริฐ ดอนตุ้มไพร รอง หก.กกร.มทบ.37 ไม่ขอรับยศ

106 พ.ท. ชาย สําเนาว์ นิยมเดช รอง หก.กกบ.มทบ.39 ไม่ขอรับยศ

107 พ.ท. หญิง จิตรมาศ ช่วยหนู นายทหารเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี

108 พ.ท. หญิง มนัสนันท์ วงษ์สุริยา ประจํา มทบ.39

109 พ.ท. ชาย ศักดา คีรีเมฆ นสส.นสศ.

110 พ.ท. ชาย จตุรพล บุตรขุน ประจําแผนก  สกฝ.ยศ.ทบ. ไม่ขอรับยศ

111 พ.ท. ชาย สมกิจ บุญน้อย ประจําแผนก  กปช.ยศ.ทบ.

112 พ.ท. ชาย สมพร มีนาค ประจํากอง กศ.รร.ร.ศร.

113 พ.ท. ชาย ไตรรงค์ ลายปักษี อจ.รร.ร.ศร.

114 พ.ท. ชาย อนันต์ชัย คงสมบูรณ์ อจ.แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม.

115 พ.ท. ชาย สงบ แก้วสะเทือน อจ.แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ม.ศม. ไม่ขอรับยศ

116 พ.ท. ชาย สมจิตร สุวรรณสิทธิ์ อจ.แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม.

117 พ.ท. ชาย ศิริ เทพอาสน์ หน.ศป.

118 พ.ท. ชาย ธนกฤต โพธิลา รอง หก.กบร.กส.ทบ.

119 พ.ท. ชาย เอกราช พุ่มชัย หน.ผอส.กสษ.๑ กส.ทบ.

120 พ.ท. ชาย ชัยศักด์ิ ฤทธิธาดา หน.ผบร.กสษ.๒ กส.ทบ.

121 พ.ท. ชาย วัชรินทร์ รอดพัน ผช.นายทหารฝ่ายส่งกําลังบํารุง ทภ.4

122 พ.ต. ชาย วิเวก ยาวศิริ ประจําแผนก ยก.ทบ.

123 พ.ต. ชาย แดง ทองโกย หัวหน้าชุดซักถาม หน่วย ขกท.ทภ. และ นสศ.

124 พ.ต. ชาย วีระชัย เรืออาจ หัวหน้าชุดตีความภาพถ่าย หน่วย ขกท.ทภ. และ นสศ.

125 พ.ต. ชาย คุณัชญ์พันธ์ อนันตสุข หัวหน้าชุดซักถาม หน่วย ขกท.ทภ. และ นสศ. ไม่ขอรับยศ
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126 พ.ต. ชาย ทมะ อธิบดี หัวหน้าชุดต่อต้านข่าวกรอง หน่วย ขกท.ทภ. และ นสศ.

127 พ.ต. ชาย วิทยากร วิเศษนคร อจ.สวท.รร.จปร. ไม่ขอรับยศ

128 พ.ต. ชาย เสนีย์ เมืองณะศรี นายทหารแผนท่ี พล.ช.

129 พ.ต. ชาย ภูมิสง่า กัลยาณะการี นายทหารการเงินและการบัญชี ช.11

130 พ.ต. ชาย พิสิษฐ์ หอมสกุล อจ.รร.กสร.ศสร.

131 พ.ต. ชาย สมศักด์ิ เชาว์โพธิ์ทอง อจ.รร.รด.ศศท.

132 พ.ต. ชาย อนันท์ วรรณโก ประจําแผนกบริการ คส.สพ.ทบ.

133 พ.ต. ชาย วินัย น้อยยาโน หน.หมวด หมวดซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ สส. ไม่ขอรับยศ

134 พ.ต. ชาย เจริญชัย พิชัยกมล นายสถานีวิทยุ จส.สส. ไม่ขอรับยศ

135 พ.ต. ชาย ประสิทธิ์ มากมี ผบ.ตอน รร.การบิน ทบ.

136 พ.ต. ชาย กิตติ กริมรัมย์ ประจําแผนก รร.การบิน ทบ.

137 พ.ต. ชาย ปรีชา มีศิลป์ ผบ.ร้อย. รร.การบิน ทบ.

138 พ.ต. ชาย พีรวัส สาระพจน์ ผบ.ตอน รร.การบิน ทบ.

139 พ.ต. ชาย สหธัช พราหมณ์จรกุล ประจําแผนก กบร.ศบบ. ไม่ขอรับยศ

140 พ.ต. ชาย ปิยะชาติ ราชอาสา น.นิรภัยการบิน พัน.บ.41

141 พ.ต. ชาย วันชัย โกษะ ผบ.ร้อย.สสก.ร.31 พัน.3 รอ. ไม่ขอรับยศ

142 พ.ต. ชาย โสรัส ยันบัวบาน นายทหารธุรการและกําลังพล  กรม ทพ.13

143 พ.ต. ชาย สมบูรณ์ ตรีศักด์ิ นายทหารตรวจสอบ วิเคราะห์ ทภ.2

144 พ.ต. ชาย สัมฤทธิ์ วงษ์คนิช ประจํา มทบ.21

145 พ.ต. ชาย ธนาชัย ช่อปทุมมา ฝกพ.ป.3

146 พ.ต. ชาย จํารูญ ช่องวารินทร์ นายทหารฝ่ายธุรการ และกําลังพล ร.16

147 พ.ต. ชาย วสันต์ จันทะดวง นายช่างไฟฟ้า ช.2

148 พ.ต. ชาย ประสิทธิ์ ศิริสูงเนิน ผบ.ร้อย.พัฒนา 3 ไม่ขอรับยศ

149 พ.ต. ชาย ทรงวุฒิ เกื้อกูล ผบ.ร้อย.สร.สน.พัน.สร.22 บชร.2

150 พ.ต. ชาย วุฒิชัย สีโนน รอง ผบ.หน่วยฝึก  ศฝ.นศท.มทบ.23

151 พ.ต. ชาย กาจพล เกรียงไกร นกข.มทบ.23
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152 พ.ต. ชาย นฤเมท บุญหงษ์แดง หน.บก.มทบ.23

153 พ.ต. ชาย สัญญา สุนารักษ์ นตพ.มทบ.23 ไม่ขอรับยศ

154 พ.ต. ชาย สุริยา พัฒทัยสง ผช.สด.อ.ห้วยทับทัน จว.ศ.ก

155 พ.ต. ชาย พิมล ประดิษฐ์ด้วง ฝสส.มทบ.28 ไม่ขอรับยศ

156 พ.ต. ชาย สมชาย มังคละเกษม ผช.สด.อ.บ้านโคก จว.อ.ต. ไม่ขอรับยศ

157 พ.ต. ชาย ศรีวรรณ แสดพรม นายทหารประจําสํานัก สน.ปรมน.ทบ.จว.มทบ.36

158 พ.ต. ชาย ชาติชาย บุดดาน้อย หน.บก.พล.ปตอ. ไม่ขอรับยศ

159 พ.ต. ชาย วีระ คําสัตย์ ฝยก.ปตอ.1 ไม่ขอรับยศ

160 พ.ต. ชาย ไพทูลย์ ป่ินแก้ว ผช.นปจว.นสศ.

161 พ.ต. ชาย เฉลิมศักด์ิ แก้วคําลา ฝกง.รพศ.2

162 พ.ต. ชาย พันธ์ศักด์ิ เหมือนวาจา ผบ.ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

163 พ.ต. ชาย สมศักด์ิ จันทรา ผบ.ร้อย.รร.สพศ.ศสพ.

164 พ.ต. ชาย บพิตรธ์ ทองดี ประจําแผนก ศสพ.

165 พ.ต. ชาย ดุษฎี แสนขวา หน.ศสพ.

166 พ.ต. ชาย วินัย อุ่นต๋อง อจ.รร.นส.ทบ. ไม่ขอรับยศ

167 พ.ต. ชาย พีรเดช เกิดศรี ประจําแผนกวิจัย และพัฒนา กวก.ศป.

168 พ.ต. ชาย สมชาย ชูช่วย นายทหารธุรการและกําลังพล กรม ทพ.44

169 พ.ต. ชาย กิตติสัคค์ สังขมรรทร นายทหาร กิจการพลเรือน พล.พัฒนา 4

170 พ.ต. หญิง อลิสา หอพิสุทธิสาร พยาบาล รพ.ค่ายเสนาณรงค์

171 พ.ต. ชาย วิโรจน์ พรหมเรือง ผช.ฝยย.มทบ.45

172 พ.ต. ชาย สุระชัย สมานชาติ อจ.แผนกวิชาการรบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม.

173 ร.อ. ชาย เศกศักด์ิ เหน่ียวละ ผู้บังคับกองร้อย ขส.ทบ.

174 ร.อ. ชาย รณรงค์ โคตะโน รองผู้บังคับกองร้อย ขส.ทบ. ไม่ขอรับยศ

175 ร.อ. ชาย ณัฐพงศ์ ศรีคําขลิบ หัวหน้าชุดตีความภาพถ่าย หน่วย ขกท.พล.รพศ. ไม่ขอรับยศ

176 ร.อ. ชาย สํารวย โตมี หัวหน้าชุดต่อต้านข่าวกรอง หน่วย ขกท.พล.รพศ. ไม่ขอรับยศ

177 ร.อ ชาย สมเกียรติ จันทร์เพ็ญ ผบ.มว.ฝึก.ร้อยพล.สร.รพ.อ.ป.ร. ไม่ขอรับยศ
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178 ร.อ. ชาย สงคราม ตรีพงษ์ รอง ผบ.ร้อย. รร.การบิน ทบ. ไม่ขอรับยศ

179 ร.อ. ชาย พรณรงค์ พรรณรัตน์ รอง ผบ.ตอน รร.การบิน ทบ.

180 ร.อ. ชาย เกียรติพงษ์ กล้าทุกวัน ผช.ฝกพ.ช.พัน.1 พล.1 รอ.

181 ร.อ. ชาย มานะ แสนทวี ฝอ.4 ร.31 พัน.1 รอ.

182 ร.อ. ชาย ชัยณรงค์ โยธารส ผช.ฝอ.3 ร.2 พัน.3 รอ. ไม่ขอรับยศ

183 ร.อ. ชาย วิรัติ การไมตรี รอง ผบ.ร้อย.ค.หนัก.ร.21 รอ. ไม่ขอรับยศ

184 ร.อ. ชาย อารีย์ ประคอง รอง ผบ.ร้อย.สสก.ร.21 พัน.2 รอ. ไม่ขอรับยศ

185 ร.อ. ชาย วิสูตร นรเอี่ยม นายทหารบํารุงความรู้ พล.ร.9 ไม่ขอรับยศ

186 ร.อ. ชาย สุธน จันทร์เพ็ญแข ผบ.มว.ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล 9 

187 ร.อ. ชาย สุดใจ วงษ์พิมพ์ ผบ.มว.ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล 9 

188 ร.อ. ชาย ปรีชา ตะโกใหญ่ นายทหารฝ่ายส่งกําลัง ช.พัน.9 พล.ร.9

189 ร.อ. ชาย อภิชาติ อภิชาติโยธิน นขว.ร.112 พัน.1 ไม่ขอรับยศ

190 ร.อ. ชาย วินัย ศรีเทพ ผช.ฝอ.3 ม.4 พัน.25 รอ.

191 ร.อ. ชาย สมพร บุญเกิด ฝอ.5  พัน.พัฒนา 1

192 ร.อ. ชาย สมปอง โอวาทสาร ผบ.มว.ร้อย.พล.สร. รพ.ค่ายจักรพงษ์

193 ร.อ. ชาย ณธัชพงศ์ เกตุมณี ครูฝึก นฝ.นศท.มทบ.17

194 ร.อ. ชาย อนันต์ จิตสุนทร ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.12

195 ร.อ. ชาย พิสิษฐ์ ปรวัฒน์สุขสิน ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.13

196 ร.อ. ชาย ขวัญชัย เทียนพลกรัง ฝอ.2 ร.3 พัน.2

197 ร.อ. ชาย คําศักดา ริปันโน นยน.ร้อย.บก.ร.6 

198 ร.อ ชาย วิวรรธน์ อรรคบาล นายทหารสโมสร มทบ.26 ไม่ขอรับยศ

199 ร.อ. ชาย สมาน กองแก้ว ฝอ.1 ร้อย.ฝรพ.2

200 ร.อ. ชาย อดิศร สียะ นายทหารฝ่ายการข่าว ร.4 พัน.3 ไม่ขอรับยศ

201 ร.อ. ชาย คมสันต์ อินทร์ศักด์ิ ผบ.ร้อย.ป.ป.4 พัน.4

202 ร.อ. ชาย ประหยัด บุญมา ผบ.ร้อย.สสช.ร.7 พัน.5

203 ร.อ. ชาย ประยูร ใจม่ัน ฝอ.2 ร.17 พัน.3
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204 ร.อ. ชาย วีระเดช ขันทะเสน นายทหารฝ่ายธุรการและกําลังพล ร.17 พัน.3

205 ร.อ. ชาย มนัส สนอ่อง อจ.วิชาทหารราบ นฝ.นศท.มทบ.39

206 ร.อ. ชาย สมชาย ทองสอาด ผช.ฝอ.2 กรม ทพ.32

207 ร.อ. ชาย รุ่งโรจน์ ลบบํารุง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.32

208 ร.อ. ชาย ชัด ดีประเสริฐ ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.35 ไม่ขอรับยศ

209 ร.อ. ชาย ชอน เกิดโท้ ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.2

210 ร.อ. ชาย จํารัส วงษ์จาด รอง ผบ.ร้อย.บก.พัน.บร.กบร.ศม. ไม่ขอรับยศ

211 ร.อ. ชาย ชาญวิทย์ ไกรอ่ํา ฝสส.ป.72 ไม่ขอรับยศ

212 ร.อ. ชาย อดิศร พูลอําไพ นยส.ป.72 พัน.721 ไม่ขอรับยศ

213 ร.อ. ชาย ชัยวัฒน์ แก้วเกื้อ ผบ.มว.สนับสนุนการฝึก ร้อย.ฝรพ.4

214 ร.อ. ชาย สมโชค ปิยวัฒน์ ผบ.ร้อย.ทพ. กรม ทพ.41

215 ร.อ. ชาย อุดม เจริญสุข ผบ.ร้อย.ทพ. กรม ทพ.44

216 ร.อ. ชาย สุเทพ ศักด์ิพรหม นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ร.5 พัน.3 ไม่ขอรับยศ

217 ร.อ. ชาย สุเทพ เทพอุทัย นขว.ร.152 พัน.1 ไม่ขอรับยศ

218 ร.อ. ชาย ศิวะ สังข์เจริญ หน.ชุดข่าวกรองภาพ/GISและพ้ืนท่ีปฏิบัติการ บก.หน่วย/
ส่วนวิเคราะห์และดําเนินกรรมวิธีหน่วย ขกท. พล.ร.๑๕

219 ร.อ. ชาย ประเสริฐ บรรจงชีพ นคร.มทบ.๔๒

220 ร.ท. ชาย สุชาติ กันหากุล ผู้บังคับตอนโรงงานซ่อม ขส.ทบ. ไม่ขอรับยศ

221 ร.ท. ชาย ปฐม หนองมีทรัพย์ ประจํากอง กช. ไม่ขอรับยศ

222 ร.ท. ชาย สานิตย์ ล้วนลักษณ์ นชง.ช.พัน.51 ไม่ขอรับยศ

223 ร.ท. ชาย อภิชาติ ชัยงาม รอง ผบ.ตอน รร.การบิน ทบ. ไม่ขอรับยศ

224 ร.ท. ชาย วิชัย กระตุดนาค นชง.ศบบ. ไม่ขอรับยศ

225 ร.ท. ชาย จําเนียร ดาวทอง นชง.ร้อย.ลว.ไกล 1 ไม่ขอรับยศ

226 ร.ท. ชาย คมกฤช ดีมาก นยน.ร้อย.สสช.ร.21 พัน.2 รอ.

227 ร.ท. ชาย ไพบูลย์ เหมเมือง ผบ.มว.สาย ร้อย.สายวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.2 ไม่ขอรับยศ

228 ร.ท. ชาย ทวีศักด์ิ อนันตัง รอง ผบ.ร้อย.ช.สนาม ช.พัน.9 พล.ร.9

229 ร.ท. ชาย ณรงค์ อรัญสาร ผบ.มว.ถ.ร้อย.ถ.ม.4 พัน.5 รอ. ไม่ขอรับยศ
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230 ร.ท. ชาย สมนึก บัวคล่ี รอง ผบ.ร้อย.บร.พัน.ร.มทบ.11

231 ร.ท. ชาย ครมภ์ บุญเป้า นชง.กรม ทพ.13 ไม่ขอรับยศ

232 ร.ท. ชาย ขรรชัย เย็นสวัสด์ิ ผบ.มว.ส่ือสาร ร้อย.บก. และ บร.ป.3 พัน.13

233 ร.ท. ชาย ถนัด รอนยุทธ
รอง ผบ.ร้อย.บก. 
และ บร.ช.พัน.6 พล.ร.6

234 ร.ท. ชาย เสน่ห์ แข็งขัน นชง.ร้อย.ลว.ไกล 6 ไม่ขอรับยศ

235 ร.ท. ชาย วุฒิพงษ์ แสงจันทร์ นยน.ร้อย บก.พล.ม.3

236 ร.ท. ชาย ธงศักด์ิ วรพจน์ นซบ.ร้อย.สสช.ม.7 พัน.14 ไม่ขอรับยศ

237 ร.ท. ชาย จํานงค์ วงศ์บุญชู ผบ.มว.สส.ร้อย.บก. พัน.ร.มทบ.21

238 ร.ท. ชาย ตําหรับ   ปันตะยัง รอง ผบ.มว. รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ไม่ขอรับยศ

239 ร.ท. ชาย สมจิตร พลเมือง นชง.กอง สพบ.พล.ร.6 ไม่ขอรับยศ

240 ร.ท. ชาย บรรจง ปราบงูเหลือม นชง.ป.6 พัน.23 ไม่ขอรับยศ

241 ร.ท. ชาย สมพงษ์ ผดุงกิจ นชง.ร้อย.ลว.ไกล 6 ไม่ขอรับยศ

242 ร.ท. ชาย พิทยายุทธ หาญสกล นชง.บชร.2 ไม่ขอรับยศ

243 ร.ท. ชาย ยอดชาย วรรณทอง  นชง.มทบ.25 ไม่ขอรับยศ

244 ร.ท. ชาย อุทัย สิงห์เสนา นชง.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ไม่ขอรับยศ

245 ร.ท. ชาย สุรพงษ์ พรหมจักร นชง.มทบ.210 ไม่ขอรับยศ

246 ร.ท. ชาย จรัญรพัฒน์ ไชยวังผา ผตอ.ป.4 พัน.17

247 ร.ท. ชาย สรชัย สังวาลย์ นชง.ร.7 ไม่ขอรับยศ

248 ร.ท. ชาย สังวร จันวิลัย ผบ.มว.ส่ือสาร ร.17 พัน.4

249 ร.ท. ชาย ธงชัย เครือมา นชง.ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ไม่ขอรับยศ

250 ร.ท. ชาย เชษฐชัย นาคหลง ผบ.มว.ม.ร้อย.ม.(ก) 2 ม.3 พัน.18 ไม่ขอรับยศ

251 ร.ท. ชาย ทวีฤทธิ์ ฤทธิ์ทวี รอง ผบ.มว.ซบร.ร้อย.บก.ม.3 พัน.26

252 ร.ท. ชาย ชลิต อินคต ผช.สด.อ.วังทอง จว.พ.ล.

253 ร.ท. ชาย สมศักด์ิ พลอยเจริญ นชง.ร.4 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

254 ร.ท. ชาย โชคชัย พรหมศรี นชง.ร้อย.สห.มทบ.310 ไม่ขอรับยศ

255 ร.ท. ชาย ประเสริฐ บํารุงชนม์ ฝอ.2 ร้อย.รพศ.รพศ.2 พัน.2 ไม่ขอรับยศ
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256 ร.ท. ชาย เด่นฤดี ศรีภา รอง ผบ.ชุด ร้อย.รพศ.รพศ.5 พัน.2

257 ร.ท ชาย อวิรุทธ์ วิศิษฏ์วัฒนะ นายทหารวิเคราะห์และประเมินค่า ร้อย.รณรงค์ด้านการ 
ปจว.พัน.ปจว.

258 ร.ท. ชาย พงษ์ศักด์ิ ชาประพันธ์ นชง.รพศ.2 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

259 ร.ท. ชาย ชัยสิทธิ์ ม่วงศรีพิทักษ์ นชง.ศม. ไม่ขอรับยศ

260 ร.ท. ชาย กัมพล แสงสุดตา ผช.ผบ.ร้อย.ป.ป.72 พัน.723

261 ร.ท. ชาย ชูชาติ พิมพาเลีย นายทหารข่าวกรองทางทหาร สปข.ขว.ทบ.

262 ร.ท. ชาย สมจิณ เนาวาสน์ นชง.ร้อย.ฝรพ.4 ไม่ขอรับยศ

263 ร.ท. ชาย อุดร พุทธเษม ผบ.มว.ค.60 ร้อย.อวบ.ร.153 พัน.3

264 ร.ท. ชาย เสริม คงทอง รอง ผบ.ชุด ทลร.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4

265 ร.ท. ชาย สุเมธ บินอุมา นชง.พล.ร.5

266 ร.ท. ชาย นาวิน จันนนท์ นชง.ร้อย.ลว.ไกล 5 ไม่ขอรับยศ

267 ร.ท. ชาย กาหรีม ด่อล๊ะ นชง.ร.5 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

268 ร.ท. ชาย วรพงษ์ ช้างพงษ์ ผบ.ตอน ร้อย.วศ.๑ ไม่ขอรับยศ

269 ร.ต. ชาย พงษ์สันต์ สิงห์น้อย นชง.ร.4 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

270 ร.ต. ชาย นภา สร้อยทอง นชง.ขส.ทบ. ไม่ขอรับยศ

271 ร.ต. ชาย สมบูรณ์ บุญหู้ นชง.กคช.กช. ไม่ขอรับยศ

272 ร.ต. ชาย สมมารถ ภู่จําปา นชง.ช.11

273 ร.ต. ชาย กิตติ ทับทิมหิน นชง.ช.11 ไม่ขอรับยศ

274 ร.ต. ชาย ธณัชฐ์พงศ์ กองอ่อนศรี นชง.ช.11

275 ร.ต. ชาย อรรถพล อิ่มดวง นชง.พล.ช.

276 ร.ต. ชาย อดุลย์ มลโมลี นชง.ศซส.สพ.ทบ. ไม่ขอรับยศ

277 ร.ต. ชาย สานิต ประเสริฐ นยน.ผบร.กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ไม่ขอรับยศ

278 ร.ต. ชาย พฤหัส ยะคะเสม นชง.สพ.ทบ. ไม่ขอรับยศ

279 ร.ต. ชาย สุริยัน ทองรอด นชง.พัน.บ.41 ไม่ขอรับยศ

280 ร.ต. ชาย โกวิทย์ หาญเวช นชง.พัน.บ.41 ไม่ขอรับยศ

281 ร.ต. ชาย สมพร คชภูมิ นชง.พัน.บ.9 ไม่ขอรับยศ
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282 ร.ต. ชาย อิทธิพล บุตรแพง นชง.ศบบ. ไม่ขอรับยศ

283 ร.ต. ชาย ปิยะ สังข์ทอง นชง.พัน.บ.9 ไม่ขอรับยศ

284 ร.ต. ชาย เสริมศักด์ิ พูลอําไพ นชง.ร.31 พัน.1 รอ. 

285 ร.ต. ชาย สุทัศน์ น่ิมตลุง นชง.ร.31 พัน.1 รอ. ไม่ขอรับยศ

286 ร.ต. ชาย มานัส แสงอัมพร นชง.ร.31 พัน.3 รอ.

287 ร.ต. ชาย พิทัก สมตัว นชง.ช.พัน.1 พล.1 รอ. ไม่ขอรับยศ

288 ร.ต. ชาย พงษ์อมร พงศ์ศิริ นชง.ร้อย.ลว.ไกล 1 ไม่ขอรับยศ

289 ร.ต. ชาย ประสิทธิ์ ผู้ดี นชง.พล.ร.2 รอ. ไม่ขอรับยศ

290 ร.ต. ชาย ชาญชล ชาวคึมบง นชง.กอง พธ.2 ไม่ขอรับยศ

291 ร.ต. ชาย พล ยูปานนท์ นชง.พัน.สร.2 ไม่ขอรับยศ

292 ร.ต. ชาย สัญญา ยิ่งยง นชง.ร.9 และ รรก.รอง ผบ.มว. บก.มว.ค.หนัก  ร้อย.ค.หนัก ร.9

293 ร.ต. ชาย ศุภชัย รอดนิกร
นชง.ร.19 พัน.1  รรก.ส.ซ่อมบํารุง มว.ยานยนต์ และ ซบร.ร้อย.
บก.ร.19 พัน.1

ไม่ขอรับยศ

294 ร.ต. ชาย สันติพล เอี่ยมสอาด
นชง.ร.29 พัน.1 และ รรก.รอง ผบ.มว.บก.มว.สส.ร้อย.บก.ร.29
พัน.1

ไม่ขอรับยศ

295 ร.ต. ชาย สําเริง รุณเลิศ
นชง.ร.29 พัน.1 และ รรก.รอง ผบ.มว.บก.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.29 
พัน.1

ไม่ขอรับยศ

296 ร.ต. ชาย สุริศักด์ิ ซุ่นเจริญ นชง.ร.112 ไม่ขอรับยศ

297 ร.ต. ชาย พลเทพ สุทธายน ผบ.มว.ตถ.ร้อย.บก.ร.112 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

298 ร.ต. ชาย สุจิตร สินไชย นชง.ม.5 พัน.23 รอ.

299 ร.ต. ชาย สุพัฒน์ วีระพงษ์สุชาติ นชง.ม.5 พัน.23 รอ.

300 ร.ต. ชาย จําปา พงหันษา นชง.ม.5 รอ. ไม่ขอรับยศ

301 ร.ต. ชาย สามารถ สราญนาค นชง.ม.1 พัน.17 รอ.  ไม่ขอรับยศ

302 ร.ต. ชาย วัลลภ ศรีสุข นชง.พัน.พัฒนา 1 ไม่ขอรับยศ

303 ร.ต. ชาย สมควร ขําวงษ์ นชง.พัน.สบร.21 บชร.1

304 ร.ต. ชาย ประเชิญ ตะเภาพงษ์ นชง.มทบ.11 ไม่ขอรับยศ

305 ร.ต. ชาย เมฆ ศรไชย นชง.มทบ.11

306 ร.ต. ชาย กนิษฐ์ บุตรชา ผช.นสพ.มทบ.11 ไม่ขอรับยศ

307 ร.ต. ชาย ศุภกิตต์ิ พัฒนา นชง.รพ.ค่ายจักรพงษ์
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308 ร.ต. ชาย สรรชัย ขาวใส นชง.มทบ.13 ไม่ขอรับยศ

309 ร.ต. ชาย สมบัติ ทีหัวช้าง นชง.มทบ.14 ไม่ขอรับยศ

310 ร.ต. ชาย ขบวน อ่อนอุทัย ผช.นสพ.มทบ.16

311 ร.ต. ชาย สน่ัน รวมสุข นชง.ทน.1 ไม่ขอรับยศ

312 ร.ต. ชาย บรรจง เถินมงคล นชง.ทน.2 ไม่ขอรับยศ

313 ร.ต. ชาย พักตร์ รัตถาพิมพ์ นชง.ร.13 พัน.1 ไม่ขอรับยศ

314 ร.ต. ชาย โผน อุปฮาด นชง.ช.พัน.3 พล.ร.3 ไม่ขอรับยศ

315 ร.ต. ชาย สมพล ทับเพ็ชร นชง.ร.23 พัน.1 ไม่ขอรับยศ

316 ร.ต. ชาย อานุภาพ สําเภา นชง.ร.6 และ รรก.ผบ.ตอนวิทยุ มว.สส.ร้อย.บก.ร.6 ไม่ขอรับยศ

317 ร.ต. ชาย เชิดศักด์ิ ผจญกล้า นชง.ม.7 พัน.14 ไม่ขอรับยศ

318 ร.ต. ชาย ไพบูลย์ หวังเป็นไทย นชง.พัน.พัฒนา 2 ไม่ขอรับยศ

319 ร.ต. ชาย ประสิทธิ์ สมบัติ นชง.พัน.ขส.22 บชร.2 ไม่ขอรับยศ

320 ร.ต. ชาย ราชันย์ พูลเพ่ิม นชง.มทบ.22 ไม่ขอรับยศ

321 ร.ต. ชาย ทูลฉลอง กอแก้ว นชง.ป.6 พัน.6 ไม่ขอรับยศ

322 ร.ต. ชาย บรรเลง สิทธิกรรม นชง.ร.4 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

323 ร.ต. ชาย ถนอม สีดาสลุง นชง.ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ไม่ขอรับยศ

324 ร.ต. ชาย วีระพล บุญเต็ม ผบ.ตอน ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1

325 ร.ต. ชาย ประภาส ไชยวงศ์ นชง.ร้อย.สห.มทบ.33 ไม่ขอรับยศ

326 ร.ต. ชาย สุทัศน์ ทิพย์สิริสกุล นชง.รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ไม่ขอรับยศ

327 ร.ต. ชาย ชัชรินทร์ ประชากุล นชง.กรม ทพ.35

328 ร.ต. ชาย สังคม จุลบุรมย์ นชง.ปตอ.1 พัน.6 ไม่ขอรับยศ

329 ร.ต. ชาย สิชฌ์ภวิศ ศรีประวัติ นชง.รพศ.2 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

330 ร.ต. ชาย นคร ประทุมวัน นชง.ศป. ไม่ขอรับยศ

331 ร.ต. ชาย ไพรฑูรย์ เขียวอยู่ นชง.ศร.

332 ร.ต. ชาย วราพจน์ ปัญเศษ นชง.ศร. ไม่ขอรับยศ

333 ร.ต. ชาย สุนทร โชติวุฑฒากร นชง.ศร. ไม่ขอรับยศ
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334 ร.ต. ชาย อัศวิน จันทร นชง.รร.นส.ทบ. ไม่ขอรับยศ

335 ร.ต. ชาย มนตรี แจ้งจันทร์ นชง.ป.72 พัน.721 ไม่ขอรับยศ

336 ร.ต. ชาย คเณศ พิชิตวิทยา นชง.กรม ทพ.47

337 ร.ต. ชาย เอกโอฐ แสงศรี ผช.สด.อ.รัตภูมิ จว.ส.ข. ไม่ขอรับยศ

338 ร.ต. ชาย วินัย สังขเวชยาคม นชง.ร้อย.สห.มทบ.45 ไม่ขอรับยศ

339 ร.ต. ชาย ประทีป ภาคบูรณ์ นชง.วศ.ทบ. ไม่ขอรับยศ

      สําเนาถูกต้อง

            (ลงช่ือ) พ.อ. เกษตรพงศ์  สุทธคุณ

                            (เกษตรพงศ์  สุทธคุณ)
                             รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
                                       ๓   ส.ค. ๖๕


