
ลําดับ ยศ เพศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ

1 พล.ท. ชาย อาคม พงศ์พรหม ปษ.ทบ.

2 พล.ต. ชาย กิตติศักด์ิ วิลาวรรณ ผทค.ทบ.

3 พล.ต. ชาย อาปฤทธิ์ ปรัชญนันทน์ ผทค.ทบ.

4 พล.ต. หญิง ยุวดี พนาเวศร์ ผทค.ทบ.

5 พล.ต. หญิง อรอนงค์ พุกกะคุปต์ ผทค.ทบ.

6 พ.อ.(พ.) ชาย ถาวร อินทรัตน์ นายทหารปฏิบัติการประจํา บก.ทบ.

7 พ.อ.(พ.) ชาย ประเสริฐ วิชิตอําพล นายทหารปฏิบัติการประจํา บก.ทบ.

8 พ.อ.(พ.) ชาย สายชล ภาษาประเทศ นายทหารปฏิบัติการประจํา บก.ทบ.

9 พ.อ.(พ.) ชาย ชยุต แสงพิศุทธ์ นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

10 พ.อ.(พ.) ชาย บุญเลิศ แจ่มใส ประจํา สลก.ทบ.

11 พ.อ.(พ.) ชาย ธนา แสงรัตน์ นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

12 พ.อ.(พ.) ชาย ชัยเดช ทองประดิษฐ์ นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

13 พ.อ.(พ.) หญิง ธิดาสิริ นันทาภิวัธน์ นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

14 พ.อ.(พ.) หญิง อุไรลักษณ์ ทาไทย นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

15 พ.อ.(พ.) หญิง กรองทอง ขีดขิน นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

16 พ.อ.(พ.) หญิง ธัญภัค กลัมพสุต นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

17 พ.อ.(พ.) หญิง ดาวใจ เจิมเจิดพล นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

18 พ.อ.(พ.) หญิง วรศุภางค์ คณะเบญจ นายทหารปฏิบัติการประจํา สลก.ทบ.

19 พ.อ.(พ.) ชาย ธัชพล ศิริสนธิ์ นายทหารปฏิบัติการประจํา บก.ทบ.

20 พ.อ.(พ.) หญิง ปิยะพร วามะสิงห์ นายทหารปฏิบัติการประจํา สบ.ทบ.

21 พ.อ.(พ.) หญิง กอบกาญจน์ อ่อนนุช นายทหารปฏิบัติการประจํา สห.ทบ.

22 พ.อ.(พ.) ชาย ศุภกิต ศรีจักรโคตร ผอ.กอง.สตน.ทบ.

23 พ.อ.(พ.) ชาย วิทวัส กัมพลานนท์ นายทหารปฏิบัติการประจํา ขส.ทบ.

24 พ.อ.(พ.) ชาย วันชัย ดํารงศักด์ิ ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา สจร.ปรมน.ทบ.

รายช่ือนายทหารสัญญาบัตรท่ีขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ของ กห.

ตามมติ (กขท.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รับยศอย่างเดียว) ณ วันท่ี  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
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25 พ.อ.(พ.) ชาย เจริญศักด์ิ พืชนะ ผอ.กอง สปง.ปรมน.ทบ.

26 พ.อ.(พ.) ชาย สมชาติ โตวิชัย นายทหารปฏิบัติการประจํา กง.ทบ.

27 พ.อ.(พ.) ชาย ปริญญา วีระเดชาพล ผอ.กอง กง.ทบ.

28 พ.อ.(พ.) หญิง ขวัญเรือน อัมพุนันทน์ นายทหารปฏิบัติการประจํา กพ.ทบ.

29 พ.อ.(พ.) ชาย เสรี วงศ์ชุ่มใจ ผอ.กอง สกศ.รร.จปร.

30 พ.อ.(พ.) หญิง พิมลพรรณ อุโฆษกิจ อจ.สกศ.รร.จปร.

31 พ.อ.(พ.) หญิง ศิริวรรณ์ กาญจนโหติ นายทหารปฏิบัติการประจํา รร.จปร.

32 พ.อ.(พ.) หญิง สุนิภา นิตยสุทธิ อจ.สกศ.(รศ.สกศ.รร.จปร.)

33 พ.อ.(พ.) ชาย วัชรพงษ์ กุศลเลิศ ผอ.กอง นรด.

34 พ.อ.(พ.) ชาย ฉฐัพรรษ แจ่มสว่าง นายทหารปฏิบัติการประจํา พบ.

35 พ.อ.(พ.) ชาย เฉลิมเกียรติ ต้นตระกูล ผอ.กอง รพ.รร.๖

36 พ.อ.(พ.) ชาย ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ผอ.กอง รพ.รร.๖

37 พ.อ.(พ.) ชาย อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ รอง ผอ.สพธ.

38 พ.อ.(พ.) ชาย พิพัฒ เกษแม่นกิจ ผอ.กทต.รพ.อปร.

39 พ.อ.(พ.) หญิง จิรชณีย์ ใต้ธงชัย นายทหารปฏิบัติการประจํา พบ.

40 พ.อ.(พ.) หญิง ชิดาภา บุญสันติสุข นายทหารปฏิบัติการประจํา พบ.

41 พ.อ.(พ.) หญิง นิยม เกิดศิริ นายทหารปฏิบัติการประจํา พบ.

42 พ.อ.(พ.) ชาย ปฤทธิ์ เกตุทองคํา  นายทหารปฏิบัติการประจํา สส.

43 พ.อ.(พ.) ชาย ยศพนธ์ อิสารพายุห์ นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.12

44 พ.อ.(พ.) ชาย ชัยณภนท์ อเนกเวียง นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.๑๑

45 พ.อ.(พ.) หญิง ระยับสี ยนจอหอ นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.21

46 พ.อ.(พ.) ชาย ยิ่งชนม์ อรุณเร่ือ นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.25

47 พ.อ.(พ.) หญิง ลอออง พรรณ คุณกมุท ผอ.กอง  รพ.ค่ายสุรนารี

48 พ.อ.(พ.) ชาย พงษ์ศักด์ิ สอนสุข นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.32
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49 พ.อ.(พ.) ชาย พิศิษฐ์ ศรีสังข์ นายทหารปฏิบัติการประจํา ยศ.ทบ.

50 พ.อ.(พ.) ชาย กฤษฎา สีวะรา นายทหารปฏิบัติการประจํา ยศ.ทบ.

51 พ.อ.(พ.) หญิง ศศิธร มณีแสง นายทหารปฏิบัติการประจํา ยศ.ทบ.

52 พ.อ.(พ.) ชาย ชิต แดงปรก นายทหารปฏิบัติการประจํา กส.ทบ.

53 พ.อ.(พ.) ชาย ถาวร ร่วมสุข นักวิชาการ กส.ทบ.

54 พ.อ.(พ.) ชาย สน่ัน พ่วงแม่กลอง นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.41

55 พ.อ.(พ.) ชาย รณชัย ชาติดํารงค์ นายทหารปฏิบัติการประจํา มทบ.๔๒

56 พ.อ.(พ.) ชาย สมเกียรติ อุ่นวงษ์ นายทหารปฏิบัติการประจํา วศ.ทบ.

57 พ.อ.(พ.) หญิง ธนาพร บางท่าไม้ นายทหารปฏิบัติการประจํา วศ.ทบ.

58 พ.อ.(พ.) หญิง จงกลวรรณ นิยมเสน นายทหารปฏิบัติการประจํา พบ.

59 พ.อ. ชาย สมนึก ธรรมราช ประจํา สลก.ทบ.

60 พ.อ. ชาย ศักด์ิสิทธิ์ สิทธิสรเดช ประจํา สปช.ทบ.

61 พ.อ. ชาย เกษมสุข อยู่กรุง นสบ.ทน.2

62 พ.อ. ชาย เถลิงศักด์ิ ภาวานนท์ ประจํา มทบ.21

63 พ.อ. ชาย เฉลิมพร กังวาลย์ ประจํา สก.ทบ.

64 พ.อ. ชาย สุพัฒน์ มังคราช ประจํา ยศ.ทบ. ไม่ขอรับยศ

65 พ.อ. ชาย ชนินทร บุณยเกื้อกูล ประจํา ขว.ทบ.

66 พ.ท. ชาย ประเสริฐ ขลังวิเชียร หน.สพธ.

67 พ.ท. ชาย สิทธิชัย ชูวงศ์ตระกูล ประจํา สลก.ทบ.

68 พ.ท. ชาย วันชัย ศรีสังวาลย์ อจ.รร.สห.สห.ทบ.

69 พ.ท. ชาย ชัยนรินท์ ชมภูทรัพย์ศิริ หน.ยก.ทบ.

70 พ.ท. หญิง นาราพรรณ บุตรเมฆ หน.สายตรวจ สตน.ทบ.

71 พ.ท. ชาย วิทยา ทองพํานัก หน.แผนกปกครอง ขส.ทบ.

72 พ.ท. ชาย วัชรินทร์ วงศ์อิน ล่ามภาษาประเทศใกล้เคียง  หน่วย ขกท.นสศ.

73 พ.ท. ชาย ยอด ทับทอง ผบ.หน่วย ขกท.พล.รพศ.

74 พ.ท. ชาย นฤดล รักธรรม อจ.สวท.รร.จปร.
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75 พ.ท. ชาย สมภพ วิเศษรจนา หน.สบร.รร.จปร.

76 พ.ท. ชาย นิมิตร สมนวลตาด หน.สบร.รร.จปร.

77 พ.ท. ชาย ศิลปชัย อ่วมโอฬาร หน.กช.

78 พ.ท. ชาย สุรกิจ ก้อนแก้ว หน.ขว. และ รปภ.นรด.

79 พ.ท. ชาย มนัส บุญเพ็ง ประจํา นรด.

80 พ.ท. ชาย สรายุธ ทิพย์เทพ อจ.รร.รด.ศศท.

81 พ.ท. ชาย ดนัย สุดเสนาะ หน.ศสร.

82 พ.ท. ชาย ธนวัฒน์ สุขธัมรงค์ หน.ศสร. ไม่ขอรับยศ

83 พ.ท. ชาย สิทธิศักด์ิ ศรีนวลดี หน.ผซสล.รง.ซยน.กรซย.ศซส.สพ.ทบ.

84 พ.ท. ชาย สมควร คงยิ่ง รอง ผอ.รง.วรบ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

85 พ.ท. ชาย สายัณย์ กุศล ประจําแผนก คลังแสง 2 คส. สพ.ทบ.

86 พ.ท. ชาย บัณฑิต กิจสมชีพ ประจาํแผนก คลังแสง 6 คส. สพ.ทบ.

87 พ.ท. ชาย วิชัย กะโปงทอง ประจํากอง รร.การบิน ทบ. ไม่ขอรับยศ

88 พ.ท. ชาย ปรีชา วาจาดี หน.รร.การบิน ทบ.

89 พ.ท. ชาย สังคม บัวหลวง อจ.รร.การบิน ทบ.

90 พ.ท. ชาย ยุทธนา ยิ้มแช่ม ครูการบิน รร.การบิน ทบ. 

91 พ.ท. ชาย ไพรัตน์ ปาลวัฒน์ หน.ศบบ.

92 พ.ท. ชาย พิชิต อินทร์เอี่ยม หน.ศบบ.

93 พ.ท. ชาย นิพนธ์ สายชนะพันธ์ หน.ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ศบบ.

94 พ.ท. ชาย สมพร ภาคลาภ รอง หก.กขว.มทบ.14

95 พ.ท. ชาย สุขสันต์ กุลพงษ์ ประจํา มทบ.14

96 พ.ท. ชาย สมเกียรติ ซึมกลาง ประจํา มทบ.14

97 พ.ท. ชาย วัชรินทร์ โรจนศิริ รอง หก.กกบ.มทบ.15

98 พ.ท. ชาย ชํานาญ ขวัญทอง ประจํา มทบ.15

99 พ.ท. ชาย ดนุพล พะโรศิลป์ รอง หก.กกพ.มทบ.16

100 พ.ท. ชาย บรรจบ ทับขํา นายทหารโครงการและงบประมาณ  มทบ.๑๗
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101 พ.ท. ชาย สุวิทย์ จําจิตต์ รอง หก.กกบ.มทบ.19

102 พ.ท. ชาย อาณัติ บูรณะเรข ผช.สัสดี จังหวัดจันทบุรี

103 พ.ท. ชาย สํารวย ป้อมกระโทก รอง หก.กยก.มทบ.19

104 พ.ท. ชาย อนุลักษณ์ เหมวรานนท์ น.ขกท.ทภ.2

105 พ.ท. ชาย ฉลอง บุ่งนาม พญ.พล.พัฒนา 2

106 พ.ท. ชาย ดนัย ตียาพันธ์ หน.ผปบ.มทบ.22

107 พ.ท. ชาย ประธาน ศรีทองหลาง ประจํา มทบ.23

108 พ.ท. ชาย พินิจพงษ์ ปัจชามาตย์ ฝกง.มทบ.24

109 พ.ท. ชาย ยรรยง กิ่งแก้ว รอง หก.กยก.มทบ.25

110 พ.ท. ชาย ประลอง สุขแสวง สด.อ.รัตนบุรี จว.ส.ร.

111 พ.ท. ชาย สุเทพ นวนิล สด.อ.ศีขรภูมิ จว.ส.ร.

112 พ.ท. ชาย พันธ์ณรงค์ คลังสิน สด.อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ.

113 พ.ท. ชาย อัมพร สถิตย์ หน.ผปบ.มทบ.28

114 พ.ท. ชาย อุดม ถูกนึก นายทหารข่าวกรองทางทหาร ทภ.3

115 พ.ท. ชาย วีระ เนียดพลกรัง ผช.ผอ.กกบ.ฝ่ายแผน ทน.3

116 พ.ท. ชาย ประหยัด แก้วกําพล จเร พล.ร.4

117 พ.ท. ชาย นพดล สว่างไสว นายทหารจัดการกับส่ิงอุปกรณ์ท่ีชํารุด ศคบ.บชร.3

118 พ.ท. ชาย ไพบูลย์ สําเนียง รอง หก.กกบ.มทบ.34

119 พ.ท. ชาย ประสิทธิ์ แก้วกําเนิด รอง หก.กยก.มทบ.34

120 พ.ท. ชาย สมนึก เป็กเครือ รอง หก.กกพ.มทบ.34

121 พ.ท. ชาย พนม บัวเผ่ือน รอง หก.กยก.มทบ.35

122 พ.ท. ชาย นิเวศ สาตรจําเริญ ฝยย.มทบ.35

123 พ.ท. ชาย ศรัณ เช้ือพูล ผช.สด.จว.ช.ร.

124 พ.ท. ชาย อนันต์ แสงศรีจนัทร์ นสวส.มทบ.37

125 พ.ท. ชาย สืบพงศ์ นวลแก้ว อจ.รร.สพศ.ศสพ.

126 พ.ท. ชาย อิสระ งามกุศล หน.บก.นสศ.
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127 พ.ท. ชาย พสิษฐ์ แก้วบวร ผช.ผพธ.นสศ.

128 พ.ท. ชาย บุญเรือง จันทรวิมล อศจ.พล.รพศ.1

129 พ.ท. ชาย สมปอง ปราณี อจ.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม.

130 พ.ท. ชาย สิทธิชัย ผาดไธสง อจ.แผนกวิชาการ รบพิเศษ กศ.รร.ม.ศม.

131 พ.ท. ชาย จักรกฤษณ์ ทองเกตุแก้ว อจ.แผนกวิชาอาวุธ  กศ.รร.ม.ศม.

132 พ.ท. ชาย อภินันท์ เรืองวุฒิเดช นายทหารสถิติและทะเบียนประวัติ  รร.ม.ศม.

133 พ.ท. ชาย บรรเจิด เดชศักดา ประจําแผนก รร.ม.ศม. ไม่ขอรับยศ

134 พ.ท. ชาย สายันต์ ขวกเขียว ประจําแผนก กวก.ศร.

135 พ.ท. ชาย เพทาย กระจายศรี หัวหน้าแผนกโรงงาน กชฝ.ศร.

136 พ.ท. ชาย นพรัตน์ ยาวิลาศประดิษฐ์ ประจํากอง กสษ.๒ กส.ทบ.

137 พ.ท. ชาย ชัยรัตน์ ศรีภิรมย์ รอง หก.กค.กส.ทบ.

138 พ.ท. ชาย ชัยวัฒน์ บัวเขียวอ่อน นายทหารปฏิบัติการข่าว สปข.ขว.ทบ.

139 พ.ท. ชาย ณรงค์ เทวะสิทธิ์ นายทหารควบคุมปฏิบัติการ ขว.ทบ.

140 พ.ท. ชาย มนูญ เผือกเชาวไว รอง หน.สปข.ขว.ทบ.

141 พ.ท. ชาย อําพล ช่วยแก้ว รอง หน.สปข.ขว.ทบ.

142 พ.ท. ชาย นพพล แคล่วคล่อง นสก.บชร.4

143 พ.ท. ชาย พนัส ศรีหนูสุด รอง หก.กขว.มทบ.๔๒

144 พ.ท. ชาย บุญธรรม จันทา น.ฝสวส.มทบ.๔๒

145 พ.ท. หญิง ธนัชญา เพชรหลิม ประจํา มทบ.43

146 พ.ท. ชาย อนุชาติ บุญยะศิลป์ ผช.สด.จว.ร.น.

147 พ.ท. ชาย คะเณย์ มีหิ้น ผช.สด.จว.ป.น.

148 พ.ท. ชาย สานิต ศรีนวลดี หน.กร.ทบ.

149 พ.ท. ชาย สนธยา ประสพโชค นสบ.กร.ทบ. ไม่ขอรับยศ

150 พ.ต. ชาย ธนชาติ ชัยยะ ประจําแผนก ยก.ทบ.

151 พ.ต. ชาย วชีระ คงเจริญ ล่ามภาษาประเทศใกล้เคียง หน่วยขกท.พล.รพศ.

152 พ.ต. ชาย มงคล โสนอินทร์ นายทหารยานยนต์ รพ.อ.ป.ร.
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153 พ.ต. ชาย สุพรรณ เมืองศรีมาตย์ นายทหารกําลังพล ส.1 พัน.101

154 พ.ต. ชาย ศรชัย วิพันธ์เงิน นายทหารส่งกําลังบํารุงฯ พัน.บ.๒ ไม่ขอรับยศ

155 พ.ต. ชาย พลสิทธิ์ งามสาย รอง ผบ.พัน.นร.รร.การบิน ทบ.

156 พ.ต. ชาย อัฏฐวัฒน์ เชาว์เกิดสว่าง ผบ.ร้อย.บก.พัน.บ.21

157 พ.ต. ชาย พลชาลี หงษ์ทอง ผบ.ร้อย.ลว.และเฝ้าตรวจ ร.31 รอ. ไม่ขอรับยศ

158 พ.ต. ชาย สายชล ม่วงศรี นายทหารฝ่ายการข่าว ร.31.รอ. ไม่ขอรับยศ

159 พ.ต. ชาย เฉลิมชัย มีสน หน.บก.พล.ร.2 รอ.

160 พ.ต. ชาย โกศล เกิดปราโมทย์ น.วิเคราะห์และพัฒนาระบบ พล.ร.2 รอ. ไม่ขอรับยศ

161 พ.ต. ชาย ชํานาญ ศรีสุขโข น.ส่งกําลังบํารุง กรม พัฒนา 1 ไม่ขอรับยศ

162 พ.ต. ชาย ชิน สายสอาด รอง ผบ.นฝ.นศท.มทบ.17

163 พ.ต. ชาย สมนึก ผลเจริญ นายทหารฝ่ายธุรการ และกําลังพล กรม ทพ.12

164 พ.ต. ชาย ประทวน เกษร น.ส่งกําลังบํารุง กรม ทพ.12

165 พ.ต. ชาย ชัยชนะ บุญยืน นายทหารฝ่ายการข่าว กรม ทพ.13

166 พ.ต. ชาย วิทยา จันทราชัย ผช.น.ขกท.ทภ.2

167 พ.ต. ชาย สุทัศน์ วงษ์สุข น.ธุรการและกําลังพล ฝกพ.พล.ร.3

168 พ.ต. ชาย ประกาศ พรหมธิราช หน.บก.พล.ม.3 ไม่ขอรับยศ

169 พ.ต. ชาย บารมี ภักดีบุรุษ นายทหารเตรียมการ  ศฝ.นศท.มทบ.24

170 พ.ต. ชาย ฌาณสีห์ จิตติเจริญเดช ประจํา มทบ.26

171 พ.ต. ชาย จําลอง สมฤาแสง นายทหารสรรพาวุธ มทบ.27

172 พ.ต. ชาย วิทยา เกิดลาภ นปชส.มทบ.29

173 พ.ต. ชาย นพัฒชระ รักชาติ ผช.พลา มทบ.37 ไม่ขอรับยศ

174 พ.ต. ชาย ณภัทร ทิพย์รักษา อจ.วิชาการสงครามพิเศษ สกศ.ศฝ.นศท.มทบ.33

175 พ.ต. ชาย รัสมี ลาสกุล นายทหารฝ่ายยุทธการ กรม ทพ.35

176 พ.ต. ชาย กิตติพศ บุญมาก นกบ.พล.ร.7

177 พ.ต. ชาย สมบัตร ปัทมะนุต น.ปชส.พล.ร.7

178 พ.ต. ชาย เสาร์ จันทร์ซางเพ็ญ น.ฝกพ.ร.17
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179 พ.ต. ชาย สุรพล ลือชัย น.ฝขว.ร.17

180 พ.ต. ชาย พิภพ อินนะปุสะ นายทหารฝ่ายส่งกําลังบํารุง พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3

181 พ.ต. ชาย ศรศักด์ิ ศศิพงศ์พนา น.ปชส.มทบ.33

182 พ.ต. ชาย สุระศักด์ิ ศรีสุวรรณ อจ.วิชาทหารช่าง สกศ.ศฝ.นศท.มทบ.33

183 พ.ต. ชาย เตชินท์ ศรีวิชัย ประจํา มทบ.33

184 พ.ต. ชาย จิระโรจน์ อุ่นตาล อจ.วิชาผสมเหล่า หน่วยฝึก นศท.มทบ.35 ไม่ขอรับยศ

185 พ.ต. ชาย สุวิทย์ ป่ันจีด ฝอ.2 ม.2

186 พ.ต. ชาย มานะภพ แก้วสีเหลือง รอง ผบ.สส.กองพล ส.พัน.13 พล.ปตอ. ไม่ขอรับยศ

187 พ.ต. ชาย สุรพล ทิพย์สังวาลย์ ประจําแผนก รร.สพศ.ศสพ.

188 พ.ต. ชาย เมธี สุริยะมณี ฝกพ.รพศ.2

189 พ.ต. ชาย เกษมสันต์ อินตุ่น นายทหารธุรการ และกําลังพล พล.รพศ.1 ไม่ขอรับยศ

190 พ.ต. ชาย ณัฐนนท์ คําแก้ว ประจําแผนก ศสพ.

191 พ.ต. ชาย ธัญญะ ศรีธรรมานุสาร ผบ.ร้อย.รพศ.รพศ.1 พัน.1

192 พ.ต. ชาย ศิวัฒ พรมจีน ผช.นสบ.พล.รพศ.1

193 พ.ต. ชาย นพดล บุญอุ้ม ประจําแผนก ศสพ. ไม่ขอรับยศ

194 พ.ต. ชาย สุดใจ ใจเมือง อจ.รร.สพศ.ศสพ.

195 พ.ต. ชาย อนันต์ สมานพันธ์ อจ.แผนกวิชาอาวุธ  กศ.รร.ม.ศม.

196 พ.ต. ชาย ชาญทอง สอิ้งทอง ฝยก.กรม ทพ.47 ไม่ขอรับยศ

197 พ.ต. ชาย นคร ลีบุญ นายทหารธุรการและกําลังพล พล.ร.5

198 พ.ต. ชาย ลิขิต ชาฎา ผบ.ร้อย.ลว.ไกล 5

199 พ.ต. ชาย สายันต์ นิดสูงเนิน ผบ.ร้อย.สร.พัน.สร.5

200 พ.ต. ชาย กะรัต บัวแก้ว ผบ.ร้อย.สร.พัน.สร.5 ไม่ขอรับยศ

201 พ.ต. ชาย มงคล นุ่มจันทร์ น.ควบคุมการเบิกจ่าย มทบ.41 ไม่ขอรับยศ

202 พ.ต. ชาย สุนทร สาลี ประจําแผนก กร.ทบ.

203 พ.ต. ชาย อร่าม คุ้มรักษา ประจําแผนก กร.ทบ.

204 ร.อ. ชาย อดิศร พัสตรานนท์ นายทหารส่งกําลัง ขส.ทบ.
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205 ร.อ. ชาย สมบัติ หมวกลาย ผู้บังคับกองร้อย กองบังคับการ ขส.ทบ. ไม่ขอรับยศ

206 ร.อ. ชาย สัมพันธ์ สว่างศิริพรชัย นายทหารยานยนต์ กรม ขส.

207 ร.อ. ชาย วรวุธ อินวอ ประจํา สง.ปรมน.ทบ.

208 ร.อ. ชาย สิน บัววัฒนะ ประจํา กพ.ทบ. ไม่ขอรับยศ

209 ร.อ. หญิง วีระยา ติยะโคตร ประจําแผนก กพ.ทบ. ไม่ขอรับยศ

210 ร.อ. ชาย เสน่ห์ วงศ์จินดารักษ์ ครู ผอถ.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ.

211 ร.อ. ชาย พูลสักก์ หนูแสง ผบ.ตอนนําทาง ร้อย.บก.กรม บ.

212 ร.อ. ชาย พิสิษฐ์ มีมาก ผบ.มว.ลว.ร้อย.ลว.ไกล 2 ไม่ขอรับยศ

213 ร.อ. ชาย สมยศ ระโหฐาน ผบ.ร้อย.บก.ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

214 ร.อ. ชาย วิน ยิ้มยวน ฝอ.1 ป.2 พัน.21 รอ. ไม่ขอรับยศ

215 ร.อ. ชาย ธัชพล มีชัยสอาด นายทหารกระสุน ร.19 ไม่ขอรับยศ

216 ร.อ. ชาย เจริญ รุ่งเรือง ผช.นายทหารยุทธการ และการฝึก ร.29 พัน.2

217 ร.อ. ชาย สุรชัย ภูมิทัต ผช.ฝอ.3 ม.4 รอ.

218 ร.อ. ชาย วราห์ พลัดเกตุ ผช.ฝยก.ร.112 พัน.3

219 ร.อ. ชาย นิกร เพชรรัตน์ ผบ.ร้อย.มทบ.15 ไม่ขอรับยศ

220 ร.อ. ชาย จตุรงค์ แก้วแดง น.ส่งกําลังสายแพทย์ รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ ไม่ขอรับยศ

221 ร.อ. ชาย สมพร มีศักด์ิ ครูวิชาอาวุธ นฝ.นศท.มทบ.15

222 ร.อ. ชาย พิสิษฐ์ พัฒนมาศ ผช.นสก.มทบ.17 ไม่ขอรับยศ

223 ร.อ. ชาย อานนท์ อําพันทอง ผช.สด.อ.ห้วยกระเจา จว.ก.จ.

224 ร.อ. ชาย มนัส พาติกบุตร ผช.ฝอ.3 ร.13 พัน.2

225 ร.อ. ชาย วีระ บุญพั่ว นายทหารยุทธการ และการฝึก  ร้อย.ลว.ไกล 6

226 ร.อ. ชาย เอกพจน์ สีทานอก ฝอ.2 ร.23 พัน.1

227 ร.อ. ชาย มานัส มานะดี ฝสส.ป.6 พัน.6

228 ร.อ. ชาย วรรถพล โฉดโคกสูง นลว.ผท.ป.6 พัน.23 

229 ร.อ. ชาย ไกรรัฐ พูลจิตร ผช.สด.อ.พนา จว.อ.จ. ไม่ขอรับยศ

230 ร.อ. ชาย ทรงศักด์ิ เสียงหวาน ผบ.ร้อย.ทพ. กรม ทพ.36 ไม่ขอรับยศ
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231 ร.อ. ชาย อมร สืบวงศ์ ผช.นายทหารยุทธการและการฝึก ม. พัน.13 ไม่ขอรับยศ

232 ร.อ. ชาย หัสนัย วงศ์สุทัศน์ ฝกพ.ม.๒ พัน.10 ไม่ขอรับยศ

233 ร.อ. ชาย จํานงค์ แสนแก้ว ผบ.มว.ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ไม่ขอรับยศ

234 ร.อ. ชาย สุรพล แจ้งเอี่ยม ผช.สด.อ.พิชัย จว.อ.ต. ไม่ขอรับยศ

235 ร.อ. ชาย ธานี ทัศวร ทส.ผบ.ศสพ.

236 ร.อ. ชาย ทวีศักด์ิ ช่วยกิจ ผบ.มว.ปจว.ร้อย.ปจว.4 ไม่ขอรับยศ

237 ร.อ. ชาย วิเชียร น้อยแพ รอง ผบ.ร้อย.รร.นส.ทบ.

238 ร.อ. ชาย สุทัศน์ โสมภีร์ ครู มว.ครูฝึก ร้อย.ฝรพ.4 ไม่ขอรับยศ

239 ร.อ. ชาย กวี ชูเรือง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.47

240 ร.อ. ชาย สุเทพ อวยศิลป์ ฝสส.ร.15 ไม่ขอรับยศ

241 ร.อ. ชาย ตุลย์นที เพ่งพิศ
หน.ตอน สน.บก.หน่วย/ส่วนวิเคราะห์ และดําเนินกรรมวิธี      
หน่วย ขกท.พล.ร.15

ไม่ขอรับยศ

242 ร.อ. ชาย พิทักษ์ คงขํา รอง ผบ.ร้อย.ช.เคร่ืองมือ และซ่อมบํารุง ช.พัน.402  พล.พัฒนา 4

243 ร.อ. ชาย พิเชษฐ คล้ายพยัฆ ประจําแผนก วศ.ทบ. ไม่ขอรับยศ

244 ร.ท. ชาย อมร ต่ายแสง นชง.ขส.ทบ. ไม่ขอรับยศ

245 ร.ท. ชาย สรายุทธ ชุ่มแพ นชง.ขส.ทบ. ไม่ขอรับยศ

246 ร.ท. ชาย มนตรี อยู่คุ้ม นชง.ขส.ทบ. ไม่ขอรับยศ

247 ร.ท. ชาย วิเชียร แสงจันทร์ นชง.ขส.ทบ. ไม่ขอรับยศ

248 ร.ท. ชาย กฐิภัณ ลําเภาพันธ์ ประจําแผนก ผ.1 รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ.

249 ร.ท. ชาย วสันต์ ต่ายลํายงค์ นชง.ศทส.สส. ไม่ขอรับยศ

250 ร.ท. ชาย ธนิษฐ์ นามวงศ์ นชง.พัน.บ.21 ไม่ขอรับยศ

251 ร.ท. ชาย ถนอมศักด์ิ อ่ําสุข นชง.ศบบ. ไม่ขอรับยศ

252 ร.ท. ชาย เถกิงศักด์ิ สังฆะมณี ผบ.มว.ส่ือสาร ร.31 รอ.

253 ร.ท. ชาย พิพัฒน์ ยี่โต๊ะ รอง ผบ.มว.ซบร.ร้อย.บก.ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

254 ร.ท. ชาย สันติ อัมพุชินีวรรณ รอง ผบ.ร้อย.สสก.ร.2 พัน.1 รอ.

255 ร.ท. ชาย เมธี อินทะ ฝอ.5 ป.2 รอ. ไม่ขอรับยศ

256 ร.ท. ชาย ธนพล สวนเข้ม นายทหารโทรศัพท์ ส.พัน.9 พล.ร.9
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257 ร.ท. ชาย ชัยยศ โพธิ์อ้น ผบ.มว.ศูนย์ข่าว ส.พัน.9 พล.ร.9 ไม่ขอรับยศ

258 ร.ท. ชาย อุทัย ทองวิเศษ ผบ.มว.ลว.ม.4 พัน.11 รอ. ไม่ขอรับยศ

259 ร.ท. ชาย เผด็จ อินไข่ น.ติดต่อ ม.5 รอ. ไม่ขอรับยศ

260 ร.ท. ชาย พิสิฐ สุวรรณพาหุ ฝอ.4 ม.1 พัน.17 รอ.

261 ร.ท. ชาย วรเทพ เพงพศิ รอง ผบ.ร้อย.บก.ร.112

262 ร.ท. ชาย เกษม คาระมาตร ผช.น.ส่ือสาร กรม พัฒนา 1 ไม่ขอรับยศ

263 ร.ท. ชาย สมโภช จรัญยาอ่อน รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.13

264 ร.ท. ชาย อนิรุทธ สมอาจ ผบ.มว.ยก.ร้อย.ยก.ร.8

265 ร.ท. ชาย เทวัญ นิยมวรรณ ผตน.ป.6 พัน.16 ไม่ขอรับยศ

266 ร.ท. ชาย สมศักด์ิ ระวีวรรณ์ ผตน.ป.6 พัน.23 ไม่ขอรับยศ

267 ร.ท. ชาย มนัส พรหมสวัสด์ิ ฝอ.1 ป.6 พัน.106

268 ร.ท. ชาย นิพนธ์ ฤทธิ์ภู่ นลว.ผท. ป.6 พัน.23 ร้อย.3 ไม่ขอรับยศ

269 ร.ท. ชาย เทวา มูลตรีภักดี ผบ.ตอน.ลว.ไกล  ร้อย.ลว.ไกล 6

270 ร.ท. ชาย พิสิษฐ์ มูลละ นชง.ร้อย.ลว.ไกล 6 ไม่ขอรับยศ

271 ร.ท. ชาย อนันท์ ธวัชโชติ ผบ.มว.สน.ร้อย.บก. ม.6 พัน.21

272 ร.ท. ชาย ธีรพงศ์ กาญจน กุลวัฒน์ รอง ผบ.ชุดทําลายล้าง วัตถุระเบิด  พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ไม่ขอรับยศ

273 ร.ท. ชาย สมพงษ์ จันทร์สุนทร รอง ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.35

274 ร.ท. ชาย มนูญ คําอักษร รอง ผบ.ร้อย.ยก.ร.7

275 ร.ท. ชาย สมทรง ชูเสือหึง รอง ผบ.ร้อย.ม.ม.2 พัน.10

276 ร.ท. ชาย สิทธิพร สุภากรณ์ ผบ.มว.เฝ้าตรวจ ร้อย.สสก. ม.2 พัน.15

277 ร.ท. ชาย เผชิญ ชูจันทร์ รอง หน.ชุดเวชกรรมป้องกัน พัน.สร.23 บชร.3 ไม่ขอรับยศ

278 ร.ท. ชาย สนิท บุญคํานนท์ นชง.รพศ.1 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

279 ร.ท. ชาย ชัชชัย ร่ืนภาคบุตร นชง.รพศ.5 พัน.1 ไม่ขอรับยศ

280 ร.ท. ชาย สุรพงษ์ ฉิมมี ผบ.มว.ศสพ.

281 ร.ท. ชาย จรัญ จันดํา ผบ.มว.รร.สพศ.ศสพ.

282 ร.ท. ชาย วิสูตร์ วงษ์อินทร์ ผบ.มว.ร้อย.ม.(ก.) ม.พัน.๒๒ ศม.
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283 ร.ท. ชาย บรรทิตย์ ทองรุ่งเปลว ผบ.มว.ส่ือสาร ร้อย.สสก.ศร.พัน.๑

284 ร.ท. ชาย วิษณุ จินตวรณ์ ผช.ฝอ.2 กรม ทพ.41

285 ร.ท. ชาย จิรภัทร ร่วมวงศ์สมบูรณ์ ผบ.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.47

286 ร.ท. ชาย เฉลิม เทพทอง ผช.นายทหารฝ่ายการข่าว ร.5 พัน.1

287 ร.ท. ชาย สงวนศักด์ิ สุวรรณ์ นชง.ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15 ไม่ขอรับยศ

288 ร.ท. ชาย เสริม เทพคุม ผบ.มว.ตถ.ร้อย.อวบ.ร.๑๕๑ พัน.๓ ไม่ขอรับยศ

289 ร.ท. ชาย ประดิษฐ ฮวบสกุล นชง.พัน.บ.2 ไม่ขอรับยศ

290 ร.ท. ชาย ปฏิวัติ เปล่ียนขํา นชง.ขกท. ไม่ขอรับยศ

291 ร.ท. ชาย ไพวัลย์ พรมหาชัย นชง.ศสร. ไม่ขอรับยศ

292 ร.ท. หญิง ศิริวรรณ เทวฤทธิ์ นชง.นรด. ไม่ขอรับยศ

293 ร.ท. ชาย สิทธิศักด์ิ เก่งธัญกรณ์ นชง.ขส.ทบ. ไม่ขอรับยศ

294 ร.ท. ชาย บันเทิง เมธา นชง.มทบ.33 ไม่ขอรับยศ

295 ร.ท. ชาย ทูลทัย พลเยี่ยม นชง.ร.16 พัน.1 ไม่ขอรับยศ

296 ร.ท. ชาย พรชัย เรืองวุฒิ นชง.ศม. รรก.นายสิบการข่าว  ผขว. และ รปภ.กยข.ศม. ไม่ขอรับยศ

297 ร.ท. ชาย สามารถ เยี่ยงสว่าง นชง. รร.นส.ทบ. ไม่ขอรับยศ

298 ร.ท. ชาย ปัญญา ทับวงษ์ นชง.พัน.บ.9 ไม่ขอรับยศ

299 ร.ท. ชาย สังเวย สมัครเขตรการ นชง.พัน.บ.2 ไม่ขอรับยศ

300 ร.ท. ชาย ประยูร ปานผ้ึง นชง.พัน.บ.2 ไม่ขอรับยศ

301 ร.ท. ชาย ธีระ วงษ์ระวัง นชง.ศบบ. ไม่ขอรับยศ

302 ร.ท. ชาย พูลทรัพย์ พรมกัน นชง.พัน.บ.21 ไม่ขอรับยศ

303 ร.ท. ชาย พีรชาติ ยาวงษ์ นชง.พัน.บ.41 ไม่ขอรับยศ

304 ร.ท. ชาย เผอิญ เบ้าลี นชง.พัน.บ.3 ไม่ขอรับยศ

305 ร.ท. ชาย มาโนช เติมสุข นชง.พัน.บ.9 ไม่ขอรับยศ

306 ร.ท. ชาย สามารถ ศรีศักด์ิ นชง.พัน.ปฐบ. ไม่ขอรับยศ

307 ร.ท. ชาย วิโรจน์ หนูกลัดนุ้ย นชง. ป.5 พัน.105 ไม่ขอรับยศ

308 ร.ต. ชาย พงศกร สุขสบาย นชง.ขส.ทบ. ไม่ขอรับยศ
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309 ร.ต. ชาย ประมวล สีลาอาสน์ นชง.กช.

310 ร.ต. ชาย วิทยา กวางแก้ว นชง.พัน.บ.3 ไม่ขอรับยศ

311 ร.ต. ชาย กิตติ อุตส่าห์ นชง.พัน.บ.3 ไม่ขอรับยศ

312 ร.ต. ชาย บรรจบ อักษรไชย นชง.พัน.บ.21 ไม่ขอรับยศ

313 ร.ต. ชาย เฉลิม หุ่นพงษ์ นชง.พัน.บ.2 ไม่ขอรับยศ

314 ร.ต. ชาย ศักด์ิดา โพธิ์อินทร์ นชง.พัน.บ.3 ไม่ขอรับยศ

315 ร.ต. ชาย โสรัจจ์ ลาภมี นชง.พัน.บ.2 ไม่ขอรับยศ

316 ร.ต. ชาย เพลิน พูนชัย นชง.พัน.บ.21 ไม่ขอรับยศ

317 ร.ต. ชาย สันติ คําก่อ นชง.พัน.บ.21 ไม่ขอรับยศ

318 ร.ต. ชาย ประทีป สุดตา นชง.ร.31 พัน.1 รอ. 

319 ร.ต. ชาย ชาติชาย รัตนะนาม  นชง.ร.31 พัน.1 รอ. 

320 ร.ต. ชาย ทศพร เสมอใจ นชง.ร.31 พัน.1 รอ. 

321 ร.ต. ชาย ประเสริฐ เรกุล นชง.ร.31 พัน.1 รอ. 

322 ร.ต. ชาย บุญเรือน ชัชวารี นชง.ร.31 พัน.3 รอ.

323 ร.ต. ชาย สมศักด์ิ ลอยป้อม นชง.ร้อย.ลว.ไกล 2 

324 ร.ต. ชาย สมเกียรติ วงษ์เงิน นชง.ร้อย.ลว.ไกล 2 

325 ร.ต. ชาย พันทวี ศรีหาเมฆ นชง.ร้อย.ลว.ไกล 2 

326 ร.ต. ชาย เดชชัย เกิดท่าไม้ นชง.ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

327 ร.ต. ชาย สิทธิพงษ์ สมคูณ นชง.ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ.

328 ร.ต. ชาย เกรียงไกร ปรางจันทร์ นชง.ร.2 พัน.3 รอ. พล.ร.2 รอ.

329 ร.ต. ชาย ถวิล อุประถา นชง.ป.2 พัน.21 รอ.

330 ร.ต. ชาย จํารัส หาญโสภี นชง.ม.4 พัน.5 รอ.

331 ร.ต. ชาย จตุรงค์ โพธิเลิศ นชง.ม.1 พัน.3 รอ.

332 ร.ต. ชาย สมศักด์ิ บุบผา นชง.ม.5 พัน.20 รอ.

333 ร.ต. ชาย จตุรงค์ ประปลิว นชง.ม.4 พัน.5 รอ.

334 ร.ต. ชาย อนันต์ สังวาลย์วงศ์ นชง.ส.พัน.12
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335 ร.ต. ชาย เกตุณรงค์ กลมทุกส่ิง นชง.ร้อย.บก.พัน.พัฒนา 1

336 ร.ต. ชาย นิพิฐพนธ์ คุณประโยชน์ นชง.พัน.พัฒนา 1 ไม่ขอรับยศ

337 ร.ต. ชาย สมหวัง จึงรัศมีพานิช นชง.ช.1 รอ. ไม่ขอรับยศ

338 ร.ต. ชาย มงคล ภู่ระหงษ์ นชง.ร้อย.ช.เคร่ืองมือเบา  ช.1 รอ. ไม่ขอรับยศ

339 ร.ต. ชาย จรูญ พรรณโกมุท นชง.พัน.ร.มทบ.11

340 ร.ต. ชาย พินิจ คําหวาน นชง.พัน.ร.มทบ.11

341 ร.ต. ชาย มานะ อยู่เปลา นชง.มทบ.14

342 ร.ต. ชาย สันติ หนูชาวนา นชง.บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.14

343 ร.ต. ชาย อุทัย สนทอง นชง.ร.8

344 ร.ต. ชาย วัฒนา นาอุดม นชง.ร.8

345 ร.ต. ชาย ปรีชา อิ่มใจ นชง.ร.13 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

346 ร.ต. ชาย คมกริช ติดมา นชง.ร.13 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

347 ร.ต. ชาย สมบัติ สารขันธ์ นชง.ร.13 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

348 ร.ต. ชาย ชัยณรงค์ น้อยช่ืน นชง.ร.13 พัน.3 ไม่ขอรับยศ

349 ร.ต. ชาย นิพนธ์ โมยะ นชง.ร้อย.ม.(ลว.) 3 ไม่ขอรับยศ

350 ร.ต. ชาย ศักด์ิชัย เฉลิมวงศ์ นชง.ป.6 พัน.16 ไม่ขอรับยศ

351 ร.ต. ชาย นิติพล ยาทาเบี้ย นชง.ม.6 พัน.21 ไม่ขอรับยศ

352 ร.ต. ชาย ศักด์ิสิทธิ์ ปาริสุทธิ์ นชง.ม.7 พัน.8

353 ร.ต. ชาย นิพนธ์ สุวรรณ์ นชง.พัน.ขส.22 บชร.2

354 ร.ต. ชาย ปรีดา บุญแสง นชง.พัน.สร.22 บชร.2

355 ร.ต. ชาย สุกัณฑ์ จันทร์พึ่ง นชง.มทบ.23 ไม่ขอรับยศ

356 ร.ต. ชาย บุญเพ็ง แก้วพิลารมย์ นชง.มทบ.28 

357 ร.ต. ชาย พินยงค์ ประชานันท์ นชง.กรม ทพ.22 ไม่ขอรับยศ

358 ร.ต. ชาย กิตติ ทรงสัจจา นชง.ร้อย.ลว.ไกล 4 ไม่ขอรับยศ

359 ร.ต. ชาย อนุชา จิตต์ชอบค้า นชง.ร.7 ไม่ขอรับยศ

360 ร.ต. ชาย อินสอน เมืองมูล นชง.ร.7
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361 ร.ต. ชาย ประเวศน์ ทะชัยวง์ นชง.ร.17 พัน.3 ไม่ขอรับยศ

362 ร.ต. ชาย มงคล ยอดมณี
นชง.ม.3 พัน.26 และ รรก.ผบ.ตอน ตอนสัมภาระกองพัน มว.สน. 
ร้อย.บก.ม.3 พัน.26

ไม่ขอรับยศ

363 ร.ต. ชาย ธงชัย วุทธศรี นชง.ม.3 พัน.26 และ รรก.จ่ากองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.ถ.ม.3 พนั.26 ไม่ขอรับยศ

364 ร.ต. ชาย ยอดชาย ไตรป่ิน นชง.พัน.พัฒนา 3

365 ร.ต. หญิง เรณู ชุ่มเย็น นชง.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ไม่ขอรับยศ

366 ร.ต. ชาย สวัสด์ิ ยิ่งเจริญ นชง.พัน.ปจว. ไม่ขอรับยศ

367 ร.ต. ชาย วิสัยทัศน์ ลบหนองบัว นชง.รพศ.1 พัน.2 ไม่ขอรับยศ

368 ร.ต. ชาย วินัย จําเนียรเจริญสุข นชง.ศม. รรก.ครูแผนกวชิาอาวุธ กศ.รร.ม.ศม.

369 ร.ต. ชาย ดอน โชติบ้านขาม นชง.ศม. รรก.เสมียน  ผธก.ศม. ไม่ขอรับยศ

370 ร.ต. ชาย วินัย ใจธรรมดี นชง.ศร.

371 ร.ต. ชาย สมศักด์ิ เน่ืองโนราช นชง.ศร.

372 ร.ต. ชาย วิชาญ กิจขุนทด นชง.ศร. ไม่ขอรับยศ

373 ร.ต. ชาย ปราโมทย์ คูณคํา นชง.ป.71 พัน.712

374 ร.ต. ชาย ประสิทธิ์ สุขประเสริฐ นชง.ป.72 พัน.721 ไม่ขอรับยศ

375 ร.ต. ชาย อดุลย์ สินบุญยก นชง.กรม ทพ.41 ไม่ขอรับยศ

376 ร.ต. ชาย สาโรจน์ สุวรรณมงคล นชง.กรม ทพ.47

377 ร.ต. ชาย ประยูร ทับไมตรี
นชง.ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ รรก.ช่างเคร่ืองมือกล บก.ร้อย.ร้อย.       
ช.สนาม ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕

ไม่ขอรับยศ

378 ร.ต. ชาย อุทิศ มาตย์เมืองกุล นชง.พัน.ซบร.24 บชร.4 ไม่ขอรับยศ

379 ร.ต. ชาย พรชัย นาคสลับ นชง.พัน.สพ.กระสุน 24  บชร.4 ไม่ขอรับยศ

      ตรวจถูกต้อง

            (ลงช่ือ) พ.ต. บุญทรัพย์  ศิริพรม

                            (บุญทรัพย์  ศิริพรม)

                               ประจําแผนก กพ.ทบ.

                                       ๒๙ ก.ค. ๖๔


