
ประกาศรายชื่อก าลังพลที่มีสิทธเิข้ารับการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานด้านก าลังพล 
ผ่านระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ 

    

 ตามที่ กรมก าลังพลทหารบก จัดการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานด้านก าลังพล ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น กรมก าลังพลทหารบก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ  
ครั้งที่ ๒ ก าหนดวัน เวลา ในการทดสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบฯ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ  
  ๑.๑ เข้ารับการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานด้านก าลังพล ผ่านระบบ e-learning ของ
กรมก าลังพลทหารบก (https://dop-learning.rta.mi.th/) ณ ที่ตั้งหน่วย หรือสถานที่ปฏิบัติงานของ 
ผู้เข้ารับการทดสอบ ตามวันเวลาที่ก าหนด โดยข้อสอบมีจ านวน ๗๕ ข้อ ใช้เวลาทดสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
สามารถท าข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว  
  ๑.๒ ผู้ใดไม่เข้ารับการทดสอบฯ ภายในก าหนด วัน เวลา ที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์  
 ๒. ก าหนดการทดสอบฯ ครั้งที่ ๒ ในห้วงวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕  

วันเวลาสอบ หนว่ยที่เข้ารับการทดสอบ 
วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ ทภ.๑, ทภ.๒ 

เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐ กพ.ทบ., ทภ.๓ 
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ ทภ.๔ 

เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐ ขว.ทบ., กบ.ทบ., กร.ทบ., กง.ทบ., กช., ขกท., ขส.ทบ., ดย.ทบ., 
นปอ., นรด., จบ. 

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ ยก.ทบ., ยศ.ทบ., นสศ., พธ.ทบ., พบ., ยย.ทบ., พล.ป. 
เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐ สปช.ทบ., สลก.ทบ., สบ.ทบ., สก.ทบ., วศ.ทบ., ศซบ.ทบ., ศบบ.,   

สพ.ทบ., สส., สห.ทบ., ศคย.ทบ., สตน.ทบ., สธน.ทบ., สง.ปรมน.ทบ., 
รร.จปร., สสน.บก.ทบ.,  

 ๓. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๒ จ านวน ๑,๙๒๑ นาย ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๔. เกณฑ์ผ่านการท าการสอบประเมินผลจริง (สอบครั้งที่ ๒) 

o  นายทหารสัญญาบัตร เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๗๐ 
o  นายทหารประทวน เกณฑ์ผ่านร้อยละ ๖๐ 

 ๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยผู้ผ่าน
การทดสอบฯ ครั้งที่ ๒ สามารถพิมพ์บัตรประจ าตัว/หนังสือรับรองความรู้ จากระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 
   
 

 

ตรวจถูกต้อง 
               (ลงชื่อ) พ.อ. โกวิท  บุญยกิจโณทัย 
                           (โกวิท   บุญยกิจโณทัย) 
                               ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                             ๔ / ต.ค. / ๒๕๖๕ 
 

https://dop-learning.rta.mi.th/


ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. คะแนน

๑ ร.อ. ชัยยุทธ ทรัพย์ประเสริฐ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๒

๒ ร.ท. สุรเดช พงษ์ญาติ ทภ.๑ ทภ.๑ ๙๖

๓ ร.ท. อทิเชฐ จีระวัฒน์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๙๒

๔ ร.ท.หญิง รสสุคนธ์ มุสิราช ทภ.๑ ทภ.๑ ๖๐

๕ ร.ต. ปารินทร์ ทองไทย ทภ.๑ ทภ.๑ ๗๓

๖ จ.ส.อ. ทศพล ขุนสอาดศรี ทภ.๑ ทภ.๑ ๙๑

๗ จ.ส.อ. สมเกียรติ ฉ ่าพิรุณ ทภ.๑ ทภ.๑ ๘๖

๘ จ.ส.อ. ยุทธนา แสงสลับสี ทภ.๑ ทภ.๑ ๘๐

๙ จ.ส.อ. นพรัตน์ เก่งทันการ ทภ.๑ ทภ.๑ ๗๕

๑๐ จ.ส.อ. ปิติภัทร มูลโต ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๘

๑๑ จ.ส.อ. ธนากร วงษ์อินทร์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๗

๑๒ จ.ส.อ. เอกลักษณ์ โต๊ะสุวรรณ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๖

๑๓ จ.ส.อ. ณาวี บ่วงเพ็ชร์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๖

๑๔ จ.ส.อ. สมชาย ลอยเลื อน ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๖

๑๕ จ.ส.อ. ฉัตรชัย แก้วสถิตย์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๕

๑๖ จ.ส.อ. ศราวุฒิ อังดุสรรค์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๕

๑๗ จ.ส.อ. นพดล เจริญผล ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๓

๑๘ จ.ส.อ. สมบูรณ์ ไพบูลย์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๒

๑๙ จ.ส.อ. วัชระ ปุณประวัติ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๐

๒๐ จ.ส.อ.หญิง กุลยา กล ่ามี ทภ.๑ ทภ.๑ ๙๔

๒๑ จ.ส.ท. ศิวกร ธรรมปรา ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๓

๒๒ จ.ส.ท. ฐิติกร หลั งทองหลาง ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๓

๒๓ จ.ส.ท. เชษฐา แพทยารักษ์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๒

๒๔ จ.ส.ท.หญิง สุภาภรณ์ นาควารี ทภ.๑ ทภ.๑ ๘๖

๒๕ จ.ส.ต. รติกร ศรีสถาน ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๙

๒๖ ส.อ. ธนวัฒน์ บุญรื น ทภ.๑ ทภ.๑ ๙๓

๒๗ ส.อ. กิตติพงศ์ สวนสุข ทภ.๑ ทภ.๑ ๘๓

๒๘ ส.อ. นันฐวัฒน์ แสงลพ ทภ.๑ ทภ.๑ ๗๗

๒๙ ส.อ. ชุติพัฒน์ วัตถุทอง ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๗

๓๐ ส.อ. สัญชัย ชัยประสิทธ์ิพันธ์ุ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๔

๓๑ ส.อ. วิรุฬห์ ต๋องเรียน ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๒

๓๒ ส.อ. ณรงค์วิทย์ สามปรุ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๒

๓๓ ส.อ. ณัฐชนน นรสิงห์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๑

๓๔ ส.อ. ไท้ วิศวานุรักษ์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๐

บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนก ำลังพล 

ผ่ำนระบบออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ คร้ังท่ี ๒

วันท่ี 10 ต.ค. ๖๕ เวลำ ๐90๐ - ๑๐3๐ (1 ช่ัวโมง 30 นำที)



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. คะแนน

๓๕ ส.อ.หญิง นุชนก งามข่า ทภ.๑ ทภ.๑ ๗๙

๓๖ ส.อ.หญิง จุฑามาศ มัยพล ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๗

๓๗ ส.อ.หญิง เกษราภรณ์ สุริวงษ์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๕

๓๘ ส.ท. ฑิฆัมพร แย้มลม้าย ทภ.๑ ทภ.๑ ๙๗

๓๙ ส.ท. ธิติพัทธ์ เอี ยมฉวี ทภ.๑ ทภ.๑ ๘๖

๔๐ ส.ท. ชัยราช ปัญญาพ่อ ทภ.๑ ทภ.๑ ๗๒

๔๑ ส.ท. กีรติ ก้อนพร ทภ.๑ ทภ.๑ ๗๑

๔๒ ส.ท. ยุทธนา อนุศรี ทภ.๑ ทภ.๑ ๖๓

๔๓ ส.ท. อานนท์ ไชยมั น ทภ.๑ ทภ.๑ ๖๐

๔๔ ส.ท. กิตติคุณ สกุลปิยะเทวัญ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๔

๔๕ ส.ท. ฤชากร เวียงสงค์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๓

๔๖ ส.ท. อดิศักด์ิ ควรหาผล ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๑

๔๗ ส.ท. ธนวัฒน์ มหัฆฆพงษ์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๑

๔๘ ส.ท. กิตติพงษ์ เรือนวงษ์ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๑

๔๙ ส.ท. ยุรเกียรติ สิงห์ค่า  ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๑

๕๐ ส.ต. ยุทธนา ดิษเจริญ ทภ.๑ ทภ.๑ ๘๓

๕๑ ส.ต. สิทธิชา บุญชะโด ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๖

๕๒ ส.ต. อิทธิพล บุญกล่อม ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๓

๕๓ ส.ต.หญิง วนิดา วงค์แหวน ทภ.๑ ทภ.๑ ๗๙

๕๔ ส.ต.หญิง ชุติกาญจน์ บุญชาลี ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๖

๕๕ พล.อส. ธนวัฒน์ ทองแดง ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๔

๕๖ พล.อส. ชาญณรงค์ วงศ์ศิริ ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๓

๕๗ พล.อส. เอกรินทร์ จูสกุลวิจิตร ทภ.๑ ทภ.๑ ๕๒

๕๘ พ.อ. สรชัย สังข์กลาง ทภ.๒ ทภ.๒ ๑๐๐

๕๙ พ.อ. กิติพงศ์ พ่วงอยู่ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๘

๖๐ พ.อ. ณัฐวุฒ สุขะตุงคะ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๐

๖๑ พ.อ. สุทธีร์ ใจจังหรีด ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๒

๖๒ พ.อ. สุระชัย จันทร์ดา บชร.๒ ทภ.๒ ๖๔

๖๓ พ.ท. พลวรรธน์ อินท่า ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๒

๖๔ พ.ท. สุเมธ นามแสง ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๘

๖๕ พ.ท. โชติวัฒน์ รักษาเคน ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๖

๖๖ พ.ท. วรฉัตร ศิริจันทร์งาม ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๔

๖๗ พ.ท. บัญชา เผ่าผม บชร.๒ ทภ.๒ ๗๗

๖๘ พ.ท. คณิศร ชวนพิมาย บชร.๒ ทภ.๒ ๖๗

๖๙ พ.ท. ภัคมณฑณ์ ศรีเทพ พล.ม.๓ ทภ.๒ ๖๑

๗๐ พ.ท. จ่านงค์ ชาญพินิจ มทบ.๒๗ ทภ.๒ ๕๙

๗๑ พ.ท.หญิง  โชติมา มุลาลินน์ มทบ.๒๕ ทภ.๒ ๖๑

๗๒ พ.ต. ประจวบ ศรีพ้ัว ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๓

๗๓ พ.ต. ภิรมย์ ข่าโนนง้ิว ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๑



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. คะแนน

๗๔ พ.ต. เนติวุฒิ สุขนิจ ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๐

๗๕ พ.ต. สมพร ค่ารินทร์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๕

๗๖ พ.ต. สกุลชัย ภักดีปัญญา มทบ.๒๓ ทภ.๒ ๗๕

๗๗ พ.ต. อดิศักด์ิ บุ่งนาม มทบ.๒๗ ทภ.๒ ๖๓

๗๘ พ.ต. เฉลิมพร เทียมทอง ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ ทภ.๒ ๙๑

๗๙ ร.อ. ฉัตรชัย ศรีภาย ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๓

๘๐ ร.อ. ธงชัย วงษ์ชมภู ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๙

๘๑ ร.อ. วิชา สัญเพ็ชร ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๑

๘๒ ร.อ. โสภณวิชญ์ สารบรรณ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๙

๘๓ ร.อ. สมศักด์ิ เชิดโฉม ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๗

๘๔ ร.อ. ชาญยุทธ นวลหอม ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๐

๘๕ ร.อ. วัชระพล แสนเมือง บชร.๒ ทภ.๒ ๘๑

๘๖ ร.อ. ไพรรัตน์ ดีชัย ป.๓ พัน.๑๐๓ ทภ.๒ ๕๒

๘๗ ร.อ. ศักด์ิดา ภาระพงษ์ พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๔

๘๘ ร.อ. ธีระสันต์ บุญยธนศักด์ิ มทบ.๒๓ ทภ.๒ ๖๔

๘๙ ร.อ. อุทัย สุขบรรเทิง มทบ.๒๕ ทภ.๒ ๕๗

๙๐ ร.อ. อนุพงษ์ พิมล ร.๓ พัน.๑ ทภ.๒ ๕๙

๙๑ ร.อ. สิรขัย บุญสุข รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ทภ.๒ ๕๒

๙๒ ร.อ. เกรียงศักด์ิ สาธร รพ.ค่ายสุรนารี ทภ.๒ ๕๕

๙๓ ร.อ.หญิง มสมล ผลทรัพย์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๑

๙๔ ร.ท. อดุลย์ ไกรรัตน์ กรม ทพ.๒๒ ทภ.๒ ๙๖

๙๕ ร.ท. สมศักด์ิ วิเชียร กรม ทพ.๒๒ ทภ.๒ ๕๗

๙๖ ร.ท. สังวาร ต๊ิบซังเสน กองทัพภาคที  ๒ ทภ.๒ ๕๙

๙๗ ร.ท. วาสุกรี สีเลา ทภ.๒ ทภ.๒ ๙๓

๙๘ ร.ท. ทวีศักด์ิ วาทโยธา ทภ.๒ ทภ.๒ ๙๒

๙๙ ร.ท. ณัทณพงศ์ สุธีระพัฒน์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๒

๑๐๐ ร.ท. สิรวิชญ์ อุ่นใจ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๑

๑๐๑ ร.ท. นพรัตน์ ลองจ่านงค์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๖

๑๐๒ ร.ท. ธานินทร์ รุจิยาปนนท์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๕

๑๐๓ ร.ท. อโนชา วาสโสหา ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๔

๑๐๔ ร.ท. สุพงษ์ พงษ์สุวรรณ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๙

๑๐๕ ร.ท. นุกูลกิจ ศรีระดา ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๕

๑๐๖ ร.ท. ณัฐพล ประทุม ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๑๐๗ ร.ท. ณรงค์ แสนหอม ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๑

๑๐๘ ร.ท. อนันต์ โพธ์ิไชยแสน ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๐

๑๐๙ ร.ท. ชัชวาลย์ จันทะเกตุ ป.๓ พัน.๑๓ ทภ.๒ ๙๓

๑๑๐ ร.ท. สากล ชาภูมี ป.๖ ทภ.๒ ๕๐

๑๑๑ ร.ท. ชวลิต วรกมล พล.ร.๖ ทภ.๒ ๖๘

๑๑๒ ร.ท. ธีรกานต์ คงบุรี พัน.สร.๓ ทภ.๒ ๖๒
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๑๑๓ ร.ท. ปารุจ แวะศรีภา ม.๗ พัน.๑๔ ทภ.๒ ๖๐

๑๑๔ ร.ท. ชัยวิชิต กองกลม ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ทภ.๒ ๙๐

๑๑๕ ร.ท. ธนากร อินทวรรณ มทบ.๒๑๐ ทภ.๒ ๕๙

๑๑๖ ร.ท. ณฐชย ก้อมไธสง ร.๖ พัน.๓ ทภ.๒ ๕๒

๑๑๗ ร.ท.หญิง ฐานิตา กุลจิตติพิพัฒน์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๓

๑๑๘ ร.ท.หญิง รุจิกร แก้วส่าราญ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๓

๑๑๙ ร.ท.หญิง วนาลี วงษ์สมบัติ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๒

๑๒๐ ร.ท.หญิง หทัยวรรณ แปรงกระโทก ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๐

๑๒๑ ร.ท.หญิง พิมพ์รัตน์ ภักดีณรงค์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๐

๑๒๒ ร.ท.หญิง พัทธวรรณ โคตรเนตร ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๖

๑๒๓ ร.ต. ชวลิต ออแสงสุวรรณ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๔

๑๒๔ ร.ต. อดิเรก พรยา ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๕

๑๒๕ ร.ต. พัชรพล คล้ายโอภาส ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๗

๑๒๖ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ค่าทองทิพย์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๔

๑๒๗ ร.ต. ดินดล ฟ้าเงางาม ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๓

๑๒๘ ร.ต. ศุภดา แสนฉลาด ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๘

๑๒๙ ร.ต. อนุสรณ์ โชติพินิจพันธ์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๖

๑๓๐ ร.ต. อดิศักด์ิ บนกระโทก ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๑๓๑ ร.ต. สมพงษ์ บุญกว้าง ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๒

๑๓๒ ร.ต. สิทธิกร กุลบุตร ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๐

๑๓๓ ร.ต. ปิตุรงค์ ผิวจันทร์ บชร.๒ ทภ.๒ ๖๒

๑๓๔ ร.ต. กฤตยศ ปานกุล บชร.๒ ทภ.๒ ๕๕

๑๓๕ ร.ต. รณกร สุวรรณกูฏ พล.ร.๖ ทภ.๒ ๖๐

๑๓๖ ร.ต. ประชา วงษาปัดนา พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๗

๑๓๗ ร.ต. สุพัฒน์ แก้วแสงอ่อน มทบ.๒๙ ทภ.๒ ๕๙

๑๓๘ ร.ต. จิรพันธ์ุ วัฒนชีพ รพ.ค่ายสุรนารี ทภ.๒ ๕๙

๑๓๙ จ.ส.อ. วิทวัส สูงเนิน ทภ.๒ ทภ.๒ ๙๑

๑๔๐ จ.ส.อ. นิคม หงษา ทภ.๒ ทภ.๒ ๙๑

๑๔๑ จ.ส.อ. สมภพ ส่าเริง ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๕

๑๔๒ จ.ส.อ. พักด์ิพงษ์ เหลาโสกเชือก ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๕

๑๔๓ จ.ส.อ. ชลสิทธ์ิ สมพินิจ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๓

๑๔๔ จ.ส.อ. ธีระศรี เจษฐานนท์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๒

๑๔๕ จ.ส.อ. วิทยา มูลวิชา ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๐

๑๔๖ จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ มาตย์เชียงไชย์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๘

๑๔๗ จ.ส.อ. มิตร เสือเคน ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๘

๑๔๘ จ.ส.อ. ธนากร โพธิจักร ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๗

๑๔๙ จ.ส.อ. นิกร หลงทอง ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๗

๑๕๐ จ.ส.อ. ศักด์ิรินทร์ พรหมดีสาร ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๕

๑๕๑ จ.ส.อ. อดิศักด์ิ โสภาราษฎร์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๕
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๑๕๒ จ.ส.อ. จักรพันธ์ุ พรมลาย ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๔

๑๕๓ จ.ส.อ. นาวิน วังค่าหาญ ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๒

๑๕๔ จ.ส.อ. อมรเทพ ค้าสนิท ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๙

๑๕๕ จ.ส.อ. สุรเชษฐ จ่าปาสี ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๙

๑๕๖ จ.ส.อ. สัพพัญญู แถลงกัน ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๘

๑๕๗ จ.ส.อ. พัฒนพงษ์ ลุนราช ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๗

๑๕๘ จ.ส.อ. สาคร มัตติตานัง ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๖

๑๕๙ จ.ส.อ. สมภพ วังอินต๊ะ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๖

๑๖๐ จ.ส.อ. อัจฉริยะ สมบูรณ์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๖

๑๖๑ จ.ส.อ. ศิวกร สุตพรหม ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๖

๑๖๒ จ.ส.อ. ทวี พรมศรีน้อย ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๔

๑๖๓ จ.ส.อ. วุฒิชัย เขียวรัมย์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๓

๑๖๔ จ.ส.อ. เรืองศักด์ิ แดนกมล ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๓

๑๖๕ จ.ส.อ. ยศพัทธ์ มีทรัพย์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๓

๑๖๖ จ.ส.อ. ศิริรพงษ์ ศาลางาม ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๓

๑๖๗ จ.ส.อ. วีระวัฒน์ สุวรรณ์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๓

๑๖๘ จ.ส.อ. จักรพงษ์ โชติประภาพงษ์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๒

๑๖๙ จ.ส.อ. สมชัย ค่าสมาน ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๑

๑๗๐ จ.ส.อ. ชยพล ใจพินิจ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๑

๑๗๑ จ.ส.อ. จรูญศักด์ิ ผดุงตาล ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๐

๑๗๒ จ.ส.อ. จักรชัย ศรีระอุดม ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๐

๑๗๓ จ.ส.อ. ศราวุฒิ สร้อยกุดเรือ  ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๐

๑๗๔ จ.ส.อ. วิษณุกร  แสงบุตรดี ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๐

๑๗๕ จ.ส.อ. ปิยะนัฐ กเสิมสิน ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๙

๑๗๖ จ.ส.อ. พีระพัฒน์ เคลือบหมื นไว ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๙

๑๗๗ จ.ส.อ. อุทัย ประชาชิต ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๙

๑๗๘ จ.ส.อ. ศิวาวุฒิ เปล่งอุดมพร ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๙

๑๗๙ จ.ส.อ. ทิชากร มะโนรักษ์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๙

๑๘๐ จ.ส.อ. อมรรัตน์ ขจรจิตร๋ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๘

๑๘๑ จ.ส.อ. มงคล เจนชัย ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๘

๑๘๒ จ.ส.อ. อาทิตย์ ทองประมูล ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๘

๑๘๓ จ.ส.อ. จิรายุ รอมดอน ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๗

๑๘๔ จ.ส.อ. วรุพล ประชุมแดง ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๖

๑๘๕ จ.ส.อ. สมชิต สมประเสริฐ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๖

๑๘๖ จ.ส.อ. อิทธิพัทธ์ หอมอ่อน ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๖

๑๘๗ จ.ส.อ. วิษณุกร ชินค่า ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๕

๑๘๘ จ.ส.อ. ปรัชญา ปัดสาค่า ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๕

๑๘๙ จ.ส.อ. ศราวุธ มุ่งห้องกลาง ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๕

๑๙๐ จ.ส.อ. รณกร เริงศาสน์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๕
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๑๙๑ จ.ส.อ. ภูษิต สาเกตุ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๕

๑๙๒ จ.ส.อ. ปรมากรณ์ พฤกษชาติ  ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๔

๑๙๓ จ.ส.อ. สกนธ์ ชาญวิจิตร ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๑๙๔ จ.ส.อ. อรรถพล ปลั งกลาง ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๑๙๕ จ.ส.อ. ชัยนันท์ พิมพ์ทรายมูล ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๑๙๖ จ.ส.อ. นภสินธ์ุ สถาวรินทุ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๑๙๗ จ.ส.อ. ธนัสถ์ สมศรีษะ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๑๙๘ จ.ส.อ. เอกสิทธ์ิ คนยืน ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๒

๑๙๙ จ.ส.อ. ภูมิสิทธ์ิ นรินวงษ์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๒

๒๐๐ จ.ส.อ. อนุสรณ์ ใบสูงเนิน ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๒

๒๐๑ จ.ส.อ. เกรียงศักด์ิ แก้วชุมภู ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๑

๒๐๒ จ.ส.อ. วสกร ค่าพิทักษ์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๐

๒๐๓ จ.ส.อ. สมาน บุตรทุมพันธ์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๐

๒๐๔ จ.ส.อ. สมพร อินทิแสน ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๐

๒๐๕ จ.ส.อ. วัทธิกร ห่วงจริง บชร.๒ ทภ.๒ ๗๓

๒๐๖ จ.ส.อ. ปราการ การนอก บชร.๒ ทภ.๒ ๗๒

๒๐๗ จ.ส.อ. ภาคิน สุวรรณ์ บชร.๒ ทภ.๒ ๖๔

๒๐๘ จ.ส.อ. จักรพงษ์ กระจ่างโพธ์ิ บชร.๒ ทภ.๒ ๕๒

๒๐๙ จ.ส.อ. สกุลภัทร หนูยศ ป.๓ พัน.๑๓ ทภ.๒ ๗๕

๒๑๐ จ.ส.อ. สุวัฒนะ คนกระโทก พล.ร.๓ ทภ.๒ ๖๕

๒๑๑ จ.ส.อ. สมเดช บุญโกมุด พล.ร.๖ ทภ.๒ ๖๓

๒๑๒ จ.ส.อ. อดุลย์ ก ่าบุญมา พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๘

๒๑๓ จ.ส.อ. ปราโมทย์ โคตรพัฒน์ พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๘

๒๑๔ จ.ส.อ. อนนท์ อรัญมิตร พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๕

๒๑๕ จ.ส.อ. วีระวัฒธนะศักด์ิ กองพอด พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๔

๒๑๖ จ.ส.อ. ภัคภณ ยิ งยศ พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๔

๒๑๗ จ.ส.อ. สุชาติ นาสูง พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๐

๒๑๘ จ.ส.อ. บุญธรรม โฉมกิ ง พัน.สร.๓ ทภ.๒ ๕๖

๒๑๙ จ.ส.อ. ธีรัตม์ จันทร์ศิริ พัน.สร.๓ ทภ.๒ ๕๓

๒๒๐ จ.ส.อ. ภัทรพล ย้ิมแฉล้ม ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ทภ.๒ ๗๘

๒๒๑ จ.ส.อ. จ่าลอง สุนทร มทบ.๒๒ ทภ.๒ ๖๗

๒๒๒ จ.ส.อ. ทวีศักด์ิ ดวงสวัสด์ิ มทบ.๒๒ ทภ.๒ ๖๓

๒๒๓ จ.ส.อ. พัชราภรณ์ สุขชาติ มทบ.๒๒ ทภ.๒ ๖๑

๒๒๔ จ.ส.อ. ธวัช วังเวียง มทบ.๒๒ ทภ.๒ ๖๐

๒๒๕ จ.ส.อ. สุทธินันท์ แสงทอง มทบ.๒๒ ทภ.๒ ๕๗

๒๒๖ จ.ส.อ. วันชัย ศรีบุญเรือง มทบ.๒๓ ทภ.๒ ๙๑

๒๒๗ จ.ส.อ. สุพัฒน์ โคตรบรรเทา มทบ.๒๗ ทภ.๒ ๖๐

๒๒๘ จ.ส.อ. ไพวรรณ์ ศรีเมือง มทบ.๒๗ ทภ.๒ ๖๐

๒๒๙ จ.ส.อ. วิชิต อินละคร มทบ.๒๗ ทภ.๒ ๕๙
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๒๓๐ จ.ส.อ. บัณฑิต พนมใส ร.๓ พัน.๑ ทภ.๒ ๕๒

๒๓๑ จ.ส.อ. อภิวัฒน์ แก่นแก้ว ร.๖ พัน.๓ ทภ.๒ ๕๗

๒๓๒ จ.ส.อ. ขวัญใจ วรรณอุดม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ทภ.๒ ๕๘

๒๓๓ จ.ส.อ. ศุภวิชญ์ ข่าหินต้ัง ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ ทภ.๒ ๗๖

๒๓๔ จ.ส.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชุมพล ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๒

๒๓๕ จ.ส.อ.หญิง กิติยาภรณ์ ไขลาเมา ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๒๓๖ จ.ส.อ.หญิง บุณยดา มิ งขวัญ มทบ.๒๒ ทภ.๒ ๖๑

๒๓๗ จ.ส.อ.หญิง ชไมฤดี โพนสิงห์ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ทภ.๒ ๕๙

๒๓๘ จ.ส.ท. วิทยา วรานนท์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๘

๒๓๙ จ.ส.ท. พงศธร ดอนกระจ่าง ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๔

๒๔๐ จ.ส.ท. เกริกเกียรติ ยอดเสาวดี ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๙

๒๔๑ จ.ส.ท. พงษ์นิวัฒน์ พิมพะสาลี ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๗

๒๔๒ จ.ส.ท. วินัย จงมีเดช ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๔

๒๔๓ จ.ส.ท. อนุชิต โคตรศรี  ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๙

๒๔๔ จ.ส.ท. เกรียงไกร ลครพล ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๕

๒๔๕ จ.ส.ท. อมรเทพ เกตุกลาง ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๔

๒๔๖ จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ ศรีจินดา ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๒๔๗ จ.ส.ท. ประนอม ธรรมศรี ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๑

๒๔๘ จ.ส.ท. สานิต ไพฑูรย์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๐

๒๔๙ จ.ส.ท. บัญชา ไวยพัฒน์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๐

๒๕๐ จ.ส.ท.หญิง กนกรัตน์ สุโพธ์ิ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๔

๒๕๑ จ.ส.ต. ภาวินทร์ วิริยะวรพันธ์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๒

๒๕๒ จ.ส.ต. อนุวิทย์ จิตปัญญา ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๖

๒๕๓ จ.ส.ต. ศุภวัฒน์ อยู่สาโก ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๖

๒๕๔ จ.ส.ต. ภูริกฤศ เคนอินทร์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๒

๒๕๕ จ.ส.ต. คิดถึงคุณ ชาภักดี ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๒

๒๕๖ จ.ส.ต. นิรัน รันดอน ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๒

๒๕๗ จ.ส.ต. ปฐมพร บุญบรรลุ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๙

๒๕๘ จ.ส.ต. ธนรรณพ วังคะฮาต ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๗

๒๕๙ จ.ส.ต. อนุพงศ์ ชินทอง ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๖

๒๖๐ จ.ส.ต. วโรดม ศรีนุกูล ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๕

๒๖๑ จ.ส.ต. วันเฉลิม ศรีปัญญา ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๕

๒๖๒ จ.ส.ต. เฉลิมชนม์ พลึกรุ่งโรจน์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๒๖๓ จ.ส.ต. ชาญยุทธ บุญฮวด ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๒

๒๖๔ จ.ส.ต. พัชรพล รางศรี ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๒

๒๖๕ จ.ส.ต.หญิง เจนจิรา หินสูงเนิน ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๕

๒๖๖ จ.ส.ต.หญิง ปริศนา ง้ิวกลาง ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๒

๒๖๗ ส.อ. กรวิชญ์ วิชัย ทน.๒ ทภ.๒ ๕๒

๒๖๘ ส.อ. ขวัญมาศ แจ่มกระจ่าง ทภ.๒ ทภ.๒ ๙๐
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๒๖๙ ส.อ. ภาณุวัฒน์ ยองใย ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๓

๒๗๐ ส.อ. จิรภัทร โชตะมังสะ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๑

๒๗๑ ส.อ. เจนณรงค์ โฮมวงศ์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๐

๒๗๒ ส.อ. พงษ์พัฒน์ พิทักษ์วาณิชย์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๙

๒๗๓ ส.อ. ศิรชัช คงศีลา ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๖

๒๗๔ ส.อ. อรรถพล บุตรพรม ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๑

๒๗๕ ส.อ. ทศพล เป็นสุข ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๘

๒๗๖ ส.อ. ธีรศักด์ิ โคตรปัญญา  ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๐

๒๗๗ ส.อ. วุฒิกร วรรณค่า ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๘

๒๗๘ ส.อ. ฉัตรชัย มูลทากรม ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๗

๒๗๙ ส.อ. จามร ราชแก้ว ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๗

๒๘๐ ส.อ. วราวุธ  แก้วลายค่า ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๖

๒๘๑ ส.อ. ศิริชัย อามาตย์เสนา ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๖

๒๘๒ ส.อ. เกรียงไกร มาลัยทอง ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๒๘๓ ส.อ. อุทิศ ยะมา ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๒๘๔ ส.อ. สิรภพ ท่านักสุข ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๐

๒๘๕ ส.อ. วัยวัฒน์ แสงทอง บชร.๒ ทภ.๒ ๕๗

๒๘๖ ส.อ. ยุทธนากร ช่วยนา ป.๓ พัน.๑๐๓ ทภ.๒ ๖๒

๒๘๗ ส.อ. สุรัตน์ ดังขุนทด พล.พัฒนา ๒ ทภ.๒ ๕๓

๒๘๘ ส.อ. ชัชรินทร์ มณีกรรณ์ พล.ร.๓ ทภ.๒ ๖๓

๒๘๙ ส.อ. ยุทธนา แว่นจันทร์ พล.ร.๖ ทภ.๒ ๖๑

๒๙๐ ส.อ. ขวัญชัย เกษณีย์ พล.ร.๖ ทภ.๒ ๖๐

๒๙๑ ส.อ. ชนะกิจ อามาตย์กัน พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๕

๒๙๒ ส.อ. เอกมงคล จันดารัตน์ พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๔

๒๙๓ ส.อ. ภูวศิษย์ โชติวรพงศ์ชัย พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๓

๒๙๔ ส.อ. ศุภโชค อาระหัง พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๓

๒๙๕ ส.อ. เจตนิพัทธ์ จันเทียะ พัน.ซบร.๒๒ ทภ.๒ ๕๔

๒๙๖ ส.อ. ภาฆินต์ เพียบขุนทด พัน.สห.๒๑ ทภ.๒ ๖๐

๒๙๗ ส.อ. ทีปกร ดอนลาดลี ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ทภ.๒ ๘๗

๒๙๘ ส.อ. อนุกร สมเป็ง ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ทภ.๒ ๘๖

๒๙๙ ส.อ. ศุภวิชญ์ นุค่า ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ทภ.๒ ๘๔

๓๐๐ ส.อ. ณัฐดนัย บุตรอ่วม ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ทภ.๒ ๗๖

๓๐๑ ส.อ. ณัฐพล สาริคาร มทบ.๒๓ ทภ.๒ ๘๖

๓๐๒ ส.อ. อานนท์ ทองดี มทบ.๒๓ ทภ.๒ ๖๐

๓๐๓ ส.อ. คฑาวุธ เยี ยมโกศรี มทบ.๒๗ ทภ.๒ ๕๖

๓๐๔ ส.อ. ธนากร พละสินธ์ุ มทบ.๒๗ ทภ.๒ ๕๒

๓๐๕ ส.อ. ภูมินทร์ สมภักดี มทบ.๒๙ ทภ.๒ ๖๐

๓๐๖ ส.อ. ศุภชัย พลีไสย มทบ.๒๙ ทภ.๒ ๕๕

๓๐๗ ส.อ. รัตนศักด์ิ ทับทา ร.๖ พัน.๓ ทภ.๒ ๖๓
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๓๐๘ ส.อ. รัตนศักด์ิ ทับทา ร.๖ พัน.๓ ทภ.๒ ๕๓

๓๐๙ ส.อ. ธนวรรธน์ แดนกระโทก รพ.ค่ายสุรนารี ทภ.๒ ๕๔

๓๑๐ ส.อ.หญิง ปิยะนาถ เป่ียมศิริกุล  ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๖

๓๑๑ ส.อ.หญิง ทิพรัตน์ โสมโสก ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๙

๓๑๒ ส.อ.หญิง นันทิยา เพิ มพร ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๗

๓๑๓ ส.อ.หญิง วารุณี เต็มปี ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๐

๓๑๔ ส.อ.หญิง วารินรัตน์ โตคพงษ์ มทบ.๒๑๐ ทภ.๒ ๕๙

๓๑๕ ส.อ.หญิง พิจิตรา บาสี มทบ.๒๑๐ ทภ.๒ ๕๙

๓๑๖ ส.อ.หญิง สุภรัตน์ สุธรรม มทบ.๒๒ ทภ.๒ ๖๓

๓๑๗ ส.ท. ทิพากร แชจอหอ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๒

๓๑๘ ส.ท. กฎศกร อุ่นใจ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๒

๓๑๙ ส.ท. ณัฐวุฒิ ช้อนขุนทด ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๐

๓๒๐ ส.ท. ธรรมนูญ พูลพิพัฒน์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๑

๓๒๑ ส.ท. ชัยวัฒน์ จงรักษ์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๘

๓๒๒ ส.ท. ณัฐพงษ์ ทาเงิน ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๗

๓๒๓ ส.ท. ชญานนท์ ฆ้องนอก ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๙

๓๒๔ ส.ท. วีรวัฒน์ ธรรมนาม ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๕

๓๒๕ ส.ท. ชัยณรงค์ กัณหา ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๐

๓๒๖ ส.ท. ณัฏฐกิตต์ิ ธรรมปรีดีสกุล บชร.๒ ทภ.๒ ๖๖

๓๒๗ ส.ท. พีระพันธ์ จันทร์เขียด บชร.๒ ทภ.๒ ๖๒

๓๒๘ ส.ท. ประสงค์ เติมงาม ป.๓ พัน.๑๐๓ ทภ.๒ ๖๐

๓๒๙ ส.ท. อภิชาติ พลประสิทธ์ิ ป.๓ พัน.๑๐๓ ทภ.๒ ๕๙

๓๓๐ ส.ท. ศรัณย์ เรียงอิศราง ป.๖ ทภ.๒ ๕๐

๓๓๑ ส.ท. วิทยา เทียนหอม พล.ร.๖ ทภ.๒ ๖๑

๓๓๒ ส.ท. อัษฎา บุญมะลา พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๙

๓๓๓ ส.ท. ศตวรรษ ชินโคตร พล.ร.๖ ทภ.๒ ๕๒

๓๓๔ ส.ท. ธราธิป วันมหาใจ ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ทภ.๒ ๗๖

๓๓๕ ส.ท. นฤเบศร์ รักแก้ว ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ ทภ.๒ ๗๔

๓๓๖ ส.ท. ปิยะนนท์ แสงสุระ มทบ.๒๑ ทภ.๒ ๖๗

๓๓๗ ส.ท. นิติพล ชัยภักดี มทบ.๒๑ ทภ.๒ ๖๓

๓๓๘ ส.ท. ชาญชัย อรัญเวศ มทบ.๒๓ ทภ.๒ ๘๒

๓๓๙ ส.ท. ชัชวาลย์ ส้มแป้น ร.๓ พัน.๑ ทภ.๒ ๕๘

๓๔๐ ส.ท. นิรุต วรพิมรัฐ ร.๖ พัน.๓ ทภ.๒ ๕๖

๓๔๑ ส.ท. จตุพล ถึกมา ศฝ.นศท.มทบ.๒๑ ทภ.๒ ๖๓

๓๔๒ ส.ท.หญิง ปราถนา สังข์กลาง ทภ.๒ ทภ.๒ ๑๐๐

๓๔๓ ส.ท.หญิง สุวรรณา หึกขุนทด ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๘

๓๔๔ ส.ท.หญิง ดั งฝัน แสงอาทิตย์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๔

๓๔๕ ส.ท.หญิง อภิญญา จันทรา บชร.๒ ทภ.๒ ๕๔

๓๔๖ ส.ท.หญิง กมลพรรณ ภูนาเพชร มทบ.๒๑๐ ทภ.๒ ๖๑
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๓๔๗ ส.ท.หญิง กมลชนก นักร้อง มทบ.๒๑๐ ทภ.๒ ๖๐

๓๔๘ ส.ท.หญิง เอ้ืออังกูร ก ่าบุญมา มทบ.๒๓ ทภ.๒ ๘๔

๓๔๙ ส.ท.หญิง ศรัญญา จงใจ มทบ.๒๗ ทภ.๒ ๕๔

๓๕๐ ส.ท.หญิง ปาจรีย์ ทอนฮามแก้ว มทบ.๒๙ ทภ.๒ ๕๘

๓๕๑ ส.ต. เอกรัตน์ บุญรัตน์ กรม ทพ.๒๒ ทภ.๒ ๕๕

๓๕๒ ส.ต. ยสินทร ภูมิพักตร์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๐

๓๕๓ ส.ต. ธนาธิป แทนวิสุทธ์ิ ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๓

๓๕๔ ส.ต. ณัฐพล  สร้อยค่า ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๐

๓๕๕ ส.ต. ณัฐพล สุดา ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๓๕๖ ส.ต. พิสสุต จินดาเวช บชร.๒ ทภ.๒ ๖๓

๓๕๗ ส.ต. ฑิฐินันท์ ฤทธ์ิแรง พัน.สห.๒๑ ทภ.๒ ๖๕

๓๕๘ ส.ต. โชคอนันท์ สอนโอก มทบ.๒๑ ทภ.๒ ๗๗

๓๕๙ ส.ต.หญิง อินทิพร เจือดี ทภ.๒ ทภ.๒ ๙๓

๓๖๐ ส.ต.หญิง ธารทิพย์ ค่าหงษา ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๕

๓๖๑ ส.ต.หญิง สุจิตรา ทุ่งนา ทภ.๒ ทภ.๒ ๘๔

๓๖๒ ส.ต.หญิง กนกนันท์ โพธ์ิปัญญา ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๗

๓๖๓ ส.ต.หญิง สุรัชนา ตรงวิจิตร ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๖

๓๖๔ ส.ต.หญิง อุไรวรรณ ชวลิต ทภ.๒ ทภ.๒ ๗๔

๓๖๕ ส.ต.หญิง กัญญารัตน์ สงวนรัมย์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๖

๓๖๖ ส.ต.หญิง เพ็ญนภา ไพรบึง ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๔

๓๖๗ ส.ต.หญิง ญาณิภัค บริบูรณ์ ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๓

๓๖๘ ส.ต.หญิง ปุษยา ชูสกุล มทบ.๒๑๐ ทภ.๒ ๕๙

๓๖๙ ส.ต.หญิง ปฐมาวดี ศิลาวงศ์ มทบ.๒๙ ทภ.๒ ๕๓

๓๗๐ ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี รพ.ค่ายสุรนารี ทภ.๒ ๕๓

๓๗๑ พล.อส. สกุลรักษ์ ดัชถุยาวัตร ทภ.๒ ทภ.๒ ๖๒

๓๗๒ พล.อส. ธนวัฒน์ เช้ือฉลาด ทภ.๒ ทภ.๒ ๕๖

๓๗๓ พล.อส. จักรพันธ์ พระลับรักษา มทบ.๒๓ ทภ.๒ ๖๗

๓๗๔ พ.อ. ศุภชัย แก้วหอมค่า กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๗

๓๗๕ พ.อ. อัครเดช ไทรทอง กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๗

๓๗๖ พ.อ. พชรพล ปล้ืมใจ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๖

๓๗๗ พ.อ. ชาย เพิ มทรัพย์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๑

๓๗๘ พ.อ. นนทวัฒน์ จันทร์ทอง กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๐

๓๗๙ พ.อ. วีรกันต์ ทะรักษา กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๐

๓๘๐ พ.อ. กฤษณ์ วราภิรมย์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๘

๓๘๑ พ.อ. ศรายุทธ มาสมบูรณ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๕

๓๘๒ พ.อ. เทพฤทธ์ิ รัฐฤทธ์ิธ่ารง กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๖

๓๘๓ พ.อ. สุเทพ สายสิน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๕

๓๘๔ พ.อ. น่าโชค ส่าราญ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๑

วันท่ี 10 ต.ค. ๖๕ เวลำ 13๓๐ - 150๐ (1 ช่ัวโมง 30 นำที)
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๓๘๕ พ.อ. สัณชะวัน ชัยประภา กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๘

๓๘๖ พ.อ. โกวิท บุญยกิจโณทัย กพ.ทบ. กพ.ทบ. 90

๓๘๗ พ.อ. เอกราช ฉิมพงษ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๙๓

๓๘๘ พ.อ. เกษตรพงศ์ สุทธคุณ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๑

๓๘๙ พ.อ. คงฤทธ์ิ ศรีชื น กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๘

๓๙๐ พ.อ.หญิง นฤมล ฤทธ์ิเดช กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๙๐

๓๙๑ พ.อ.หญิง อรุษา สายัณห์นิโครธ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๑

๓๙๒ พ.อ.หญิง สุทธิดา ไถ้เงิน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๗

๓๙๓ พ.อ.หญิง ศิริลักษม์ ประทีปอุษานนท์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๓๙๔ พ.อ.หญิง ณัฏนรี ปารมี กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๓๙๕ พ.อ.หญิง ดลชนก รักแผน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๐

๓๙๖ พ.อ.หญิง รมณ เขมะเพ็ชร กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๘

๓๙๗ พ.อ.หญิง ภัทรกันย์ สุขพอดี กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๘

๓๙๘ พ.อ.หญิง กนกวรรณ ศรีสอาด กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๗

๓๙๙ พ.อ.หญิง พัดชา บุณยรักษ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๔

๔๐๐ พ.อ.หญิง ภัทริดา เอกบรรณสิงห์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๐

๔๐๑ พ.อ.หญิง อรยา พูลทรัพย์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๔๐๒ พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๙๒

๔๐๓ พ.อ.หญิง สหฐยา ชวนไชยสิทธ์ิ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๙

๔๐๔ พ.ท. ปรีชา เชยชม กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๙๔

๔๐๕ พ.ท. ไพโรจน์ ฟองอนันตรัตน์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๙๔

๔๐๖ พ.ท. ธนันท์รัฐ นาคะชาต กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๑

๔๐๗ พ.ท. ปิยะภัทร เสนีวงษ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๗

๔๐๘ พ.ท. ชัชศรัณย์ บัวนิธิสินธ์ุ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๖

๔๐๙ พ.ท. สันติ นามลักษณ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๔๑๐ พ.ท. อนันต์ชัย พรมมีเดช กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๔๑๑ พ.ท. สถิตย์ เหมือนนึก กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๙

๔๑๒ พ.ท. ชัยรัตน์ จันทร์ปลูก กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๔

๔๑๓ พ.ท. อรรถพล โชติพนัส กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๑

๔๑๔ พ.ท. ณัฏฐ์พล ธรรมนิตยกุล กพ.ทบ. กพ.ทบ. 70

๔๑๕ พ.ท. นวมินทร์ สวิระสฤษด์ิ กพ.ทบ. กพ.ทบ. 61

๔๑๖ พ.ท. ธนากร ล้ีเจริญ กพ.ทบ. กพ.ทบ. 52

๔๑๗ พ.ท. สมโชค จ๋ิวประเสริฐผล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๔

๔๑๘ พ.ท. อลงกรณ์ สุภารส กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๖

๔๑๙ พ.ท.หญิง ศิริพร เพียรเจริญ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๕

๔๒๐ พ.ท.หญิง กมลนัทธ์ อุ่นพันธ์ุ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๕

๔๒๑ พ.ท.หญิง ชโลทร รับพร กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๔

๔๒๒ พ.ท.หญิง ภิญญาพัชญ์ นพพลับ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๐

๔๒๓ พ.ท.หญิง จินดารัตน์ น่วมพารา กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๐
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๔๒๔ พ.ท.หญิง ทวิพร คูส่าราญ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๓

๔๒๕ พ.ท.หญิง ปวีณา เซ็นเสถียร กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๒

๔๒๖ พ.ท.หญิง พีรญา นิลนนท์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. 75

๔๒๗ พ.ท.หญิง อลิสา ชูช่วย กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๖

๔๒๘ พ.ต. ศุภฤกษ์ ภาณุรักษ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๙๑

๔๒๙ พ.ต. สมปอง ล่้าเลิศ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๙

๔๓๐ พ.ต. อมฤต สิทธิปิยะสกุล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๔

๔๓๑ พ.ต. อุทัย บุตรรัตน์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๓

๔๓๒ ร.อ. นรินทร์ ธานินพงศ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๗

๔๓๓ ร.อ. วรภพ เกิดสมจิตต์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๕

๔๓๔ ร.อ. สุเมธ แจ้งเจริญ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๑

๔๓๕ ร.อ. วิโรจน์ บุญชด กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๘

๔๓๖ ร.อ. ธนัท กระบิลสิงห์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๙

๔๓๗ ร.อ. วิโรจน์รัตน์ ภิรมย์กิจ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๖

๔๓๘ ร.อ. นวเทพ ศิริวัฒนกุล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๑

๔๓๙ ร.อ. สุพจน์ ดิษฐ์เจริญ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๔

๔๔๐ ร.อ. บุญญฤทธ์ิ นิลไพล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๒

๔๔๑ ร.อ. ณัฐวุฒิ สุขสมแดน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๒

๔๔๒ ร.อ. ดิเรก สิงหรัตน์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. 54

๔๔๓ ร.อ. ภราดร ภักดีวานิช กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๒

๔๔๔ ร.อ. กฤษฎา กรานวงศ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๗

๔๔๕ ร.อ. กิตฒ์ิพิพัฒน์ ข่าต้นวงษ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๐

๔๔๖ ร.อ.หญิง ปริชญา วิไลเนตร กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๕

๔๔๗ ร.อ.หญิง ชนม์นิภา หวังเลิศพาณิชย์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๒

๔๔๘ ร.อ.หญิง ปารามิตา มหถาวร กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๙

๔๔๙ ร.อ.หญิง มณฑนีย์ วิมล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๕

๔๕๐ ร.อ.หญิง สุทธินี เสือพันธ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๔

๔๕๑ ร.อ.หญิง มนัชญา จุ้ยประเสริฐ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๒

๔๕๒ ร.อ.หญิง ณัฐสุดา เฉื อยฉ ่า กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๐

๔๕๓ ร.อ.หญิง ชุติกาญจน์ สดใส กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๙

๔๕๔ ร.อ.หญิง ปาริชาติ พิทยานรเศรษฐ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๘

๔๕๕ ร.อ.หญิง แววตา ชัยศรี กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๕

๔๕๖ ร.อ.หญิง กานต์ชนก มณีพรหม กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๗

๔๕๗ ร.อ.หญิง มณีรัตน์ ลักษณ์กุลมาศ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๙

๔๕๘ ร.อ.หญิง กุสุมา สืบสุนทร กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๗

๔๕๙ ร.อ.หญิง ขนิษฐา มุ่งสิน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๓

๔๖๐ ร.อ.หญิง สุชาดา ภักดีวานิช กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๒

๔๖๑ ร.อ.หญิง พัสวีศิริ ภวังคนันท์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๘

๔๖๒ ร.ท. สุรเศรษฐ์ ดารา กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๙๗
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๔๖๓ ร.ท. พลภัทร พลสว่าง กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๙๕

๔๖๔ ร.ท. ธนฤกษ์ บัวประชุม กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๙

๔๖๕ ร.ท. ณัฐวุฒิ วงษ์เสือ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๒

๔๖๖ ร.ท. ชัชชัย เปล้ืองสุวรรณ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๘

๔๖๗ ร.ท. ศุภณัฐ ขันติวงศ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๖

๔๖๘ ร.ท. สักดา ตันประเสริฐ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๐

๔๖๙ ร.ท. นิติลักษณ์ ชัยปัน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๐

๔๗๐ ร.ท. ประพล เกิดป้ัน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๘

๔๗๑ ร.ท. สันติพงศ์ วงสาทอง กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๗

๔๗๒ ร.ท. พรมเพชร จันทะวัง กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๙

๔๗๓ ร.ท. ทองปาน แพงศรี กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๓

๔๗๔ ร.ท. อภิรักษ์ สุวรรณโยธี กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๙

๔๗๕ ร.ท. ณธอรรถ ปานอินทร์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๔

๔๗๖ ร.ท.หญิง ลัดดาวัลย์ อินทร์ประสิทธ์ิ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๕

๔๗๗ ร.ท.หญิง เกศแก้ว ไชยมะโน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๔

๔๗๘ ร.ท.หญิง กานดา เพิ มพานิช กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๓

๔๗๙ ร.ท.หญิง พิมพ์พิดา สิงหกลางพล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๙

๔๘๐ ร.ท.หญิง ประดิษฐา ดาวเจริญ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๘

๔๘๑ ร.ท.หญิง สุร์ชากมล สว่างกมล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๗

๔๘๒ ร.ท.หญิง นงลักษณ์ ศรีประจันทร์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๔

๔๘๓ ร.ท.หญิง สุคนธา วงษ์สงวน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๔๘๔ ร.ท.หญิง วัชราภรณ์ มั นใจ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๘

๔๘๕ ร.ท.หญิง รชาดา เสนีวงษ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๕

๔๘๖ ร.ท.หญิง ขวัญเรือน ครุธรื น กพ.ทบ. กพ.ทบ. 68

๔๘๗ ร.ท.หญิง พรสรวง ค่าเพราะ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๖

๔๘๘ ร.ท.หญิง นันท์ธีรา พุกเผื อน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๑

๔๘๙ ร.ท.หญิง วิมลมาศ ไตรรัตนาพงศ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๔๙๐ ร.ต. พรชัย ธนวัฒนกุล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๑

๔๙๑ ร.ต. อนุวัต แจ่มจ่ารัส กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๕

๔๙๒ ร.ต. เกรียงไกร ร่าเพยพัด กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๔๙๓ ร.ต. วรวุฒิ ต้ังตระกูล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๒

๔๙๔ ร.ต. นภสินธ์ุ นาคอาทิตย์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๕

๔๙๕ ร.ต. สิทธิพันธ์ ตรีพัฒน์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๔

๔๙๖ ร.ต. ประพันธ์ ถนอมวรกุล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๘

๔๙๗ ร.ต.หญิง ศิริลักษณ์ เพียรเจริญ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๘

๔๙๘ ร.ต.หญิง มัณฑนา เสียงดัง กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๑

๔๙๙ ร.ต.หญิง ชญาภา ศรีวิเศษ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๐

๕๐๐ ร.ต.หญิง สุธินี บุญพันธ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๓

๕๐๑ ร.ต.หญิง ธิษณารินทร์ ชุมแดงภักดีกุล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๒
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๕๐๒ ร.ต.หญิง รัตนวดี สุภารส กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๓

๕๐๓ ร.ต.หญิง บุญตา ภูมิสวัสด์ิ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๑

๕๐๔ ร.ต.หญิง เขมิกา ณ หนองคาย กพ.ทบ. กพ.ทบ. 65

๕๐๕ ร.ต.หญิง บุญตา ศิลาสวรรค์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๒

๕๐๖ ร.ต.หญิง อภิชญา ลีนะธรรม กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๐

๕๐๗ จ.ส.อ. สัมพันธ์ บุญมาเลิศ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๙๓

๕๐๘ จ.ส.อ. ปัญญาวุฒิ ทองแก้ว กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๘

๕๐๙ จ.ส.อ. หิรัญวัตต์ิ จุลรัษเฐียร กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๕

๕๑๐ จ.ส.อ. มานพ เขียวเขิน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๔

๕๑๑ จ.ส.อ. รัตนพล ศิริวาร กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๕๑๒ จ.ส.อ. กมลภพ ข่าภักด์ิ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๐

๕๑๓ จ.ส.อ. วสันต์ กัสปะ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๗

๕๑๔ จ.ส.อ. บุญเหลือ หล่อเหลา กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๗

๕๑๕ จ.ส.อ. เถลิงเกียรติ ฤทธ์ิเดช กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๓

๕๑๖ จ.ส.อ. นิรันดร์ คงสงฆ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๐

๕๑๗ จ.ส.อ. กิตติ เกิดสมจิตต์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๔

๕๑๘ จ.ส.อ. ธนฤกต ข่าด่า กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๒

๕๑๙ จ.ส.อ. ฐิติพัฒน์ โพธิทอง กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๑

๕๒๐ จ.ส.อ. ลิขิต ชนะนาน กพ.ทบ. กพ.ทบ. 52

๕๒๑ จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ พุ่มค่า กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๗

๕๒๒ จ.ส.อ.หญิง นภัทร ขวัญแก้ว กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๖

๕๒๓ จ.ส.อ.หญิง ปวีณา จันทร์อ่าพล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๕๒๔ จ.ส.อ.หญิง สุภาภรณ์ อังคาวุธ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๔

๕๒๕ จ.ส.อ.หญิง จารุวรรณ สินเงินยวง กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๓

๕๒๖ จ.ส.อ.หญิง สุกัญญา อินทรโชติ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๒

๕๒๗ จ.ส.อ.หญิง วริศรา วงศ์วัจฉละกุล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๘

๕๒๘ จ.ส.อ.หญิง บุญญาการ แจ้งค่าข่า กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๙

๕๒๙ จ.ส.อ.หญิง อภิญญา โพธ์ิกุล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๘

๕๓๐ จ.ส.อ.หญิง อรวรรณ พยัตติกานันท์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๘

๕๓๑ จ.ส.ท. ฉัตรชัย ทรัพย์พิเชฐพงศ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๐

๕๓๒ จ.ส.ต.หญิง ปวรวรรณ ดีมาก กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๕๓๓ จ.ส.ต.หญิง สิริพร ฟองอนันตรัตน์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๓

๕๓๔ ส.อ. ธเนศ หอมกนกกาญจณ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๙

๕๓๕ ส.อ. ประเสริฐ แย้มโพธ์ิ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๑

๕๓๖ ส.อ. จักรพันธ์ เพ็งภัตรา กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๙

๕๓๗ ส.อ. มนัส จันทร์แย้ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๕๓๘ ส.อ. สุธีรพงศ์ วิเชียรสรรค์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๓

๕๓๙ ส.อ. ษารัช อุดมวัฒนากร กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๑

๕๔๐ ส.อ. ศิวดล หงษ์ทอง กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๖
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๕๔๑ ส.อ. วรดร อารีย์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๓

๕๔๒ ส.อ. กิตติธร นาคสนธ์ิ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๘

๕๔๓ ส.อ. ศีลวัตร ศรชัย กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๗

๕๔๔ ส.อ. เอกลักษณ์ พลบ่ารุง กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๖

๕๔๕ ส.อ. ทรงเกียรต์ิ ช่านาญศิลป์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๑

๕๔๖ ส.อ. ภาณุวัฒน์ พันพรม กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๒

๕๔๗ ส.อ.หญิง เพชราภรณ์ ดิษฐผล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๙๓

๕๔๘ ส.อ.หญิง นารีรัตน์ ขมวินัส กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๗

๕๔๙ ส.อ.หญิง นันทิกา คุณานันทพงศ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๔

๕๕๐ ส.อ.หญิง วลัยลักษณ์ เย็นจิตร กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๙

๕๕๑ ส.อ.หญิง นภสร อินทฤทธ์ิ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๒

๕๕๒ ส.อ.หญิง สกาวเดือน พลับศิริ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๙

๕๕๓ ส.อ.หญิง สิยาธรณ์ โตโส กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๒

๕๕๔ ส.อ.หญิง วรารัตน์ พราหมณ์น้อย กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๐

๕๕๕ ส.อ.หญิง จริยา ตรวจมรรคา กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๐

๕๕๖ ส.อ.หญิง ชะนาภา หวังเลิศพาณิชย์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๔

๕๕๗ ส.อ.หญิง ปารีนารถ เจริญสุข กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๒

๕๕๘ ส.อ.หญิง วัชรา สุวรรณประเสริฐ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๘

๕๕๙ ส.อ.หญิง จอมใจ คล้ายพันธ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๑

๕๖๐ ส.ท. อรพล อ่อนศรี กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๕

๕๖๑ ส.ท. นนทนันท์ มีอาษา กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๒

๕๖๒ ส.ท. พิเชฐ ปัทสุข กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๙

๕๖๓ ส.ท. ดุริยางค์ จันทร์ขาว กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๔

๕๖๔ ส.ท. นิวัต ไกรวิลาศ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๒

๕๖๕ ส.ท.หญิง สุจิตรา ฤทธิชัย กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๔

๕๖๖ ส.ท.หญิง ชนิกานต์ คุณานันทพงศ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๓

๕๖๗ ส.ท.หญิง อุบลกาญจน์ หับสุภา กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๕

๕๖๘ ส.ท.หญิง อัญญ์ณัฐฌาฌ์ การะเกดแก้ว กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๐

๕๖๙ ส.ท.หญิง วรรณสินี บุญมาหา กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๖

๕๗๐ ส.ท.หญิง อมรรัตน์ สุวรรณมาโจ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๐

๕๗๑ ส.ท.หญิง ลักษมล ลักษมณาภา กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๖

๕๗๒ ส.ท.หญิง นิติพร จัตุกุล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๒

๕๗๓ ส.ท.หญิง ชนากานต์ ธูปจีน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๘

๕๗๔ ส.ท.หญิง จุฑารัตน์ โพธ์ิสุวรรณ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๗

๕๗๕ ส.ท.หญิง ทิพวรรณ อุ่นเดช กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๖๐

๕๗๖ ส.ต. ชุติพนธ์ ยาจาติ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๙

๕๗๗ ส.ต. ตฤณ ชัยสันทนะ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๓

๕๗๘ ส.ต. พูนศักด์ิ นามวงษ์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๒

๕๗๙ ส.ต. อดิเทพ ฟ้ืนตน กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๖
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๕๘๐ ส.ต. พิศิษฐ์ เลขค่า กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๕๔

๕๘๑ ส.ต. วัชรพล หรั งปรางค์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๔

๕๘๒ ส.ต.หญิง สุกัญญา ชูผล กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๙

๕๘๓ ส.ต.หญิง อัญญฎา ภูท้วม กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๘๔

๕๘๔ ส.ต.หญิง พิพม์นิภาภัค พิศนาวงค์ กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๘

๕๘๕ ส.ต.หญิง ศศิวิมล อ่อนน้อม กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๘

๕๘๖ ส.ต.หญิง ศศิธร ทองกองเกีย กพ.ทบ. กพ.ทบ. ๗๑

๕๘๗ พ.อ. สุทธิศักด์ิ ไหลเตื อย มทบ.๓๑๐ ทภ.๓ ๕๔

๕๘๘ พ.อ. บัญชา ขาวงาม ร.๑๗ พัน.๓ ทภ.๓ ๗๐

๕๘๙ พ.ท. วรปรัชญ์ กาศสกุล ทภ.๓ ทภ.๓ ๙๑

๕๙๐ พ.ท. สมศาสตร์ เครือนวล มทบ.๓๓ ทภ.๓ ๖๕

๕๙๑ พ.ต. พงษ์ศักด์ิ อึงสวัสด์ิ บชร.๓ ทภ.๓ ๖๔

๕๙๒ พ.ต. ณัฐชนนท์ ปงกันค่า รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ทภ.๓ ๕๘

๕๙๓ พ.ต. ศิริ อัครสิรภัทร ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ ทภ.๓ ๘๓

๕๙๔ ร.อ. อดิเรก ศรีธนะ กรม ทพ.๓๕ ทภ.๓ ๗๖

๕๙๕ ร.อ. พงศ์ธรรศ จ่าปาทอง ป.๒๑ ทภ.๓ ๕๕

๕๙๖ ร.อ. สุเมศ สุทธิแสน พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ ๕๒

๕๙๗ ร.อ. กฤษดา แก้วสมวาง มทบ.๓๓ ทภ.๓ ๖๖

๕๙๘ ร.อ. เกรียงไกร ใหม่วงค์ มทบ.๓๓ ทภ.๓ ๖๕

๕๙๙ ร.อ. สุวัฒน์ ศรีสมบัติ ร.๑๔ พัน.๓ ทภ.๓ ๘๖

๖๐๐ ร.อ. พรสวรรค์ แป้นเมือง ศปภอ.ทบ. ทภ.๓ ๖๘

๖๐๑ ร.อ.หญิง ณรุพี บุญจันทร์ ทภ.๓ ทภ.๓ ๗๔

๖๐๒ ร.ท. ชัชชัย พุ่มโพธ์ิ ทภ.๓ ทภ.๓ ๘๘

๖๐๓ ร.ท. จักราวุธ โตศรี ทภ.๓ ทภ.๓ ๘๒

๖๐๔ ร.ท. ทนงค์ อิ นใจ ทภ.๓ ทภ.๓ ๗๑

๖๐๕ ร.ท. พัลลภ พรหมสมบูรณ์ นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ ทภ.๓ ๕๒

๖๐๖ ร.ท. มรกต คมเขียว ป.๔ พัน.๑๐๔ ทภ.๓ ๘๓

๖๐๗ ร.ท. มานะ ทับประทุม พล.ม.๑ ทภ.๓ ๙๗

๖๐๘ ร.ท. วรวุฒิ โลมกระโทก พล.ม.๑ ทภ.๓ ๙๓

๖๐๙ ร.ท. บวร โชติช่วง พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ ๕๙

๖๑๐ ร.ท. เอกชัย เชียงหนุ้น ม.๒ พัน.๑๕ ทภ.๓ ๗๐

๖๑๑ ร.ท. ณัฐภูมิ ชัยชนะ ม.๓ พัน.๑๘ ทภ.๓ ๘๔

๖๑๒ ร.ท. ถิรวัฒน์ เทอดเทียนวงษ์ มทบ.๓๑ ทภ.๓ ๗๔

๖๑๓ ร.ท. พิเชษฐ์ น่้าดอกไม้ มทบ.๓๘ ทภ.๓ ๘๖

๖๑๔ ร.ท. นพรัตน์ ราชสว่าง ร.๗ ทภ.๓ ๗๘

๖๑๕ ร.ท. คัมภีร์ จุลทร รพ.ค่ายวชิรปราการ ทภ.๓ ๖๗

๖๑๖ ร.ต. บุญรอด ทองเถา ทภ.๓ ทภ.๓ ๙๐

๖๑๗ ร.ต. วิชัย ต๊ิบปินวงค์ ทภ.๓ ทภ.๓ ๘๐

๖๑๘ ร.ต. ณัฐพล เยาว์ใจ ป.๔ พัน.๑๐๔ ทภ.๓ ๘๓



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. คะแนน

๖๑๙ ร.ต. วิสุทธ์ิ เป้ียเหมย พัน.สร.๔ ทภ.๓ ๘๐

๖๒๐ ร.ต. วีรยุทธ พงษ์นุช ร.๑๔ พัน.๓ ทภ.๓ ๙๑

๖๒๑ จ.ส.อ. มนตรี สิงห์ต้ือ กรม ทพ.๓๓ ทภ.๓ ๗๗

๖๒๒ จ.ส.อ. วชิรชัย ปานค่า กรม ทพ.๓๕ ทภ.๓ ๗๗

๖๒๓ จ.ส.อ. วิเชียร ศรีสว่างสุข ทภ.๓ ทภ.๓ ๘๖

๖๒๔ จ.ส.อ. วิสิษฐ์ อินดีสี ทภ.๓ ทภ.๓ ๗๕

๖๒๕ จ.ส.อ. สุรินทร์ ปวนนา ทภ.๓ ทภ.๓ ๗๐

๖๒๖ จ.ส.อ. สมภาร กล้าหาญ ทภ.๓ ทภ.๓ ๖๙

๖๒๗ จ.ส.อ. วันเฉลิม ย้ิมศิริวัฒนะ ทภ.๓ ทภ.๓ ๖๔

๖๒๘ จ.ส.อ. สุวรรณ บุตรน้อย ทภ.๓ ทภ.๓ ๖๒

๖๒๙ จ.ส.อ. ชัยณรงค์ คุณรอด ทภ.๓ ทภ.๓ ๕๕

๖๓๐ จ.ส.อ. สัมพันธ์ ชูก่าลัง ทภ.๓ ทภ.๓ ๕๕

๖๓๑ จ.ส.อ. พงศกรณ์ สวนแก้ว ทภ.๓ ทภ.๓ ๕๓

๖๓๒ จ.ส.อ. สุรชัย หม่องมูล ทภ.๓ ทภ.๓ ๕๓

๖๓๓ จ.ส.อ. สิทธิพงค์ จุมปาลี ทภ.๓ ทภ.๓ ๕๒

๖๓๔ จ.ส.อ. กิต์ิติพนธ์ ไชยศรี ทภ.๓ ทภ.๓ ๕๒

๖๓๕ จ.ส.อ. พนธกร มีลาภ ป.๒๑ พัน.๓๐ ทภ.๓ ๕๙

๖๓๖ จ.ส.อ. รณชัย อินมะณี ป.๔ พัน.๑๐๔ ทภ.๓ ๘๓

๖๓๗ จ.ส.อ. ปัญญา อุตมะ ป.๔ พัน.๗ ทภ.๓ ๖๖

๖๓๘ จ.ส.อ. กนิกร ชัยชนะชากุล ป.๔ พัน.๗ ทภ.๓ ๕๘

๖๓๙ จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ ศรีชัยตัน พล.ม.๑ ทภ.๓ ๙๑

๖๔๐ จ.ส.อ. ประภาส มานะคง พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ ๖๔

๖๔๑ จ.ส.อ. กฤษฏ์ิ กิตินันท์ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ ๖๒

๖๔๒ จ.ส.อ. บุญเลิศ แสงสิงห์ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ ๕๘

๖๔๓ จ.ส.อ. นันยศ กาญบุตร พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ ๘๓

๖๔๔ จ.ส.อ. พงศธร คัมภีระ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ ๖๕

๖๔๕ จ.ส.อ. สุริยะ สุ่มนาค พัน.สร.๔ ทภ.๓ ๗๗

๖๔๖ จ.ส.อ. จีระศักด์ิ ภู่กัน พัน.สร.๘ ทภ.๓ ๘๘

๖๔๗ จ.ส.อ. พิเชษฐ์ มั นฤทัย พัน.สร.๘ ทภ.๓ ๘๕

๖๔๘ จ.ส.อ. นนทกฤต นนท์ธิชา ม.๒ พัน.๑๕ ทภ.๓ ๘๔

๖๔๙ จ.ส.อ. สาธิต วงศ์วิเศษ ม.๒ พัน.๗ ทภ.๓ ๙๒

๖๕๐ จ.ส.อ. ขวัญชัย ถุงแก้ว ม.๓ พัน.๑๘ ทภ.๓ ๗๒

๖๕๑ จ.ส.อ. โกมินทร์ มืดค่าบง ม.๓ พัน.๑๘ ทภ.๓ ๗๐

๖๕๒ จ.ส.อ. พีรวิชญ์ ภูอาบอ่อน ม.๓ พัน.๑๘ ทภ.๓ ๖๑

๖๕๓ จ.ส.อ. จีระศักด์ิ เจริญผล ม.๓ พัน.๑๘ ทภ.๓ ๕๘

๖๕๔ จ.ส.อ. สมรภูมิ ชมภูศรี ม.พัน.๒๘ พล.ม.๑ ทภ.๓ ๘๐

๖๕๕ จ.ส.อ. สมพร ศรีนามะ มทบ.๓๑๐ ทภ.๓ ๘๕

๖๕๖ จ.ส.อ. ด่ารงค์ศักด์ิ สุขโข มทบ.๓๑๐ ทภ.๓ ๖๐

๖๕๗ จ.ส.อ. นิติชาติ เตชะวัชรีกุล มทบ.๓๓ ทภ.๓ ๕๔
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๖๕๘ จ.ส.อ. รัฏฐพิชญ์ ศรีวิชัย มทบ.๓๓ ทภ.๓ ๕๔

๖๕๙ จ.ส.อ. วาทศิลป์ สิทธิกรรณ์ มทบ.๓๓ ทภ.๓ ๕๓

๖๖๐ จ.ส.อ. จุมพล ผุริจันทร์ ร.๑๔ พัน.๓ ทภ.๓ ๗๙

๖๖๑ จ.ส.อ. อรรคเดช อัศริยะพันธ์ุ ร.๑๗ พัน.๒ ทภ.๓ ๖๙

๖๖๒ จ.ส.อ. ณัฐพล นันทกิจโกมล ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ ทภ.๓ ๗๖

๖๖๓ จ.ส.อ. กฤตภาส อินทรทัต ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ทภ.๓ ๖๐

๖๖๔ จ.ส.ท. ยุทธพงศ์ โรยรส ทภ.๓ ทภ.๓ ๖๒

๖๖๕ จ.ส.ท. ฐิติกรณ์ ชะนะวงษา ทภ.๓ ทภ.๓ ๕๘

๖๖๖ จ.ส.ท. วิสัน ค่ารังษี ม.๒ พัน.๑๕ ทภ.๓ ๙๑

๖๖๗ จ.ส.ท. โอภาส พันราตรี ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ ทภ.๓ ๘๓

๖๖๘ จ.ส.ต. นิวัตต์ พันธ์นาค ทภ.๓ ทภ.๓ ๗๔

๖๖๙ จ.ส.ต. ปุณณัตถ์การิน ตุ้มทอง พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ ๕๗

๖๗๐ จ.ส.ต. ภูมมินทร์ บ่อแก้ว พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ ๕๓

๖๗๑ จ.ส.ต. ณัฐพล อ่องค่า ม.๒ พัน.๑๕ ทภ.๓ ๘๘

๖๗๒ จ.ส.ต. วสุภัทร์ มัคเจริญ มทบ.๓๑ ทภ.๓ ๕๗

๖๗๓ จ.ส.ต. วิชัยรัตน์ ผักหวาน ร.๗ ทภ.๓ ๕๔

๖๗๔ จ.ส.ต. สุทัน ค่าปันทิพย์ ร.๗ ทภ.๓ ๕๐

๖๗๕ จ.ส.ต. ธนกฤต บุญเรือง ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ ทภ.๓ ๘๕

๖๗๖ ส.อ. สุพล แสงส่อง กรม ทพ.๓๕ ทภ.๓ ๘๕

๖๗๗ ส.อ. วัฒนา วรวิเวทย์ ทภ.๓ ทภ.๓ ๘๖

๖๗๘ ส.อ. ชูศักด์ิ สุดเงิน ทภ.๓ ทภ.๓ ๘๐

๖๗๙ ส.อ. ศุภชัย ก้อนเพ็ชร์ ทภ.๓ ทภ.๓ ๗๐

๖๘๐ ส.อ. ธีทรัศ งามข่า ทภ.๓ ทภ.๓ ๖๐

๖๘๑ ส.อ. ศราวุธ ปิยะจันทร์ ทภ.๓ ทภ.๓ ๕๐

๖๘๒ ส.อ. พงศธร นากสีสุก ป.๒๑ พัน.๓๐ ทภ.๓ ๕๕

๖๘๓ ส.อ. ฉัตรชัย คงนุ่น ป.๔ พัน.๗ ทภ.๓ ๖๕

๖๘๔ ส.อ. ธนาวัฒน์ แสนค่าชื น ป.๔ พัน.๗ ทภ.๓ ๕๐

๖๘๕ ส.อ. อดิศักด์ิ พรมมา พล.ร.๔ ทภ.๓ ๙๙

๖๘๖ ส.อ. พรภวิษย์ สารเร็ว พล.ร.๔ ทภ.๓ ๘๑

๖๘๗ ส.อ. นวพล เจ๊กอร่าม พล.ร.๔ ทภ.๓ ๕๔

๖๘๘ ส.อ. ยุทธพล โอมฤกษ์ พัน.สร.๘ ทภ.๓ ๙๒

๖๘๙ ส.อ. สนธยา น้อยแก้ว พัน.สร.๘ ทภ.๓ ๗๕

๖๙๐ ส.อ. ภควัต แสงสีดา พัน.สร.๘ ทภ.๓ ๖๖

๖๙๑ ส.อ. ณัฐดนัย กอนตน ม.๒ ทภ.๓ ๘๓

๖๙๒ ส.อ. ธนภัทร ไชยอิน ม.๒ พัน.๑๕ ทภ.๓ ๘๐

๖๙๓ ส.อ. ธนากร ผลรินทร์ ม.๒ พัน.๑๕ ทภ.๓ ๗๖

๖๙๔ ส.อ. เดชาวัต มารินทร์ ม.๒ พัน.๑๕ ทภ.๓ ๖๕

๖๙๕ ส.อ. ภูริวัจน์ สมัครกสิกิจ มทบ.๓๑ ทภ.๓ ๖๑

๖๙๖ ส.อ. อิทธิพัทธ์ หลักทรัพย์ มทบ.๓๑๐ ทภ.๓ ๕๗
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๖๙๗ ส.อ. กฤษณะ อุปนันท์ มทบ.๓๓ ทภ.๓ ๕๔

๖๙๘ ส.อ. พุทธพงษ์ เทพกุศล ร.๑๔ พัน.๓ ทภ.๓ ๖๖

๖๙๙ ส.อ. นคร เกษอินทร์ ร.๑๗ พัน.๓ ทภ.๓ ๗๗

๗๐๐ ส.อ. นฤนาท สุเมธะรา ร.๗ ทภ.๓ ๗๑

๗๐๑ ส.อ. ณัฐพงษ์ จันต๊ะก๋อง ร.๗ ทภ.๓ ๗๐

๗๐๒ ส.อ. ณัฐวุฒิ จันทรารัตน์ ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ทภ.๓ ๕๘

๗๐๓ ส.อ. วีระพงษ์ ดวงแก้วเรือน ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ทภ.๓ ๕๒

๗๐๔ ส.อ.หญิง ทัศวรรณ พัชรกอบชัย ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ ทภ.๓ ๘๔

๗๐๕ ส.อ.หญิง สกุณา ต๊ะปา ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ ทภ.๓ ๗๕

๗๐๖ ส.ท. เลิศชนะกิจ คงค่า กรม ทพ.๓๓ ทภ.๓ ๗๒

๗๐๗ ส.ท. เกียรติวุฒิ พุฒนาค กรม ทพ.๓๓ ทภ.๓ ๖๕

๗๐๘ ส.ท. สุรเชษฐ เพ็งย้ิม กรม ทพ.๓๓ ทภ.๓ ๕๘

๗๐๙ ส.ท. วีระยุทธ ภู่ค่า ทภ.๓ ทภ.๓ ๘๒

๗๑๐ ส.ท. โกมินทร์ ใหม่ปา ทภ.๓ ทภ.๓ ๕๙

๗๑๑ ส.ท. กิติวัฒน์ บริบูรณ์ นฝ.นศท.มทบ.๓๔ ทภ.๓ ๘๔

๗๑๒ ส.ท. ปราโมทย์ สิงห์คาร ป.๒๑ พัน.๓๐ ทภ.๓ ๕๖

๗๑๓ ส.ท. ชญานนท์ ชัยแก้ว พล.ร.๔ ทภ.๓ ๖๙

๗๑๔ ส.ท. ปัญจพล ยอดวงษ์ พล.ร.๔ ทภ.๓ ๖๖

๗๑๕ ส.ท. ภคิน สอนแหยม พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ ๖๑

๗๑๖ ส.ท. ชวินท์ วงษ์จันทร์ พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ ๖๖

๗๑๗ ส.ท. ยงยุทธ ศรีคร้าม ม.๒ ทภ.๓ ๙๐

๗๑๘ ส.ท. วุฒิภัทร ทาเป็ก ม.๒ ทภ.๓ ๘๑

๗๑๙ ส.ท. ณัฐวุฒิ น้อยดี ม.๓ ทภ.๓ ๕๕

๗๒๐ ส.ท. อภิเดช วัดเข้าหลาม ม.๓ ทภ.๓ ๕๓

๗๒๑ ส.ท. ปฐวี ก้อนค่า ม.๓ พัน.๑๓ ทภ.๓ ๗๐

๗๒๒ ส.ท. ยศธร ชื นไพโรจน์ ม.๓ พัน.๑๘ ทภ.๓ ๗๘

๗๒๓ ส.ท. มนตรี บุญธรรม มทบ.๓๑๐ ทภ.๓ ๕๕

๗๒๔ ส.ท. อัครชัย เทียมศรี มทบ.๓๑๐ ทภ.๓ ๕๔

๗๒๕ ส.ท. กุลพัทธ์ ทาเสนาะ ร.๑๔ พัน.๓ ทภ.๓ ๖๒

๗๒๖ ส.ท. นราวิชญ์ อ้วนโพธ์ิกลาง ร.๑๔ พัน.๓ ทภ.๓ ๕๔

๗๒๗ ส.ท. นิพนธ์ จอมมูล ร.๗ ทภ.๓ ๖๖

๗๒๘ ส.ท. พงศกร แสนคง ร.๗ ทภ.๓ ๕๖

๗๒๙ ส.ท.หญิง ธารทิพย์ สุริยะวงค์ พัน.สห.๓๑ ทภ.๓ ๗๒

๗๓๐ ส.ต. กิตติคุณ บุญมาแก้ว กรม ทพ.๓๓ ทภ.๓ ๗๖

๗๓๑ ส.ต. ณัฐกานต์ สิงสาร บชร.๓ ทภ.๓ ๕๐

๗๓๒ ส.ต. ธีรวัฒน์ ฟองศรี ป.๔ พัน.๗ ทภ.๓ ๕๑

๗๓๓ ส.ต. บุญชัย ซื อสัตย์พงศ์ พล.ม.๑ ทภ.๓ ๙๔

๗๓๔ ส.ต. ญาณันธร ละม่อม พล.ม.๑ ทภ.๓ ๖๖

๗๓๕ ส.ต. มนัสธนพัฒน์ กุยเกีย ม.๒ ทภ.๓ ๘๖
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๗๓๖ ส.ต. วีระเชษฐ์ ปิยะลังกา ม.๒ ทภ.๓ ๘๐

๗๓๗ ส.ต. กนกพล เมืองสิทธ์ิ ม.๒ พัน.๗ ทภ.๓ ๘๘

๗๓๘ ส.ต. พัชรพล แก้วเพียร ม.๓ พัน.๑๘ ทภ.๓ ๘๐

๗๓๙ ส.ต. ณัฐพร ชัยวงค์ ร.๗ ทภ.๓ ๗๑

๗๔๐ ส.ต. กฤษกร เมืองพรม ร.๗ ทภ.๓ ๗๑

๗๔๑ ส.ต. เกียรติพงศ์ สุริยันต์ ส.พัน.๒๓ ทภ.๓ ทภ.๓ ๕๙

๗๔๒ ส.ต.หญิง กานต์สินี โลหะเวช มทบ.๓๑ ทภ.๓ ๕๘

๗๔๓ พ.อ. วัฒน กลัดสมบูรณ์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๙

๗๔๔ พ.อ. ณัฏฐ์พัชร์ สทิสินทร์ มทบ.๔๖ ทภ.๔ ๘๖

๗๔๕ พ.ท. พงศกรณ์ ตัณติวัฒนศักด์ิ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๙๒

๗๔๖ พ.ท. ธนกร เหมือนกู้ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๘

๗๔๗ พ.ต. โชติ ยินดี กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๘

๗๔๘ พ.ต. เสาวนิจ หนูด่า กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๐

๗๔๙ พ.ต. พงศ์พิพัฒน์ ไวยสุนีย์ กรม ทพ.๔๙ ทภ.๔ ๖๓

๗๕๐ พ.ต. ศิริพงศ์ อังกระโทก ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๑

๗๕๑ พ.ต. ชัยณรงค์ เพ็ชรสวี พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๕๒

๗๕๒ พ.ต. สุนทร หนูสีคง ร.๑๕๒ ทภ.๔ ๖๐

๗๕๓ พ.ต. สุชาติ ใจกล้า ร.๑๕๓ ทภ.๔ ๕๒

๗๕๔ ร.อ. วิษณุ มาลี กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๙

๗๕๕ ร.อ. สุธน กัณฑะสุวรรณ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๔

๗๕๖ ร.อ. พรศิวคนธ์ สุวรรณมณี กรม ทพ.๔๓ ทภ.๔ ๙๑

๗๕๗ ร.อ. มีชัย เงินทอง กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ ๕๑

๗๕๘ ร.อ. จรัญ บุญทิม ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๑

๗๕๙ ร.อ. วินิต สังข์เลื อน บชร.๔ ทภ.๔ ๖๗

๗๖๐ ร.อ. ฤทธิเดช ศิขิวัฒน์ ป.๕ พัน.๒๕ ทภ.๔ ๖๘

๗๖๑ ร.อ. จรูญ มะสุวรรณ ป.๕ พัน.๕ ทภ.๔ ๕๙

๗๖๒ ร.อ. ศราวุธ สีหะรัตน์ พล.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๗๒

๗๖๓ ร.อ. วัฒนชัย คล่องประดิษฐ์ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๕

๗๖๔ ร.อ. ไกรษร ชัยแก้ว พัน.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๕๐

๗๖๕ ร.อ. ธารา นิลปักษ์ พัน.มทบ.๔๒ ทภ.๔ ๕๓

๗๖๖ ร.อ. ด่ารงค์ สังข์กล ่า มทบ.๔๔ ทภ.๔ ๙๔

๗๖๗ ร.อ. ณรงค์ ขวงพร ร.๑๕๑ พัน ๓ ทภ.๔ ๗๙

๗๖๘ ร.อ. ศราวุธ จรจรัส ร.๒๕ ทภ.๔ ๘๓

๗๖๙ ร.อ. ปวีธณัฐฏ์ จันทร์แก้ว ร.๒๕ พัน.๒ ทภ.๔ ๖๔

๗๗๐ ร.ท. วัชรพงศ์ จันทร์ช่วยนา กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๘

๗๗๑ ร.ท. จารุตม์ ทองส้ม กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๔

๗๗๒ ร.ท. วันชนะ แสงนิล กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๒

๗๗๓ ร.ท. เสกดุสิต ยี สุ้น กรม ทพ.๔๓ ทภ.๔ ๖๘

วันท่ี 11 ต.ค. ๖๕ เวลำ 090๐ - 10๓๐ (1 ช่ัวโมง 30 นำที)
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๗๗๔ ร.ท. ธวัชชัย งาสาร กรม ทพ.๔๘ ทภ.๔ ๗๕

๗๗๕ ร.ท. ยอดรัก สิงหาทอ กรมพัฒนาที  ๔ ทภ.๔ ๖๙

๗๗๖ ร.ท. พงศธร กลิ นสุวรรณ ทน.๔ ทภ.๔ ๖๔

๗๗๗ ร.ท. กิตติพงศ์ คงหนู ป.๕ พัน.๑๕ ทภ.๔ ๖๔

๗๗๘ ร.ท. พิเชษฐ นพถาวร ป.๕ พัน.๕ ทภ.๔ ๕๑

๗๗๙ ร.ท. ปรัชญา ลภัสดิษยกุล ฝธก./กพ. ร้อย.ฝรพ.๔ ทภ.๔ ๖๐

๗๘๐ ร.ท. กฤษกร นรรัตน์ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๕

๗๘๑ ร.ท. วิศชาติ มณีโชติ พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๙๗

๗๘๒ ร.ท. สุรพล มีแก้ว พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๕๕

๗๘๓ ร.ท. มานพ พระจันทร์ตรา พัน.สห.๔๑ ทภ.๔ ๕๕

๗๘๔ ร.ท. ศุภวัฒน์ พรหมสวัสด์ิ มทบ.๔๕ ทภ.๔ ๕๒

๗๘๕ ร.ท. ดนุพล แหมะหวัง ร.๑๕ พัน ๒ ทภ.๔ ๘๕

๗๘๖ ร.ท. อัสมีน ยูโซะ ร.๑๕๒ พัน.๒ ทภ.๔ ๖๐

๗๘๗ ร.ท. สุภาพ วัดสี ร.๑๕๓ พัน.๒ ทภ.๔ ๘๒

๗๘๘ ร.ท. ประกอบ จันทร์สุวรรณ ร.๕ พัน ๑ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๙

๗๘๙ ร.ท. จารึก เพชรรัตน์ ร.๕ พัน ๒ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๓

๗๙๐ ร.ท. ชลิตพงษ์ เฮงสวัสด์ิ ส.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๗๓

๗๙๑ ร.ท. ยศพนธ์ สังข์เลื อน ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๙

๗๙๒ ร.ท.หญิง เรวดี ชัยมณี รพ.ค่ายเขตอุดมศักด์ิ ทภ.๔ ๘๘

๗๙๓ ร.ต. วชิระ สิงค์อินทร์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๙๑

๗๙๔ ร.ต. อนุลักษณ์ แก้วชะโน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๐

๗๙๕ ร.ต. ชาญวิทย์ ตาวัน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๘

๗๙๖ ร.ต. ธีรวัฒน์ ยืนลิบ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๖

๗๙๗ ร.ต. วิชัย ด้วงสินธ์ุ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๑

๗๙๘ ร.ต. ศุภเชษฐ์ กลิ นประยูร กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๕

๗๙๙ ร.ต. นิติพงศ์ ชนะพาล กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ ๖๙

๘๐๐ ร.ต. เอกประสิทธ์ิ วัชรถาวรศักด์ิ กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ ๕๑

๘๐๑ ร.ต. ณรงค์ เดชภักดี กรมพัฒนาที  ๔ ทภ.๔ ๕๓

๘๐๒ ร.ต. ถิรวิทย์ รอดบ่ารุง ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๘

๘๐๓ ร.ต. วัชรพงษ์ ดาแก้ว ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๐

๘๐๔ ร.ต. อิศรา หะยีตาเยะ ป.๕ พัน.๑๕ ทภ.๔ ๖๐

๘๐๕ ร.ต. ประกาศิต รักษ์จูล พัน.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๘๕

๘๐๖ ร.ต. พงษ์เจริญ สุวรรณ์ พัน.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๖๙

๘๐๗ ร.ต. วีรชัย คู่มณี พัน.มทบ.๔๒ ทภ.๔ ๕๓

๘๐๘ ร.ต. อนันต์ ศรีวินัย พัน.สร.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๕

๘๐๙ ร.ต. อานนท์ สังข์แก้ว มทบ.๔๓ ทภ.๔ ๕๓

๘๑๐ ร.ต. นริศชัย นรสาร รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ทภ.๔ ๘๙

๘๑๑ จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ อินทโชติ กกพ.ทน.๔ ทภ.๔ ๘๒

๘๑๒ จ.ส.อ. ชลชาติ สุวรรณมณี กกพ.ทน.๔ ทภ.๔ ๗๓



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. คะแนน

๘๑๓ จ.ส.อ. สุเมธ เกียรติกสิกร กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๙๙

๘๑๔ จ.ส.อ. วันเฉลิม หอมหวล กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๐

๘๑๕ จ.ส.อ. กิตติคุณ นาทะสัน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๓

๘๑๖ จ.ส.อ. ปราโมทย์ รัตนเมือง กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๓

๘๑๗ จ.ส.อ. คมสัน รัตนมุณี กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๒

๘๑๘ จ.ส.อ. จตุพงศ์ ฤทธิโชติ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๐

๘๑๙ จ.ส.อ. สวาท คงอ่อน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๙

๘๒๐ จ.ส.อ. เสกสรรค์ จันทร์สุข กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๙

๘๒๑ จ.ส.อ. สายัญ เปาะทองค่า กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๗

๘๒๒ จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ จันทสุวรรณ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๓

๘๒๓ จ.ส.อ. วิชาญ ธุระกิจ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๑

๘๒๔ จ.ส.อ. อภิชาติ ทรงสง่า กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ ๖๑

๘๒๕ จ.ส.อ. อาคม จันทร์นุ่น กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ ๕๑

๘๒๖ จ.ส.อ. สมชาย สมคิด กรม ทพ.๔๘ ทภ.๔ ๙๐

๘๒๗ จ.ส.อ. เลอเกียรติ คงสวี กรมพัฒนาที  ๔ ทภ.๔ ๖๘

๘๒๘ จ.ส.อ. สราวุฒิ บุญเจริญ กรมพัฒนาที  ๔ ทภ.๔ ๖๑

๘๒๙ จ.ส.อ. สุวัฒน์ สงคง ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๙

๘๓๐ จ.ส.อ. พิชจนา พันพินิจ ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๐

๘๓๑ จ.ส.อ. เอกชัย เพชรด้วง ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๙

๘๓๒ จ.ส.อ. พงศกร ทองเสริม ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๘

๘๓๓ จ.ส.อ. จิรพงษ์ ธรรมมา ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๖

๘๓๔ จ.ส.อ. รัตติกาล สายวังจิต ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๒

๘๓๕ จ.ส.อ. ศักรินทร์ ตลอดไธสง ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๖

๘๓๖ จ.ส.อ. สราวุธ ใหมดี บชร.๔ ทภ.๔ ๘๕

๘๓๗ จ.ส.อ. อนุชา ผิวนวล บชร.๔ ทภ.๔ ๘๒

๘๓๘ จ.ส.อ. สันติพงษ์ ทวิลา ป.๕ พัน.๑๕ ทภ.๔ ๖๖

๘๓๙ จ.ส.อ. สัณหพล เสือสิงห์ ป.๕ พัน.๕ ทภ.๔ ๕๓

๘๔๐ จ.ส.อ. มณฑล บุญศาสตร์ ป.๕ พัน.๕ ทภ.๔ ๕๑

๘๔๑ จ.ส.อ. สุรวงค์ สุวรรณหงษ์ พล ร.๑๕ ทภ.๔ ๘๓

๘๔๒ จ.ส.อ. สยาม ด่านาคแก้ว พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๐

๘๔๓ จ.ส.อ. ยุทธิศักด์ิ จริตงาม พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๖๘

๘๔๔ จ.ส.อ. เลอเกียรติ คีรีรักษ์ พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๖๔

๘๔๕ จ.ส.อ. อนนท์ หินค่า พัน.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๘๖

๘๔๖ จ.ส.อ. วีระวิชญ์ จุลละโพธิ พัน.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๘๐

๘๔๗ จ.ส.อ. เอกวริน หลีสัน พัน.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๗๘

๘๔๘ จ.ส.อ. จิตรสุภาพ เขียวจีน พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๘๒

๘๔๙ จ.ส.อ. พิธาร วรรณพิบูลย์ พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๖๘

๘๕๐ จ.ส.อ. สมรักษ์ ท้ิงเหม พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๖๗

๘๕๑ จ.ส.อ. ศุภฤทธ์ิ พรมสังฆ์ พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๖๓
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๘๕๒ จ.ส.อ. อมร ศรีระษา พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๖๑

๘๕๓ จ.ส.อ. สมฤทัย นามขันธ์ พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๘๙

๘๕๔ จ.ส.อ. พงศ์ภวัน แจ้งแสง พัน.สห.๔๑ ทภ.๔ ๕๕

๘๕๕ จ.ส.อ. อาทิตย์ เกิดมงคล พัน.สห.๔๑ ทภ.๔ ๕๔

๘๕๖ จ.ส.อ. ชโรธร ไตรยนต์ ม.พัน.๓๑ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๗๖

๘๕๗ จ.ส.อ. สุเมธ ม่วงจีน ม.พัน.๓๑ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๕๕

๘๕๘ จ.ส.อ. กลยุทธ นุ่นจุ้ย มทบ.๔๓ ทภ.๔ ๕๗

๘๕๙ จ.ส.อ. สมชาย สุวรรณรัตน์ มทบ.๔๔ ทภ.๔ ๙๓

๘๖๐ จ.ส.อ. อนุวัฒน์ เมืองแดง มทบ.๔๕ ทภ.๔ ๕๒

๘๖๑ จ.ส.อ. อาซิ ลาเต๊ะ มทบ.๔๖ ทภ.๔ ๘๖

๘๖๒ จ.ส.อ. ธวัชชัย ไชยแสงศรี มทบ.๔๖ ทภ.๔ ๕๗

๘๖๓ จ.ส.อ. วัชรันดร์ ศรีเกรียน ร.๑๕ พัน ๔ ทภ.๔ ๕๒

๘๖๔ จ.ส.อ. มนตรี เส้งเอียด ร.๑๕ พัน ๔ ทภ.๔ ๕๐

๘๖๕ จ.ส.อ. ศราญ สิทธิสมาน ร.๑๕๑ พัน ๓ ทภ.๔ ๗๓

๘๖๖ จ.ส.อ. ภูริต หอมขจร ร.๑๕๑ พัน ๓ ทภ.๔ ๖๑

๘๖๗ จ.ส.อ. สิทธิพล ศรีศรี ร.๑๕๒ ทภ.๔ ๕๗

๘๖๘ จ.ส.อ. ศตวรรษ ธานีพัฒน์ ร.๑๕๒ ทภ.๔ ๕๒

๘๖๙ จ.ส.อ. นิอับดุลรอเซ๊ะ แวซู ร.๑๕๒ ทภ.๔ ๕๐

๘๗๐ จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ สมสมัย ร.๑๕๒ พัน.๑ ทภ.๔ ๗๐

๘๗๑ จ.ส.อ. เอกชัย จันธิปะ ร.๑๕๒ พัน.๒ ทภ.๔ ๕๙

๘๗๒ จ.ส.อ. นัฎธนาวุธ ชอบชูผล ร.๑๕๓ พัน.๑ ทภ.๔ ๕๒

๘๗๓ จ.ส.อ. เอนก เสียงสมใจ ร.๑๕๓ พัน.๒ ทภ.๔ ๗๓

๘๗๔ จ.ส.อ. วีระยุทธ คงอินทร์ ร.๑๕๓ พัน.๒ ทภ.๔ ๕๗

๘๗๕ จ.ส.อ. เศรษฐพัส สุขสุวรรณ์ ร.๑๕๓ พัน.๓ ทภ.๔ ๖๓

๘๗๖ จ.ส.อ. อภิศักด์ิ ด่านประสิทธ์ิ ร.๒๕ ทภ.๔ ๗๔

๘๗๗ จ.ส.อ. ธ่ารงค์ศักด์ิ ชูวุฒิยานนท์ ร.๕ พัน ๑ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๓

๘๗๘ จ.ส.อ. นฤดล ปัตตานี ร.๕ พัน ๑ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๐

๘๗๙ จ.ส.อ. ฤทธิพงค์ สุวรรณมณี ร.๕ พัน ๑ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๐

๘๘๐ จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ มณีพงศ์ ร.๕ พัน ๒ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๖

๘๘๑ จ.ส.อ. องอาจ จันทรัตน์ ร.๕ พัน ๒ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๔

๘๘๒ จ.ส.อ. ประดิษฐ์ มั นคง ร.๕ พัน ๒ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๐

๘๘๓ จ.ส.อ. ไพศาล จินาภิรมย์ ศคบ.บชร.๔ ทภ.๔ ๕๔

๘๘๔ จ.ส.อ. สมศักด์ิ โส้ปะหลาง ส.พัน.๒๔ ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๗

๘๘๕ จ.ส.อ. จีระพจน์ ปลอดใจดี ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๗๒

๘๘๖ จ.ส.อ. ธีรยุทธ พลสิทธ์ิ ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๔

๘๘๗ จ.ส.อ. สุกรี สิริมนต์ ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๔

๘๘๘ จ.ส.อ. อาทิตย์ ปรีชา ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๒

๘๘๙ จ.ส.อ.หญิง โสภิดา สีทองแก้ว ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๓

๘๙๐ จ.ส.อ.หญิง น่้าอ้อย เทพก่าเนิด รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ทภ.๔ ๘๒
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๘๙๑ จ.ส.ท. อมฤต ปกาสิต กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๐

๘๙๒ จ.ส.ท. ปัณณวิชญ์ แก้วรุ่ง กรม ทพ.๔๖ ทภ.๔ ๗๑

๘๙๓ จ.ส.ท. ศุภพิลาศ บุญแก้ว กรม ทพ.๔๘ ทภ.๔ ๕๑

๘๙๔ จ.ส.ท. ชิษณุพงศ์ นรปัญญา บชร.๔ ทภ.๔ ๖๖

๘๙๕ จ.ส.ท. วัชระ สุวรรณมานพ ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๑

๘๙๖ จ.ส.ท. อนุรักษ์ ศิลปี มทบ.๔๔ ทภ.๔ ๗๒

๘๙๗ จ.ส.ท. อนุชิต ใยตา ร.๑๕๒ ทภ.๔ ๘๑

๘๙๘ จ.ส.ท. นัฐพล ทุกสุข ร.๑๕๓ พัน.๒ ทภ.๔ ๖๑

๘๙๙ จ.ส.ท. พรชลิต ค่าสุหล้า ร.๑๕๓ พัน.๒ ทภ.๔ ๕๖

๙๐๐ จ.ส.ท. ภิญโญ เพชรชนะเลิศ ร.๕ พัน ๑ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๐

๙๐๑ จ.ส.ต. ชูเกียรติ พวงอินทร์ กกพ.ทน.๔ ทภ.๔ ๗๕

๙๐๒ จ.ส.ต. นพฤทธ์ิ คีรีวงศ์ กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ ๕๑

๙๐๓ จ.ส.ต. ธีระยุทธ เลื อนแก้ว ป.๕ พัน.๕ ทภ.๔ ๕๒

๙๐๔ จ.ส.ต. สมเดช พร้อมเพรียง พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๗๙

๙๐๕ จ.ส.ต. จาตุรนต์ แก้วเติมทอง พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๗๕

๙๐๖ จ.ส.ต. กิตติวัฒน์ แสงแก้ว พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๗๐

๙๐๗ จ.ส.ต. พัทธยา ยี สุ่นแก้ว ม.พัน.๓๑ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๖๓

๙๐๘ จ.ส.ต. ชาโลม เต็มพระสิริ ร.๑๕๒ พัน.๑ ทภ.๔ ๖๔

๙๐๙ จ.ส.ต. วิษณุ หลงสะ ร.๒๕ ทภ.๔ ๖๘

๙๑๐ จ.ส.ต. วันชัย หยู่เก้ียง ร.๕ พัน ๒ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๔

๙๑๑ จ.ส.ต. วัชรพงษ์ ชัยทองรักษ์ ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๐

๙๑๒ จ.ส.ต. ภานุเอก ทองพรหมดี ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๖

๙๑๓ ส.อ. สุรชา เทียนทอง กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๕

๙๑๔ ส.อ. เอกสิทธ์ิ ศิริชาติ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๕

๙๑๕ ส.อ. นคเรศ ดอกมาลี กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๔

๙๑๖ ส.อ. พงศกร ผอมจีน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๔

๙๑๗ ส.อ. สุทธิพงษ์ เลขพล กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๔

๙๑๘ ส.อ. สมชัย คงช่วย กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๐

๙๑๙ ส.อ. ธนสุวรรณ พันจินา กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๔

๙๒๐ ส.อ. พุฒิพงศ์ วิบูลย์กาญจน์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๒

๙๒๑ ส.อ. ธนกร ไทรงาม กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๐

๙๒๒ ส.อ. ณัฐวุฒิ ฉิมเรือง กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๗

๙๒๓ ส.อ. สิทธิพร ภารพบ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๗

๙๒๔ ส.อ. ยศกร ชนะคช กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๓

๙๒๕ ส.อ. ไกรศักด์ิ แซ่ล้ิม กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๙

๙๒๖ ส.อ. อรรถกร ไชยสุภา กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๒

๙๒๗ ส.อ. จิระศักด์ิ รอดพิศดาร กรม ทพ.๔๓ ทภ.๔ ๗๙

๙๒๘ ส.อ. สุกิจ สกุลเช้ือ กรม ทพ.๔๓ ทภ.๔ ๗๕

๙๒๙ ส.อ. ประสิทธ์ิ หว่าหล่า กรม ทพ.๔๓ ทภ.๔ ๗๓
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๙๓๐ ส.อ. จรัส แก้วเมือง กรม ทพ.๔๘ ทภ.๔ ๗๘

๙๓๑ ส.อ. ณรินทร์ สายรื น ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๔

๙๓๒ ส.อ. ขวัญชัย คงสังข์ ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๖

๙๓๓ ส.อ. จตุรงค์ ท้วมทรัพย์ บชร.๔ ทภ.๔ ๘๑

๙๓๔ ส.อ. วีรวัฒน์ สุดถนอม บชร.๔ ทภ.๔ ๗๕

๙๓๕ ส.อ. พิทยาธร สิทธิศักด์ิ บชร.๔ ทภ.๔ ๖๗

๙๓๖ ส.อ. จตุพล จันทร์บุญแก้ว ป.๕ พัน.๑๕ ทภ.๔ ๖๑

๙๓๗ ส.อ. ผดุงศักด์ิ แก้วเกตุ ป.๕ พัน.๒๕ ทภ.๔ ๗๔

๙๓๘ ส.อ. พิรุณเทพ ขาวผ่อง ป.๕ พัน.๕ ทภ.๔ ๕๔

๙๓๙ ส.อ. ธัชพล มิตรจงรัก ป.๕ พัน.๕ ทภ.๔ ๕๑

๙๔๐ ส.อ. ปฏิภาณ คงแป้น พล.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๖๔

๙๔๑ ส.อ. ภัทรพงศ์ รัตนภักดีชนะกุล พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๔

๙๔๒ ส.อ. อภินันท์ ส้มแป้น พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๖๗

๙๔๓ ส.อ. คณัฐพล หลงขาว พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๖๕

๙๔๔ ส.อ. ปวรมณฑล ธนิศรานนท์ พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๖๓

๙๔๕ ส.อ. สิริพงษ์ ตันเจริญ พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๗๖

๙๔๖ ส.อ. สสิพงษ์ คงผล พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๗๐

๙๔๗ ส.อ. ภานุกรณ์ นาคแก้ว พัน.สห.๔๑ ทภ.๔ ๕๔

๙๔๘ ส.อ. สุริยะชัฎ เล่งล้วน ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๐

๙๔๙ ส.อ. นัฎกานต์ สมาธิ ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๐

๙๕๐ ส.อ. ณัฐพงศ์ ป่ินทอง ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๐

๙๕๑ ส.อ. ปิยะณัฐ อุตรนคร ม.พัน.๓๑ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๕๗

๙๕๒ ส.อ. พิพัฒน์ อภัยรัตน์ ม.พัน.๓๑ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๕๓

๙๕๓ ส.อ. วีรวิชณ์ วิเชียร มทบ.๔๑ ทภ.๔ ๘๖

๙๕๔ ส.อ. นิธินนทน์ ภิรมย์ศักด์ิ มทบ.๔๔ ทภ.๔ ๖๘

๙๕๕ ส.อ. จิรายุทธ รองวัง ร.๑๕ พัน ๔ ทภ.๔ ๕๐

๙๕๖ ส.อ. อภิสิทธ์ิ ผดุงลม ร.๑๕๑ พัน ๓ ทภ.๔ ๗๓

๙๕๗ ส.อ. อ่านาจ สวัสด์ิน่า ร.๑๕๑ พัน ๓ ทภ.๔ ๖๓

๙๕๘ ส.อ. เบญจพล ประยงค์จินดา ร.๑๕๒ ทภ.๔ ๕๕

๙๕๙ ส.อ. ณัฐพล วิเวกเพลิน ร.๑๕๒ พัน.๑ ทภ.๔ ๕๙

๙๖๐ ส.อ. ชัยยา นันฝ้ัน ร.๑๕๓ พัน.๒ ทภ.๔ ๘๑

๙๖๑ ส.อ. ณธกร ลอองแก้ว ร.๑๕๓ พัน.๒ ทภ.๔ ๗๔

๙๖๒ ส.อ. นราวิชญ์ ส่งสุข ร.๑๕๓ พัน.๓ ทภ.๔ ๖๐

๙๖๓ ส.อ. ญัฐพล เดชมณี ร.๒๕ ทภ.๔ ๘๓

๙๖๔ ส.อ. ปิยพงศ์ จันทร์แจ่ม ร.๕ พัน ๑ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๙

๙๖๕ ส.อ. ณัฐพล เกตุเวช์ช รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ทภ.๔ ๗๘

๙๖๖ ส.อ. วีรกานต์ งามข่า ส.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๕๖

๙๖๗ ส.อ. ศุภณัฐ ชัยสงคราม ส.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๕๓

๙๖๘ ส.อ. วันชนะ สุขสวย ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๗
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๙๖๙ ส.อ. นรากร ปราบปรี ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๖

๙๗๐ ส.อ.หญิง จุฑารัตน์ น้อยเทพา กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๔

๙๗๑ ส.อ.หญิง ยุวัลล์ฎา คูหามุข มทบ.๔๓ ทภ.๔ ๖๑

๙๗๒ ส.อ.หญิง พัชราภรณ์ พัฒราช มทบ.๔๔ ทภ.๔ ๗๐

๙๗๓ ส.อ.หญิง โนรีซา ด๊ะหยี มทบ.๔๖ ทภ.๔ ๖๐

๙๗๔ ส.อ.หญิง อังศิมา สินสมบูรณ์ ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ทภ.๔ ๘๖

๙๗๕ ส.ท. ชัยพฤกษ์ รัตนอุบล กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๓

๙๗๖ ส.ท. ณฐพฤฒ ศรีสุขใส กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๓

๙๗๗ ส.ท. ภาสกร วุฒิสม กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๘

๙๗๘ ส.ท. ณัฐพงศ์ เทียนสวัสด์ิ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๖

๙๗๙ ส.ท. วรวุฒิ อุรางรัมย์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๐

๙๘๐ ส.ท. อนันต์ แก้วทองสอน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๖๓

๙๘๑ ส.ท. สุริยะ ทุมธารา กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๑

๙๘๒ ส.ท. ธีรรักษ์ คงรื น กรม ทพ.๔๓ ทภ.๔ ๘๘

๙๘๓ ส.ท. ศรัญญู พันชู กรม ทพ.๔๓ ทภ.๔ ๗๕

๙๘๔ ส.ท. โสภณ อินทร์ชุม กรม ทพ.๔๓ ทภ.๔ ๗๕

๙๘๕ ส.ท. ธีระวัฒน์ กาญจนสมบัติ กรม ทพ.๔๔ ทภ.๔ ๕๒

๙๘๖ ส.ท. มโนช สุขแช่ม กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ ๘๙

๙๘๗ ส.ท. อัมรินทร์ อูมา กรม ทพ.๔๘ ทภ.๔ ๖๒

๙๘๘ ส.ท. พีรวัส มาศเมฆ กรม ทพ.๔๘ ทภ.๔ ๕๕

๙๘๙ ส.ท. ณัชพล สิงหะโรทัย กรมพัฒนาที  ๔ ทภ.๔ ๗๐

๙๙๐ ส.ท. ภัทรดนัย อัมรินทร์ ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๔

๙๙๑ ส.ท. วิสุทธ์ิ ภูผา ป.๕ พัน.๑๕ ทภ.๔ ๖๒

๙๙๒ ส.ท. ณัฐนันท์ เพ็งด้วง ป.๕ พัน.๑๕ ทภ.๔ ๖๐

๙๙๓ ส.ท. อานนท์ มาโดน ป.๕ พัน.๑๕ ทภ.๔ ๖๐

๙๙๔ ส.ท. ธนชัย เทพทอง ป.๕ พัน.๕ ทภ.๔ ๕๒

๙๙๕ ส.ท. ณัฐชนนท์ ชินลา พล ร.๑๕ ทภ.๔ ๖๗

๙๙๖ ส.ท. ฉัตรชัย แซ่อึ ง พล.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๕๐

๙๙๗ ส.ท. ภาณุวัฒน์ เพชรอุทัย พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๙

๙๙๘ ส.ท. ณัฐวุฒิ ชูเรือง พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๔

๙๙๙ ส.ท. ปริญญา ไวยวุฒิ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๖๒

๑๐๐๐ ส.ท. บัณฑิต อนุรักษ์ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๙

๑๐๐๑ ส.ท. ปิยะพงษ์ โพธิจามร พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๖๘

๑๐๐๒ ส.ท. จิรายุ แก้วเป็นบุญ พัน.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๘๖

๑๐๐๓ ส.ท. พิสิษฐ์ ศรีเดชาสินธ์ุ พัน.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๖๗

๑๐๐๔ ส.ท. ศักด์ินรินทร์ เจือกโว้น พัน.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๖๓

๑๐๐๕ ส.ท. ณัฐวุฒิ ธรรมเสโณ พัน.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๕๗

๑๐๐๖ ส.ท. ไกรวิชญ์ พรหมณะ พัน.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๕๕

๑๐๐๗ ส.ท. ศักดา อินทปัญญา พัน.สพ.กระสุน ๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๕๐
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๑๐๐๘ ส.ท. นรินทร ฤทธิชัย พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๘๑

๑๐๐๙ ส.ท. พิทยาพล ด่ารงชนกกุล พัน.สห.๔๑ ทภ.๔ ๕๔

๑๐๑๐ ส.ท. กฤษณะ พรหมจันทร์ มทบ.๔๓ ทภ.๔ ๖๓

๑๐๑๑ ส.ท. เฉลิมชัย สุวรรณยอด มทบ.๔๔ ทภ.๔ ๗๐

๑๐๑๒ ส.ท. สามารถ ทองดอนจุย มทบ.๔๖ ทภ.๔ ๗๕

๑๐๑๓ ส.ท. บุญยรัตน์ บุญศรี ร.๑๕๒ ทภ.๔ ๕๑

๑๐๑๔ ส.ท. สุริยะ คงพูน ร.๑๕๒ พัน.๑ ทภ.๔ ๗๙

๑๐๑๕ ส.ท. ทวีวุฒิ ไตรพรชัยกิจ ร.๒๕ ทภ.๔ ๖๓

๑๐๑๖ ส.ท. เทวฤทธ์ิ แก้วสุข ร.๒๕ พัน.๓ ทภ.๔ ๖๖

๑๐๑๗ ส.ท. ภาณุพงศ์ นิลแสง ร.๒๕ พัน.๓ ทภ.๔ ๕๖

๑๐๑๘ ส.ท. ณัฐชนน จิตรณรงค์ ร.๕ พัน ๑ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๕

๑๐๑๙ ส.ท. วัตรพล วงษ์รุ่งเรือง ร.๕ พัน ๑ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๑

๑๐๒๐ ส.ท. นรปกรณ์ ไชยสุวรรณ ส.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๕๐

๑๐๒๑ ส.ท. นคร เกตุสมบูรณ์ ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๖

๑๐๒๒ ส.ท. วิชาธร สุภาภา ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๕๓

๑๐๒๓ ส.ท.หญิง พิมพ์ชณา แทนฟัก พัน.สห.๔๑ ทภ.๔ ๕๓

๑๐๒๔ ส.ท.หญิง ซูลมานี อาแว รพ.ค่ายวชิราวุธ ทภ.๔ ๕๒

๑๐๒๕ ส.ต. ปวริศร บุญรัตน์ กกพ.ทน.๔ ทภ.๔ ๕๔

๑๐๒๖ ส.ต. สรชัช จินดานิล กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๓

๑๐๒๗ ส.ต. ธิติวุฒิ ตาหลวง กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๔

๑๐๒๘ ส.ต. วิทยา จันทร กรม ทพ.๔๖ ทภ.๔ ๗๒

๑๐๒๙ ส.ต. ทิวา เกาะเครือ กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ ๖๓

๑๐๓๐ ส.ต. นฤเบศร สมัครพงศ์ กรมพัฒนาที  ๔ ทภ.๔ ๖๒

๑๐๓๑ ส.ต. รวิกร กูลแก้วสุริยา ทภ.๔ ทภ.๔ ๙๗

๑๐๓๒ ส.ต. ณัฐวุฒิ ธนะสูตร ทภ.๔ ทภ.๔ ๗๗

๑๐๓๓ ส.ต. อมรเทพ วิทยายงศ์ ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๘

๑๐๓๔ ส.ต. สุรวิช นาคเทวัญ ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๗

๑๐๓๕ ส.ต. อนิรุทธ์ิ รินรส ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๔

๑๐๓๖ ส.ต. ตะวัน ประกายวัล ทภ.๔ ทภ.๔ ๕๓

๑๐๓๗ ส.ต. อภิสิทธ์ิ ศรีดอกไม้ บชร.๔ ทภ.๔ ๘๖

๑๐๓๘ ส.ต. นิติรัตน์ ทองภูเบศร์ ป.๕ พัน.๒๕ ทภ.๔ ๗๑

๑๐๓๙ ส.ต. อนวัช ศรีชู ป.๕ พัน.๕ ทภ.๔ ๕๒

๑๐๔๐ ส.ต. พงศกร แม่ราย พล ร.๑๕ ทภ.๔ ๗๒

๑๐๔๑ ส.ต. อนุวัตน์ จันแดง พล ร.๑๕ ทภ.๔ ๖๙

๑๐๔๒ ส.ต. กิตติ แผ่ผล พล.พัฒนา ๔ ทภ.๔ ๕๔

๑๐๔๓ ส.ต. สิทธิชัย พรหมช่วย พัน.ขส.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ ๖๗

๑๐๔๔ ส.ต. อรรณพ ผลรัตนไพบูลย์ พัน.สห.๔๑ ทภ.๔ ๕๑

๑๐๔๕ ส.ต. อนันทสิทธ์ิ เรืองวุฒิชาติ ร.๑๕ ทภ.๔ ๘๙

๑๐๔๖ ส.ต. นพณัฐ ช่อผูก ศคบ.บชร.๔ ทภ.๔ ๗๘



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. คะแนน

๑๐๔๗ ส.ต. นลธวัช ปานนิล ส.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๕๙

๑๐๔๘ ส.ต. ภูวมินทร์ ด่าทับ ส.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๕๕

๑๐๔๙ ส.ต. ภูวมินทร์ ด่าทับ ส.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ ๕๑

๑๐๕๐ ส.ต. ศุภชัย ไชยศรี ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ ๗๔

๑๐๕๑ ส.ต.หญิง ขนิษฐา พรหมนุ้ย ทภ.๔ ทภ.๔ ๘๘

๑๐๕๒ ส.ต.หญิง อังคณา บุญชู มทบ.๔๔ ทภ.๔ ๗๑

๑๐๕๓ พ.อ. โอภาส วัดโส กง.ทบ. กง.ทบ. ๙๔

๑๐๕๔ พ.อ. เสมา จิตรอ่าไพ กง.ทบ. กง.ทบ. ๕๕

๑๐๕๕ พ.ท. สุกิจ สงวนวัจนะ กง.ทบ. กง.ทบ. ๙๗

๑๐๕๖ พ.ท. คมชัย ไกรฤกษ์ กง.ทบ. กง.ทบ. ๘๗

๑๐๕๗ พ.ท. ปรีชา พุ่มพฤกษ์ กง.ทบ. กง.ทบ. ๘๐

๑๐๕๘ พ.ท. ประทวน พรมวรรณ์ กง.ทบ. กง.ทบ. ๕๘

๑๐๕๙ พ.ต. สากล วงศ์จิรดิลก กง.ทบ. กง.ทบ. ๘๘

๑๐๖๐ ร.อ. รัชพล รัตนวรยศ กง.ทบ. กง.ทบ. ๘๘

๑๐๖๑ ร.ท. สุริยะ พลเยี ยม กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. ๙๒

๑๐๖๒ ร.ท. วรวุฒิ ต้ังประดิษฐ กง.ทบ. กง.ทบ. ๕๗

๑๐๖๓ ร.ท.หญิง วิไลวรรณ มีชัย กง.ทบ. กง.ทบ. ๗๓

๑๐๖๔ ร.ต. ธีรวุฒิ ดาษไธสง กง.ทบ. กง.ทบ. ๙๒

๑๐๖๕ จ.ส.อ. สุริยะ ดาวเศรษฐ์ กง.ทบ. กง.ทบ. ๘๖

๑๐๖๖ จ.ส.อ. อดุลย์ ระดิ งหิน กง.ทบ. กง.ทบ. ๘๕

๑๐๖๗ จ.ส.อ. ต่อตระกูล ศรีลาภา กง.ทบ. กง.ทบ. ๗๘

๑๐๖๘ จ.ส.อ. อัตชัย ศรีพิณ กง.ทบ. กง.ทบ. ๕๘

๑๐๖๙ จ.ส.อ.หญิง กมลทิพย์ กลับนวน กง.ทบ. กง.ทบ. ๘๘

๑๐๗๐ จ.ส.ท. พรชัย ท้วมอุปถัมภ์ กง.ทบ. กง.ทบ. ๖๔

๑๐๗๑ จ.ส.ต. อภิวัฒน์ สกุลกิตติพงษ์ กง.ทบ. กง.ทบ. ๙๑

๑๐๗๒ ส.อ.หญิง จุฑารัตน์ สุกเผือก กง.ทบ. กง.ทบ. ๙๕

๑๐๗๓ ส.อ.หญิง ดวงนภา ปานฟัก กง.ทบ. กง.ทบ. ๗๕

๑๐๗๔ ส.ท. ธีร์วรา เจริญสุข กง.ทบ. กง.ทบ. ๙๘

๑๐๗๕ ส.ท. ฉัตรมงคล บัวเลิง กง.ทบ. กง.ทบ. ๖๙

๑๐๗๖ ส.ต.หญิง นันทวัน ชนะพาห์ กง.ทบ. กง.ทบ. ๘๔

๑๐๗๗ พ.ท. ภัทร โพธิศาสตร์ พล.ช. กช. ๕๑

๑๐๗๘ ร.อ. ณรงค์ ภูดวงขวา กช. กช. ๘๒

๑๐๗๙ ร.ท. วิทูร รางแดง กช. กช. ๘๘

๑๐๘๐ ร.ท. ศิรินทร์ ศรีชัยนาท กช. กช. ๕๙

๑๐๘๑ ร.ท. ราเมศ โสดสงค์  ช.๑๑ พัน.๑๑๑ กช. ๘๕

๑๐๘๒ ร.ท. ธงชัย สิงห์กวาง ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ กช. ๘๗

๑๐๘๓ ร.ท. ประภากร รินลา ช.พัน.๓ กช. ๘๑

๑๐๘๔ ร.ต. รังสรรค์ จันทรเสริม กช. กช. ๘๑

วันท่ี 11 ต.ค. ๖๕ เวลำ 13๓๐ - 150๐ (1 ช่ัวโมง 30 นำที)
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๑๐๘๕ ร.ต. นรภัทร พรมจันทร์ กช. กช. ๗๘

๑๐๘๖ ร.ต. ประเสริฐ ทองจ่ารูญ กรมการทหารช่าง กช. ๕๕

๑๐๘๗ จ.ส.อ. อาทิตย์ พิมพา กช. กช. ๙๙

๑๐๘๘ จ.ส.อ. โยคิน อินทสวาสด์ิ กช. กช. ๘๖

๑๐๘๙ จ.ส.อ. อดิสรณ์ ภูริชโชค กช. กช. ๘๕

๑๐๙๐ จ.ส.อ. ปริญญา คงวัฒนา กช. กช. ๘๔

๑๐๙๑ จ.ส.อ. สมบุญ มุสิกบัณฑิตย์ กช. กช. ๘๒

๑๐๙๒ จ.ส.อ. จิรายุส จุลปาน กช. กช. ๘๑

๑๐๙๓ จ.ส.อ. สวาท นครไชย กช. กช. ๘๑

๑๐๙๔ จ.ส.อ. พงศธร สมันเหมือน กช. กช. ๘๑

๑๐๙๕ จ.ส.อ. อัศวิน หนุนภักดี กช. กช. ๘๑

๑๐๙๖ จ.ส.อ. ธนภูมิ จันศิริสา กช. กช. ๘๐

๑๐๙๗ จ.ส.อ. วิรัช สมรส กช. กช. ๘๐

๑๐๙๘ จ.ส.อ. จ่าลอง จันมานิจ กช. กช. ๗๙

๑๐๙๙ จ.ส.อ. ภูดิษ ธนะภูมิชัย กช. กช. ๗๘

๑๑๐๐ จ.ส.อ. พิเชฐ เมืองเกษม  กช. กช. ๗๖

๑๑๐๑ จ.ส.อ. ปัญญา ศรีสารัตน์ กช. กช. ๗๕

๑๑๐๒ จ.ส.อ. รุ่งศักด์ิ นวนพลอย กช. กช. ๗๓

๑๑๐๓ จ.ส.อ. ฉัตรมงคล จูฑะศร กช. กช. ๗๑

๑๑๐๔ จ.ส.อ. เดชา กังสดาร กช. กช. ๖๘

๑๑๐๕ จ.ส.อ. ชัชนก เพ็ชรชลานุวัฒน์ กช. กช. ๖๘

๑๑๐๖ จ.ส.อ. เสริม ภูตะนารถ กช. กช. ๖๘

๑๑๐๗ จ.ส.อ. ชานนท์ กาบสุวรรณ กช. กช. ๖๖

๑๑๐๘ จ.ส.อ. สุเทพ พะเวก กช. กช. ๖๔

๑๑๐๙ จ.ส.อ. นรินทร์ พ่วงรักษ์ กช. กช. ๖๐

๑๑๑๐ จ.ส.อ. โชติสิน ขาวเวียง กช. กช. ๕๙

๑๑๑๑ จ.ส.อ. ปรีชา ถิรมนัส กช. กช. ๕๘

๑๑๑๒ จ.ส.อ. นัทธวัฒน์ สุค่าภา กช. กช. ๕๘

๑๑๑๓ จ.ส.อ. พิทักษ์ เบ้าลา กช. กช. ๕๖

๑๑๑๔ จ.ส.อ. สุพจน์ ปะริวันตา กช. กช. ๕๖

๑๑๑๕ จ.ส.อ. สนอง แก้วกัญญา กช. กช. ๕๓

๑๑๑๖ จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ วงค์ค่าเครื อง กช. กช. ๕๓

๑๑๑๗ จ.ส.อ. สุริยพงษ์ โพธ์ิสังข์ กช. กช. ๕๒

๑๑๑๘ จ.ส.อ. ทศพร ศรนรินทร์ กช. กช. ๕๒

๑๑๑๙ จ.ส.อ. สินชัย ซิบังเกิด กช. กช. ๕๑

๑๑๒๐ จ.ส.อ. ศราวุธ ปรีสอาง กช. กช. ๕๐

๑๑๒๑ จ.ส.อ. ลิขิต ภมร กช. กช. ๕๐

๑๑๒๒ จ.ส.อ. อลงกต กีระนันทน์ กรมการทหารช่าง กช. ๗๘

๑๑๒๓ จ.ส.อ. ไพโรจน์ ไชยสิทธ์ิ กรมการทหารช่าง กช. ๕๒
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๑๑๒๔ จ.ส.อ. นพดล สุขกระจ่าง กรมการทหารช่าง กช. ๕๒

๑๑๒๕ จ.ส.อ. นิเชษฐ แพฟืน กรมการทหารช่าง กช. ๕๑

๑๑๒๖ จ.ส.อ. นเรศร์ ภูลสวัสด์ิ ช.๑๑ พัน.๑๑๑ กช. ๘๕

๑๑๒๗ จ.ส.อ. วิวัฒน์  พึ งใจ ช.๑๑ พัน.๑๑๑ กช. ๘๓

๑๑๒๘ จ.ส.อ. สัญญา ฤทธ์ิรักษ์ ช.๑๑ พัน.๑๑๑ กช. ๗๙

๑๑๒๙ จ.ส.อ. วีระยุทธ มหาวั ตร์ ช.๑๑ พัน.๑๑๑ กช. ๗๗

๑๑๓๐ จ.ส.อ. อาณัติ นาคโชติ ช.๑๑ พัน.๑๑๑ กช. ๗๕

๑๑๓๑ จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ เพียรค้า ช.พัน.๓ กช. ๕๔

๑๑๓๒ จ.ส.อ.หญิง นงลักษณ์ แก้วทอง กช. กช. ๖๑

๑๑๓๓ จ.ส.ท. ยุทธนา ชิวขนาน กช. กช. ๕๐

๑๑๓๔ จ.ส.ท. วีรภัทร ไทยประเสริฐ รร.ช.กช. กช. ๗๕

๑๑๓๕ จ.ส.ต. ชัยภัทร ท่าทวี กช. กช. ๘๒

๑๑๓๖ จ.ส.ต. สุนทร นะกลองดี กช. กช. ๘๒

๑๑๓๗ จ.ส.ต. กิติกร สุริฉาย กช. กช. ๘๑

๑๑๓๘ จ.ส.ต. ณัฐินนท์ ยืนยง กช. กช. ๗๗

๑๑๓๙ จ.ส.ต. กิจจา พันธ์ประสิทธ์ิเวช กช. กช. ๖๑

๑๑๔๐ จ.ส.ต. ดิศพงศ์ คะเชนชร กช. กช. ๕๖

๑๑๔๑ จ.ส.ต. ศักด์ิดา วลัยศรี กช. กช. ๕๑

๑๑๔๒ จ.ส.ต. ธัชกฤต กมลวรากรกุล รร.ช.กช. กช. ๕๔

๑๑๔๓ ส.อ. ศรัณย์ ทองใย กช. กช. ๘๗

๑๑๔๔ ส.อ. ปริญญา เสลาโชติ กช. กช. ๘๓

๑๑๔๕ ส.อ. วัชระ หล่อเงิน กช. กช. ๘๒

๑๑๔๖ ส.อ. อนันตไชย อรรคทิมากูล กช. กช. ๘๐

๑๑๔๗ ส.อ. นพพล กระต่ายทอง กช. กช. ๗๙

๑๑๔๘ ส.อ. ต่อพงศ์ ค่าแก้ว กช. กช. ๗๙

๑๑๔๙ ส.อ. จีรวัฒน์ โปรยสุรินทร์ กช. กช. ๗๗

๑๑๕๐ ส.อ. อนุชา ไพจิตรผลกวี กช. กช. ๗๔

๑๑๕๑ ส.อ. ณัฐกร บุบภาที กช. กช. ๗๑

๑๑๕๒ ส.อ. กรธวัช ชื นจิตร กช. กช. ๗๐

๑๑๕๓ ส.อ. ธนพัฒน์ บรรจบในเมือง กช. กช. ๖๖

๑๑๕๔ ส.อ. ศุภกรชัย ภู่มาลัย กช. กช. ๖๔

๑๑๕๕ ส.อ. ธีรภพ วรบุตร กช. กช. ๖๐

๑๑๕๖ ส.อ. ณัฐ เรืองเดช กช. กช. ๕๙

๑๑๕๗ ส.อ. อรรถพล เต้ียเย้ กช. กช. ๕๘

๑๑๕๘ ส.อ. สุรดิษ แสงคีรีพัฒน์ กช. กช. ๕๘

๑๑๕๙ ส.อ. ปิยณัฐ อินทร์มณี กช. กช. ๕๗

๑๑๖๐ ส.อ. นพรัตน์ ทองแท้ กช. กช. ๕๔

๑๑๖๑ ส.อ. อติเทพ สะอาดแก้ว กช. กช. ๕๔

๑๑๖๒ ส.อ. ธีร์ธวัช ขาวทอง กช. กช. ๕๑
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๑๑๖๓ ส.อ. สิริราช ค่าเช้ือ ช.๓ พัน.๓๐๒ กช. ๙๙

๑๑๖๔ ส.อ. พงษ์ระวี คงภักดี ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ กช. ๗๕

๑๑๖๕ ส.ท. วัชระพงษ์ ประทีปถิ นทอง กช. กช. ๘๔

๑๑๖๖ ส.ท. โสภณ สุขพอสม กช. กช. ๘๒

๑๑๖๗ ส.ท. กิ งศักด์ิ แดงเพ็ง กช. กช. ๗๖

๑๑๖๘ ส.ท. กฤตภาศ อินทรจินดา กช. กช. ๗๖

๑๑๖๙ ส.ท. ปฐมพร ศรีคง กช. กช. ๗๑

๑๑๗๐ ส.ท. วุฒิพงษ์ อ่วมภักดี กช. กช. ๕๙

๑๑๗๑ ส.ท. ศุภรุจ อมรจรรยารัตน์ กช. กช. ๕๘

๑๑๗๒ ส.ท. สุริยะ มหาวงษ์ กช. กช. ๕๗

๑๑๗๓ ส.ท. ภานุวัฒน์ สิงห์จุ้ย กช. กช. ๕๖

๑๑๗๔ ส.ท. นักรบ สร้อยสวัสด์ิ กช. กช. ๕๓

๑๑๗๕ ส.ท. รักษิต แสงเงิน กช. กช. ๕๓

๑๑๗๖ ส.ท. ชนินทร์ พุ่มแก้ว กช. กช. ๕๒

๑๑๗๗ ส.ท. กมลภพ อภิปันโน กช. กช. ๕๒

๑๑๗๘ ส.ท. อุดมทรัพย์ พุ่มเจริญ กช. กช. ๕๐

๑๑๗๙ ส.ท. พงศ์ภรณ์ กาบแก้ว ช.๓ พัน.๓๐๒ กช. ๙๖

๑๑๘๐ ส.ท. สิทธิเดช ถูระวร ช.๓ พัน.๓๐๒ กช. ๗๐

๑๑๘๑ ส.ท. ณัฐนันท์ ด่าทั ว ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ กช. ๘๒

๑๑๘๒ ส.ท. ชยภัทร หนูน้อย ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ กช. ๗๖

๑๑๘๓ ส.ท. อิทธิพัทธ์ ศรีราม ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ กช. ๖๒

๑๑๘๔ ส.ต. ธัญพิสิษฐ์ ต้ังประเสริฐ กช. กช. ๘๕

๑๑๘๕ ส.ต. จิรายุ จิรังกูร กช. กช. ๖๒

๑๑๘๖ ส.ต. นรากร บัวพันธ์ กช. กช. ๕๖

๑๑๘๗ ส.ต. วิษณุ บุญเนตร์ ช.พัน.๑๕ พล.ร.๑๕ กช. ๗๕

๑๑๘๘ ส.ต.หญิง สิริณี สายสนิท กช. กช. ๖๒

๑๑๘๙ ร.อ. นรัฎ ชื นเกิด กบ.ทบ. กบ.ทบ. ๗๙

๑๑๙๐ ร.อ. ลาภนิรันดร์ ชุตินธรารักษ์ กบ.ทบ. กบ.ทบ. ๗๙

๑๑๙๑ ร.ท.หญิง ปาริชาต ดาระดาษ กบ.ทบ. กบ.ทบ. ๖๗

๑๑๙๒ ร.ต. กฤษณเดช วิเชียร กบ.ทบ. กบ.ทบ. ๘๔

๑๑๙๓ ส.ท.หญิง กนกวรรณ ทองใบ กบ.ทบ. กบ.ทบ. ๘๘

๑๑๙๔ ส.ต.หญิง สุนิสา บางบุตร กบ.ทบ. กบ.ทบ. ๘๔

๑๑๙๕ พ.ท. อาทิตย์ วงศ์สุริยา กร.ทบ. กร.ทบ. ๘๕

๑๑๙๖ พ.ต. ยงยุทธ ตันเสียงสม กร.ทบ. กร.ทบ. ๘๐

๑๑๙๗ ร.ท. ธโนบล รอดเจริญ กร.ทบ. กร.ทบ. ๘๓

๑๑๙๘ จ.ส.อ.หญิง ไพจิตร วิลัยศิลป์ กร.ทบ. กร.ทบ. ๘๐

๑๑๙๙ น.ส. วราพร วงษ์สูงเนิน กร.ทบ. กร.ทบ. ๘๓

๑๒๐๐ ร.ท. สิทธิชัย รักภักดี หน่วย ขกท.พล.ร.๑๕ ขกท. ๕๑

๑๒๐๑ ร.ต. ทนงศักด์ิ แสงอร่าม ขกท. ขกท. ๕๖
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๑๒๐๒ จ.ส.อ. ประภาส อัมพรพงษ์ ขกท. ขกท. ๕๗

๑๒๐๓ จ.ส.ท. ชาคริต ภูมลี ขกท. ขกท. ๖๓

๑๒๐๔ ส.อ. ณัฐพัชร สุดยอด ขกท. ขกท. ๕๒

๑๒๐๕ ส.อ. รัฐพล สีทัด หน่วย ขกท.พล.ร.๑๕ ขกท. ๖๔

๑๒๐๖ ส.ท. ศุภพงศ์ เชิงดี หน่วย ขกท.พล.ร.๑๕ ขกท. ๕๐

๑๒๐๗ ส.อ. ศุภิสรา วัฒนพิศุทธ์ ขว.ทบ. ขว.ทบ. ๕๗

๑๒๐๘ ส.อ.หญิง มะลิศา ทองชุม ขว.ทบ. ขว.ทบ. ๖๑

๑๒๐๙ ส.ต. เจษฎา บุตตา ขว.ทบ. ขว.ทบ. ๕๖

๑๒๑๐ พ.อ. สมมิตร สินธุวงศานนท์ ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๘๖

๑๒๑๑ พ.อ. พรชัย สุตวงษ์ ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๘๒

๑๒๑๒ พ.ท. นันทพล เกียรติกุลชัย ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๙๑

๑๒๑๓ พ.ท. สิทธิชัย อินทร์บ่ารุง ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๘๐

๑๒๑๔ พ.ท. สมเกียรติ อินท่า ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๖๑

๑๒๑๕ พ.ต. บุญสม สีบุญทา ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๕๔

๑๒๑๖ ร.อ. ธีรศักด์ิ พรมเดื อ ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๗๖

๑๒๑๗ ร.อ.หญิง เจนจิรา ศรีสวัสด์ิ ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๘๗

๑๒๑๘ ร.ท. สุทิน แย้มพงษ์ ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๗๙

๑๒๑๙ ร.ต. ชัยวัฒน์ สิงห์สมบูรณ์ ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๗๓

๑๒๒๐ ร.ต. ศิริรุ่ง ฐิตสาโร ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๕๒

๑๒๒๑ จ.ส.อ. อัศชน แสงอินทร์ ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๗๕

๑๒๒๒ จ.ส.อ. กฤษณะ ผลฟักแฟง ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๗๔

๑๒๒๓ ส.อ. เมธาสิทธ์ิ อ้ิมแตง ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๙๐

๑๒๒๔ ส.อ. จีระพล แคนสิงห์ ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๖๒

๑๒๒๕ ส.อ. ชัยรัตน์ ทองดีเขียว ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๕๔

๑๒๒๖ ส.อ. ชลธี เสาวรส ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๕๒

๑๒๒๗ ส.อ. ธนันท์ ย้ิมน่วม ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๕๑

๑๒๒๘ ส.อ. ประสพโชค ไวยะกา ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๕๐

๑๒๒๙ ส.อ.หญิง มนธิญา จันทร์เพ็ญ ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๗๖

๑๒๓๐ ส.ท. จักรพันธ์ มหัธทเศรษฐ์ ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๙๐

๑๒๓๑ ส.ท. ศักดา อินทรโคตร ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๕๕

๑๒๓๒ ส.ท.หญิง อรอุษา อินทรจันทร์ ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๗๕

๑๒๓๓ ส.ต. นิธิวัฒน์ จิตรพร ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๘๓

๑๒๓๔ ส.ต. สรศักด์ิ เพชรสุข ขส.ทบ. ขส.ทบ. ๗๕

๑๒๓๕ พ.ต.หญิง ปรียานุช ทองรักษ์ จบ. จบ. ๕๖

๑๒๓๖ ร.อ. กิตติ ข่าท้วม จบ. จบ. ๖๖

๑๒๓๗ ร.ต. วิทยา เกล้ียงพร้อม จบ. จบ. ๕๙

๑๒๓๘ จ.ส.ท.หญิง สุจิรา จิตช่วย จบ. จบ. ๖๐

๑๒๓๙ ส.อ.หญิง วิไลพรรณ ทศวิเทศกิจ จบ. จบ. ๕๒

๑๒๔๐ จ.ส.อ.หญิง พรพิมล บัวงาม ดย.ทบ. ดย.ทบ. ๘๓
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๑๒๔๑ ส.อ.หญิง ชลธิชา พุกชาญค้า ดย.ทบ. ดย.ทบ. ๖๘

๑๒๔๒ ส.อ.หญิง ศุภกานต์ บรรจงขยาย ดย.ทบ. ดย.ทบ. ๕๖

๑๒๔๓ ส.อ.หญิง ศิริรัตน์ ศุขเอี ยม ดย.ทบ. ดย.ทบ. ๕๓

๑๒๔๔ ส.ท. ธงชัย ประมูลอรรถ ดย.ทบ. ดย.ทบ. ๕๘

๑๒๔๕ ส.ท.หญิง เจนจิรา พาค่าป้อง ดย.ทบ. ดย.ทบ. ๕๕

๑๒๔๖ ร.อ. สุริยา แสวงทรัพย์ นปอ. นปอ. ๘๔

๑๒๔๗ ร.อ. ชูศักด์ิ สุริยวรรณ นปอ. นปอ. ๖๗

๑๒๔๘ ร.ท. มนูญ คุ้มประดิษฐ นปอ. นปอ. ๗๗

๑๒๔๙ ร.ท. เสกสรร โทสันเทียะ นปอ. นปอ. ๕๐

๑๒๕๐ จ.ส.อ. ศุภกิตด์ิ เขียวหวาน นปอ. นปอ. ๘๗

๑๒๕๑ จ.ส.อ. ยุทธศักด์ิ บุญทอง นปอ. นปอ. ๘๑

๑๒๕๒ จ.ส.อ. เอกชัย สิงห์หล่อ นปอ. นปอ. ๖๖

๑๒๕๓ จ.ส.อ. สุวิทย์ ชิณปัทม์ นปอ. นปอ. ๖๐

๑๒๕๔ จ.ส.อ. นิรุธ เพ็ชรตะกั ว นปอ. นปอ. ๖๐

๑๒๕๕ จ.ส.อ. สุริชัย เลพล นปอ. นปอ. ๕๘

๑๒๕๖ จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ จุติ นปอ. นปอ. ๕๗

๑๒๕๗ จ.ส.อ. อิทธิกร วามะลุน นปอ. นปอ. ๕๑

๑๒๕๘ จ.ส.อ. พงษ์ทอง ทองดอนง้าว ปตอ.๑ พัน.๖ นปอ. ๕๖

๑๒๕๙ จ.ส.ท. ทรงชัย รักด่านกลาง นปอ. นปอ. ๕๑

๑๒๖๐ จ.ส.ต. พากษ์เกียรติ วงค์หนองแล้ง นปอ. นปอ. ๕๕

๑๒๖๑ ส.อ. สันติ ขวัญเมือง นปอ. นปอ. ๘๗

๑๒๖๒ ส.อ. ปฏิภาณ ลาดจันทึก นปอ. นปอ. ๘๗

๑๒๖๓ ส.อ. วรากร บูชาบุญ นปอ. นปอ. ๘๒

๑๒๖๔ ส.อ. นพนันท์ กฤษฎี นปอ. นปอ. ๖๔

๑๒๖๕ ส.อ. โสภณ ก้อนมณี นปอ. นปอ. ๖๔

๑๒๖๖ ส.อ. เบญจพล เริงกมล นปอ. นปอ. ๕๔

๑๒๖๗ ส.อ. ทินศักด์ิ จอมทอง นปอ. นปอ. ๕๐

๑๒๖๘ ส.ท. ปุญญพัฒน์ ข่าแก้ว นปอ. นปอ. ๖๖

๑๒๖๙ ส.ท. ณัฐพงษ์ คงหอม นปอ. นปอ. ๖๒

๑๒๗๐ ส.ท. ศราวุฒิ กุลพิพิธ นปอ. นปอ. ๖๑

๑๒๗๑ ส.ท. ชิณณวรรธน์ ค่ายาง นปอ. นปอ. ๕๖

๑๒๗๒ ส.ต. จีระพัฒน์ จันทรังสรรค์ นปอ. นปอ. ๗๒

๑๒๗๓ พ.ต.หญิง อนันตญา ทองเปราะ นรด. นรด. ๙๔

๑๒๗๔ ร.ท. โชคชัย นาธงชัย นรด. นรด. ๙๙

๑๒๗๕ ร.ท. นที ภิญโญธรรมากร นรด. นรด. ๗๗

๑๒๗๖ ร.ท. พนธกร ทองอาสน์ นรด. นรด. ๕๑

๑๒๗๗ ร.ท.หญิง สุธาสินี นุ้ยมาก นรด. นรด. ๙๒

๑๒๗๘ ร.ต.หญิง ภัทรานิษฐ์ ประวีณเจษฎากุล ศศท. นรด. ๘๖

๑๒๗๙ จ.ส.อ. ผจญ ชุ่มมิ นรด. นรด. ๘๙
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๑๒๘๐ จ.ส.อ. เฉลิมรัฐ แจ้งชัด นรด. นรด. ๗๒

๑๒๘๑ จ.ส.อ. ธวัชชัย มีบุญ นรด. นรด. ๖๖

๑๒๘๒ จ.ส.อ. กิติพงศ์ แย้มเกตุ นรด. นรด. ๖๒

๑๒๘๓ จ.ส.อ. พรสยาม กวนหอย นรด. นรด. ๕๗

๑๒๘๔ จ.ส.อ. อาทิตย์ เหลาสุภาพ นรด. นรด. ๕๖

๑๒๘๕ จ.ส.อ. คธาวุธ ศิริมงคล นรด. นรด. ๕๕

๑๒๘๖ จ.ส.อ. วัลลภ ฤทธ์ิอร่าม นรด. นรด. ๕๔

๑๒๘๗ จ.ส.อ. อภิรักษ์ จูประสงค์ทรัพย์ ศศท. นรด. ๗๗

๑๒๘๘ จ.ส.อ. นิรันดร์ ทัศพันธ์ ศศท. นรด. ๗๕

๑๒๘๙ ส.อ. วสันต์ บุญมา นรด. นรด. ๕๖

๑๒๙๐ ส.ท. ชันชนก ดอกเมฆ นรด. นรด. ๗๑

๑๒๙๑ ส.ท. ศุภกฤษณ์ แก้วบริสุทธ์ิ นรด. นรด. ๖๐

๑๒๙๒ ส.ท. วิชัย เขียวมุ่ย นรด. นรด. ๖๐

๑๒๙๓ ส.ท. วัชรพงษ์ ก้งเส้ง นรด. นรด. ๕๙

๑๒๙๔ ส.ท. ธารินทร์ โคตรภักดี ศศท. นรด. ๖๒

๑๒๙๕ พ.อ. ชัชวีร์ อินสว่าง นสศ. นสศ. ๕๘

๑๒๙๖ พ.อ. ปัณณวิชญ์ มาณะสม นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๓

๑๒๙๗ พ.อ. คมกฤช แย้มกลิ น นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๓

๑๒๙๘ พ.อ. อมรชัย ลือชา ศสพ. นสศ. ๙๔

๑๒๙๙ พ.อ. สมภพ นิลแนบแก้ว ศสพ. นสศ. ๗๙

๑๓๐๐ พ.ท. อุทัย ศรีใจป้อ นสศ. นสศ. ๙๒

๑๓๐๑ พ.ท. พนม ยืนยง นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๖

๑๓๐๒ พ.ท. ปัญจชาติ นิลสันเทียะ นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๕

๑๓๐๓ พ.ท. อร่าม จอมจิต พล.รพศ.๑ นสศ. ๗๗

๑๓๐๔ พ.ท.หญิง ธัญรัศม์ิ โชติศิรพันธ์ุ ศสพ. นสศ. ๙๖

๑๓๐๕ พ.ต. นพคุณ พูลโพธ์ิทอง นสศ. นสศ. ๖๗

๑๓๐๖ พ.ต. ธงชัย บุญสุภากุล นสศ. นสศ. ๖๕

๑๓๐๗ พ.ต. ประธาร มาเดช ฝกพ.รพศ.๕ นสศ. ๘๓

๑๓๐๘ พ.ต. สุทิพย์ จูงพันธ์ ศสพ. นสศ. ๙๑

๑๓๐๙ ร.อ. สมเกียรติ รัตนชัยพิพัฒน์ นสศ. นสศ. ๘๘

๑๓๑๐ ร.อ. พเยาว์ แก้วกันยา นสศ. นสศ. ๖๒

๑๓๑๑ ร.อ. พนม ไกรเดช นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๖๐

๑๓๑๒ ร.อ. บุญทวี บัวบรรจง พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. ๕๒

๑๓๑๓ ร.อ. กิตติชัย จิตสะอาด รพศ.๕ พัน.๑ นสศ. ๕๙

๑๓๑๔ ร.ท. ประไทย วิลานันท์ นสศ. นสศ. ๘๒

๑๓๑๕ ร.ท. สมชาย แดงงาม นสศ. นสศ. ๖๗

๑๓๑๖ ร.ท. ชาญชัย บุตรลา นสศ. นสศ. ๕๔

๑๓๑๗ ร.ท. โชดก สุนทรเมือง นสศ. นสศ. ๕๒

วันท่ี 12 ต.ค. ๖๕ เวลำ 090๐ - 10๓๐ (1 ช่ัวโมง 30 นำที)
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๑๓๑๘ ร.ท. สมศิลป์ นวลมะ พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. ๖๙

๑๓๑๙ ร.ท. ประกอบ อ ่าทอง พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. ๕๙

๑๓๒๐ ร.ท. สุพจน์ อาจนิยม ร.๑๓ พัน.๓ นสศ. ๕๗

๑๓๒๑ ร.ท. ภานุพงษ์ ประจงแต่ง รพศ.๒ นสศ. ๗๗

๑๓๒๒ ร.ท. ผเดิม ละเอียด รพศ.๔  พัน.๒ นสศ. ๖๗

๑๓๒๓ ร.ท. พุฒิชัย แพลอย ศสพ. นสศ. ๙๗

๑๓๒๔ ร.ท. วินัย แสงสว่าง ศสพ. นสศ. ๙๑

๑๓๒๕ ร.ท. อภิโชติ เรืองแย้ม ศสพ. นสศ. ๖๐

๑๓๒๖ ร.ท. ธีรพล พรหมโคตร ศสพ. นสศ. ๕๗

๑๓๒๗ ร.ท.หญิง ภวิณี ศรีจันทร์ ศสพ. นสศ. ๙๕

๑๓๒๘ ร.ต. ธีรัช เอี ยมชัย พล.รพศ.๑ นสศ. ๘๕

๑๓๒๙ ร.ต. สุรศักด์ิ ตระกูลบุษษี พล.รพศ.๑ นสศ. ๗๙

๑๓๓๐ ร.ต. กรีฑา มากต่าย พล.รพศ.๑ นสศ. ๗๙

๑๓๓๑ ร.ต. อดุลย์ โสจะ รพศ.๒ พัน.๑ นสศ. ๗๗

๑๓๓๒ ร.ต. อ่าไพ บุตรงาม รพศ.๕ นสศ. ๗๖

๑๓๓๓ ร.ต. พีรภัทร พรมมี ศสพ. นสศ. ๕๔

๑๓๓๔ จ.ส.อ. สุรกิจ เคนนาดี นสศ. นสศ. ๙๖

๑๓๓๕ จ.ส.อ. เอกราช เก่งธัญกรณ์ นสศ. นสศ. ๙๑

๑๓๓๖ จ.ส.อ. เก้ือกูล เอ้ือเกรียงไกร นสศ. นสศ. ๙๑

๑๓๓๗ จ.ส.อ. ทัชพงษ์ หงษ์สูงเนิน นสศ. นสศ. ๘๓

๑๓๓๘ จ.ส.อ. นิกร ยศปัญญา นสศ. นสศ. ๗๕

๑๓๓๙ จ.ส.อ. ภราดร วิเศษศรี นสศ. นสศ. ๗๔

๑๓๔๐ จ.ส.อ. เจนรบ โสตะวงศ์ นสศ. นสศ. ๗๔

๑๓๔๑ จ.ส.อ. ทองใบ ดวงเพ็ญมาศ นสศ. นสศ. ๗๒

๑๓๔๒ จ.ส.อ. รณฤทธ์ิ บริสุทธ์ิ นสศ. นสศ. ๗๒

๑๓๔๓ จ.ส.อ. ชวฤทธ์ิ สายสว่าง นสศ. นสศ. ๗๒

๑๓๔๔ จ.ส.อ. ประวิทย์ ศักด์ิค่าดวง นสศ. นสศ. ๗๑

๑๓๔๕ จ.ส.อ. ไกรสอน ไชยศรีวรรณ์ นสศ. นสศ. ๗๐

๑๓๔๖ จ.ส.อ. ชนกนารถ จ่ารอง นสศ. นสศ. ๖๗

๑๓๔๗ จ.ส.อ. จรัญ สุวรรณจัน นสศ. นสศ. ๖๗

๑๓๔๘ จ.ส.อ. ชนะพล มิ งขวัญ นสศ. นสศ. ๖๖

๑๓๔๙ จ.ส.อ. ธนกฤต แสนสิทธ์ิ นสศ. นสศ. ๖๖

๑๓๕๐ จ.ส.อ. ภลัษนันท์ นาคง นสศ. นสศ. ๖๕

๑๓๕๑ จ.ส.อ. พิษณุ ค่าก้อนแก้ว นสศ. นสศ. ๖๔

๑๓๕๒ จ.ส.อ. สุรศักด์ิ ค่านวนดาว นสศ. นสศ. ๕๑

๑๓๕๓ จ.ส.อ. พิเชษฐ์ บุญชู นสศ. นสศ. ๕๑

๑๓๕๔ จ.ส.อ. อนุสรณ์ ราชนาทิพย์ นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๐

๑๓๕๕ จ.ส.อ. กาญจณพล ทับฤทธ์ิ พล.รพศ.๑ นสศ. ๗๖

๑๓๕๖ จ.ส.อ. นพดล ปร้ันเจริญ พล.รพศ.๑ นสศ. ๗๒
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๑๓๕๗ จ.ส.อ. นิมิต ป่ินทอง พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. ๗๘

๑๓๕๘ จ.ส.อ. สุวัฒชัย เพ็งหนู พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. ๕๘

๑๓๕๙ จ.ส.อ. เสรียุทธ์ ชื นไทย พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. ๕๓

๑๓๖๐ จ.ส.อ. ทินกร เหลาพรม รพศ.๒ พัน.๑ นสศ. ๘๘

๑๓๖๑ จ.ส.อ. วิรัตน์ ศรีทองอินทร์ รพศ.๒ พัน.๑ นสศ. ๗๖

๑๓๖๒ จ.ส.อ. พันธ์พงษ์ มีมิตรภาพ รพศ.๕ นสศ. ๖๖

๑๓๖๓ จ.ส.อ. พิสิษฐ์ เกิดมีทรัพย์ รพศ.๕ นสศ. ๖๒

๑๓๖๔ จ.ส.อ. ประมุก โจกตะคุ ศสพ. นสศ. ๗๓

๑๓๖๕ จ.ส.อ. สมปอง เกิดมีทรัพย์ ศสพ. นสศ. ๗๑

๑๓๖๖ จ.ส.อ. วัชรากรณ์ กินรี ศสพ. นสศ. ๕๒

๑๓๖๗ จ.ส.อ.หญิง ชญาดา พันธ์ทุ้ย นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๗

๑๓๖๘ จ.ส.อ.หญิง กีรติกาญจน์ กลัดแก้วสิริกุล นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๖

๑๓๖๙ จ.ส.อ.หญิง ชุตินันท์ จันรุณ นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๕

๑๓๗๐ จ.ส.อ.หญิง ทรรศนีย์ เกิดศรีพันธ์ ศสพ. นสศ. ๙๕

๑๓๗๑ จ.ส.อ.หญิง วารุณี ทองสุก ศสพ. นสศ. ๙๕

๑๓๗๒ จ.ส.อ.หญิง เรณู ฤทธ์ิเลิศ ศสพ. นสศ. ๖๔

๑๓๗๓ จ.ส.ท. จีรพจน์ แผ่นทอง นสศ. นสศ. ๙๑

๑๓๗๔ จ.ส.ท. ประจักษ์ เสรีนวัฒน์ นสศ. นสศ. ๖๓

๑๓๗๕ จ.ส.ท. ธนากร ชูช่วย นสศ. นสศ. ๕๓

๑๓๗๖ จ.ส.ท. วิชัย แซ่ลี รพศ.๕ พัน.๑ นสศ. ๗๓

๑๓๗๗ จ.ส.ท. ขันติ นิ มคล้าย ศสพ. นสศ. ๘๓

๑๓๗๘ จ.ส.ต. ชัยวัฒน์ อยู่สบาย นสศ. นสศ. ๘๔

๑๓๗๙ จ.ส.ต. คมสัน กลิ นหอม นสศ. นสศ. ๖๖

๑๓๘๐ จ.ส.ต. วสพล โนนทิง นสศ. นสศ. ๖๐

๑๓๘๑ จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ วงศ์ไชย นสศ. นสศ. ๕๑

๑๓๘๒ จ.ส.ต. สิทธิพร เข็มพันธ์ นสศ. นสศ. ๕๐

๑๓๘๓ จ.ส.ต. นุชา นุชชนะ ศสพ. นสศ. ๙๐

๑๓๘๔ ส.อ. คุณากร กิจสุนทร นสศ. นสศ. ๙๑

๑๓๘๕ ส.อ. วิสรุฒม์ ประสานพงศ์ นสศ. นสศ. ๘๘

๑๓๘๖ ส.อ. เกรียงไกร ปานจ่ารูญ นสศ. นสศ. ๘๘

๑๓๘๗ ส.อ. ชัชวาล ขันธุปัตย์ นสศ. นสศ. ๗๒

๑๓๘๘ ส.อ. วรธน ชื นกรมรักษ์ นสศ. นสศ. ๗๐

๑๓๘๙ ส.อ. ลิขิต ประสาระเอ นสศ. นสศ. ๖๘

๑๓๙๐ ส.อ. ศุภกร พรเอนก นสศ. นสศ. ๖๗

๑๓๙๑ ส.อ. สุรศักด์ิ ช้างสาร นสศ. นสศ. ๕๕

๑๓๙๒ ส.อ. สายฟ้า ชาวแพะ นสศ. นสศ. ๕๑

๑๓๙๓ ส.อ. เจษฎา กลิ นสิงห์ นสศ. นสศ. ๕๐

๑๓๙๔ ส.อ. เจษฎานันท์ เพชรชนะ นสศ. นสศ. ๕๐

๑๓๙๕ ส.อ. วิศรุต สีจันทร์ นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๗
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๑๓๙๖ ส.อ. วัฒชระ ภูธร พล.รพศ.๑ นสศ. ๗๘

๑๓๙๗ ส.อ. อนุวัฒน์ สีขาว พล.รพศ.๑ นสศ. ๗๒

๑๓๙๘ ส.อ. วรพล บุญปกป้องรักษา พล.รพศ.๑ นสศ. ๗๑

๑๓๙๙ ส.อ. พรเทพ อริยะโคตร พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. ๗๖

๑๔๐๐ ส.อ. ณัฐพงษ์ ตรีกูต พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. ๕๘

๑๔๐๑ ส.อ. วัชรพงษ์ ศิริอ่าพันธ์ รพศ.๒ นสศ. ๙๒

๑๔๐๒ ส.อ. ภูธเนศ ปานพิมพ์ รพศ.๒ นสศ. ๘๗

๑๔๐๓ ส.อ. วิศิษฏ์ บุญศาสตร์ รพศ.๒ พัน.๑ นสศ. ๗๗

๑๔๐๔ ส.อ. วุฒิชัย แก้วชุ่ม รพศ.๔ นสศ. ๘๑

๑๔๐๕ ส.อ. สินสมุทร์ แก้ววรรณา รพศ.๔  พัน.๒ นสศ. ๖๑

๑๔๐๖ ส.อ. เอกภิชัย จินาเหมย รพศ.๕ นสศ. ๘๕

๑๔๐๗ ส.อ. คมกริช บุญน่านาน รพศ.๕ นสศ. ๖๘

๑๔๐๘ ส.อ. อรรถพล สมนึก รพศ.๕ นสศ. ๕๖

๑๔๐๙ ส.อ. วัชรพงษ์ สุริยะใจ รพศ.๕ พัน.๑ นสศ. ๙๐

๑๔๑๐ ส.อ. ดนัย คะโน รพศ.๕ พัน.๑ นสศ. ๗๙

๑๔๑๑ ส.อ. ภานุพงษ์ สุริยเลิศ ศสพ. นสศ. ๘๕

๑๔๑๒ ส.อ. วีรชน ซื อสกุลรัตน์ ศสพ. นสศ. ๗๗

๑๔๑๓ ส.อ. ส่าเริง กุลวงษ์ ศสพ. นสศ. ๕๔

๑๔๑๔ ส.อ.หญิง สุภาวดี สุทธิเรือง นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๖๒

๑๔๑๕ ส.ท. วราวุฒิ สุวรรณวิสัย นสศ. นสศ. ๗๐

๑๔๑๖ ส.ท. จตุรนต์ มีแสง นสศ. นสศ. ๖๙

๑๔๑๗ ส.ท. อรรถพ ศรีแก้ว นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๖๒

๑๔๑๘ ส.ท. ธนภัทร เรืองป้อม นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๖๐

๑๔๑๙ ส.ท. อภิเดช ภัสดา นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๙

๑๔๒๐ ส.ท. นัสทชัย มณียศ นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๑

๑๔๒๑ ส.ท. ศราวุฒิ สังข์ส่าราญ นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๑

๑๔๒๒ ส.ท. ปรัชญา สีทองทุม พล.รพศ.๑ นสศ. ๗๓

๑๔๒๓ ส.ท. ราเมศ ม่วงป่า พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. ๗๙

๑๔๒๔ ส.ท. ศิรภพ พะยัติ พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. ๖๘

๑๔๒๕ ส.ท. จีรพัฒน์ ชายแก้ว พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. ๖๕

๑๔๒๖ ส.ท. เอกพงษ์ โพธารินทร์ พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. ๖๓

๑๔๒๗ ส.ท. ธนากร กิจพิบูลย์ รพศ.๕ นสศ. ๖๙

๑๔๒๘ ส.ท. กิตติพงศ์ กิตติศุภมานนท์ ศสพ. นสศ. ๙๕

๑๔๒๙ ส.ท. ยุทธศาสตร์ ม่วงทอง ศสพ. นสศ. ๗๑

๑๔๓๐ ส.ท.หญิง ชไมพร จันทคัด ศสพ. นสศ. ๙๖

๑๔๓๑ ส.ท.หญิง ณัฏฐ์กฤตา เปล่งสงคราม ศสพ. นสศ. ๙๖

๑๔๓๒ ส.ท.หญิง สุภัสนันท์ สิ นมั น ศสพ. นสศ. ๙๓

๑๔๓๓ ส.ต. ลิขิต นาโสก นสศ. นสศ. ๖๗

๑๔๓๔ ส.ต. กิตติภพ สถิตย์ นสศ. (เฉพาะ บก.นสศ.) นสศ. ๕๘
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๑๔๓๕ ส.ต. สรศักด์ิ แก้วแสนซาว พล.รพศ.๑ นสศ. ๗๖

๑๔๓๖ ส.ต. ทรงศักด์ิ แสนศิริ พล.รพศ.๑ นสศ. ๖๑

๑๔๓๗ ส.ต. ชาคริต แสงสว่าง ร.๑๓ พัน.๓ นสศ. ๕๙

๑๔๓๘ ส.ต. ภาณุวัชร บุญทิม ศสพ. นสศ. ๙๗

๑๔๓๙ ศ.อ. ยุทธศักด์ิ คณะแสวง รพศ.๒ นสศ. ๘๓

๑๔๔๐ พ.ท. วรวิทย์ แนวมั น พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๕๘

๑๔๔๑ พ.ท. วัชระ มีช้อย พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๕๗

๑๔๔๒ พ.ต. สุรศักด์ิ มีสุขขี พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๕๗

๑๔๔๓ ร.อ. พิชิต จันทร์แจ้ง พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๕๘

๑๔๔๔ ร.ต. สนธยา เกษหอม พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๖๕

๑๔๔๕ ร.ต. ทวีพงศ์ ค่ามา พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๖๒

๑๔๔๖ จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ ใจเย็น พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๕๙

๑๔๔๗ จ.ส.ท. ธวชัย พิรุณโปรย พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๕๑

๑๔๔๘ จ.ส.ต. ธราภัท ภัคธรธ่ารงกุล พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๕๖

๑๔๔๙ ส.อ. ณัฐวุฒิ วารี พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๖๔

๑๔๕๐ ส.อ. เจษฎา รุ่งสว่าง พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๖๒

๑๔๕๑ ส.อ. ชัยเจริญ อดิสรณกุล พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๕๘

๑๔๕๒ ส.ท.หญิง ณภัคปภา สวยศรี พธ.ทบ. พธ.ทบ. ๕๗

๑๔๕๓ ร.ท.หญิง ยุพิน ศรีงามผ่อง พบ. พบ. ๘๓

๑๔๕๔ ร.ต. กฤติเดช ใจซื อกุล พบ. พบ. ๙๐

๑๔๕๕ จ.ส.อ. ศราวุฒิ ขอดภูเขียว พบ. พบ. ๘๔

๑๔๕๖ จ.ส.อ.หญิง บัณฑิตา สีมา พบ. พบ. ๘๓

๑๔๕๗ จ.ส.อ.หญิง เมธาพร อันรักษ์งาม พบ. พบ. ๖๕

๑๔๕๘ จ.ส.ต.หญิง ทิติยา การปลูก พบ. พบ. ๕๕

๑๔๕๙ ส.อ. พิชิตพล ใจซื อกุล พบ. พบ. ๖๔

๑๔๖๐ ส.อ.หญิง กรณิการ์ ฝักฝ่าย พบ. พบ. ๘๖

๑๔๖๑ ส.ท. อภิสิทธ์ิ แสงเพชรมณี พบ. พบ. ๕๓

๑๔๖๒ ส.ท.หญิง ทิพย์สุดา เสนากิจ พบ. พบ. ๖๕

๑๔๖๓ ส.ต. สุปรีชา พรเจริญ พบ. พบ. ๙๖

๑๔๖๔ พ.ท. นิรเชตต์ แสงอิ ม พล.ป. พล.ป. ๖๖

๑๔๖๕ พ.ต. บัญชา แม้นพรม พล.ป. พล.ป. ๖๗

๑๔๖๖ ร.อ. สืบสิทธ์ิ สุขเกษม ป.๗๑ พล.ป. ๕๒

๑๔๖๗ ร.อ. เพิ มศักด์ เจือทอง พล.ป. พล.ป. ๘๗

๑๔๖๘ ร.อ. เชิดชาย รามศิริ พล.ป. พล.ป. ๘๑

๑๔๖๙ ร.ท. อภินันท์ มาศรี ป.๗๑ พล.ป. ๖๐

๑๔๗๐ ร.ท. สมโภช คงภักดี ป.๗๑ พัน.๗๑๒ พล.ป. ๖๔

๑๔๗๑ ร.ท. ปรีชา สายทอง ป.๗๑ พัน.๗๑๒ พล.ป. ๖๔

๑๔๗๒ ร.ท. ธิติวัฒน์ มูลศรี พล.ป. พล.ป. ๑๐๐

๑๔๗๓ ร.ท. ส่ารวย ฉิมบรรเทิง พล.ป. พล.ป. ๘๔
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๑๔๗๔ ร.ท. สมศักด์ิ บัวเกตุ พล.ป. พล.ป. ๗๑

๑๔๗๕ ร.ต. เฉลิมพล สังวาลย์ พล.ป. พล.ป. ๘๙

๑๔๗๖ ร.ต. พงศ์พัฒน์ เนียมแสง พล.ป. พล.ป. ๘๗

๑๔๗๗ ร.ต. ช่านาญ แสงทอง พล.ป. พล.ป. ๘๓

๑๔๗๘ ร.ต. สุพจน์ จรัสจันทร์ พล.ป. พล.ป. ๗๓

๑๔๗๙ จ.ส.อ. ธนากร พหลยุทธ พล.ป. พล.ป. ๙๔

๑๔๘๐ จ.ส.อ. สุเมธ อุ่นละไมั พล.ป. พล.ป. ๙๔

๑๔๘๑ จ.ส.อ. ประการ เริงชัยภูมิ พล.ป. พล.ป. ๘๕

๑๔๘๒ จ.ส.อ. ศิริวัฒน์ สุราราษฎร์ พล.ป. พล.ป. ๘๓

๑๔๘๓ จ.ส.อ. ณัฐพล ช่องสว่าง พล.ป. พล.ป. ๘๑

๑๔๘๔ จ.ส.อ. ศักด์ิดา สวนหลวง พล.ป. พล.ป. ๘๐

๑๔๘๕ จ.ส.อ. นิพล เขตจัตุรัส พล.ป. พล.ป. ๗๓

๑๔๘๖ จ.ส.อ. กนก พึ งศรี พล.ป. พล.ป. ๗๓

๑๔๘๗ จ.ส.อ. สุทธินันท์ ฤาชา พล.ป. พล.ป. ๖๔

๑๔๘๘ จ.ส.อ. ชวนากร กิจจาดุลยกุล พล.ป. พล.ป. ๖๑

๑๔๘๙ จ.ส.อ. พงศ์เทพ พันธ์ุทอง พล.ป. พล.ป. ๕๙

๑๔๙๐ จ.ส.อ. พีระพงษ์ พวงโต พล.ป. พล.ป. ๕๕

๑๔๙๑ จ.ส.อ. สุวิชาญชกาศ มาฤทธ์ิ พล.ป. พล.ป. ๕๒

๑๔๙๒ จ.ส.ท. สมพงษ์ ภิญโญ พล.ป. พล.ป. ๙๐

๑๔๙๓ จ.ส.ท. ศุภชัย ธนะสังข์ พล.ป. พล.ป. ๗๓

๑๔๙๔ จ.ส.ต. อภิเชษฐ์ สร้อยม่วง พล.ป. พล.ป. ๘๓

๑๔๙๕ จ.ส.ต. ภูสรันต์ พูลเพิ ม พล.ป. พล.ป. ๘๒

๑๔๙๖ จ.ส.ต. อุดม อรรครินทร์ พล.ป. พล.ป. ๘๑

๑๔๙๗ จ.ส.ต. สุริยัณห์ นันทะเสน พล.ป. พล.ป. ๘๐

๑๔๙๘ จ.ส.ต. ภาสวร ปานพรหม พล.ป. พล.ป. ๖๘

๑๔๙๙ จ.ส.ต. ณัฐพล เฟ่ืองรุ้ง พล.ป. พล.ป. ๕๑

๑๕๐๐ ส.อ. คณาวุฒิ พุทธภิญโญ พล.ป. พล.ป. ๘๖

๑๕๐๑ ส.อ. ภัทรพงศ์ ชัยกิจ พล.ป. พล.ป. ๘๓

๑๕๐๒ ส.อ. บุญญาวัฒน์ เยาวะพันธ์ พล.ป. พล.ป. ๘๓

๑๕๐๓ ส.อ. ธงชัย นางงาม พล.ป. พล.ป. ๗๐

๑๕๐๔ ส.อ. กลวัชร พึ งแสง พล.ป. พล.ป. ๖๘

๑๕๐๕ ส.ท. โชคทวี ศรีชมภู ป.๗๑ พล.ป. ๗๓

๑๕๐๖ ส.ท. อธิป สุขดี ป.๗๑ พล.ป. ๕๔

๑๕๐๗ ส.ท. กฤษณะ อาจข่า ป.๗๑ พล.ป. ๕๑

๑๕๐๘ ส.ท. ธนโชติ พิมพ์สว่าง พล.ป. พล.ป. ๘๙

๑๕๐๙ ส.ท. นักสิทธ์ิ ส่งเสริมพานิช พล.ป. พล.ป. ๘๘

๑๕๑๐ ส.ท. ณัฐวุฒิ เยาว์ทุม พล.ป. พล.ป. ๘๖

๑๕๑๑ ส.ท. จิรายุทธ อินทร์อยู่ พล.ป. พล.ป. ๘๑

๑๕๑๒ ส.ท. ยุทธพิชัย แดงสกล พล.ป. พล.ป. ๗๒
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๑๕๑๓ ส.ท. ชลธวัช คูสุวรรณ พล.ป. พล.ป. ๖๖

๑๕๑๔ ส.ท. ชลสิทธ์ิ โตสูง พล.ป. พล.ป. ๖๔

๑๕๑๕ ส.ท. นที เทียมสีฟ้า พล.ป. พล.ป. ๕๗

๑๕๑๖ ส.ต. ดุษดี ศรีราม พล.ป. พล.ป. ๙๙

๑๕๑๗ ส.ต. เอกรินทร์ ทัพเจริญ พล.ป. พล.ป. ๙๔

๑๕๑๘ ส.ต. ธีรพัฒน์ สิงห์รัตน์ พล.ป. พล.ป. ๙๔

๑๕๑๙ ส.ต. ทัศน์ชัย ป่ินทอง พล.ป. พล.ป. ๗๕

๑๕๒๐ ส.ต. ธวัชชัย สุราราช พล.ป. พล.ป. ๗๑

๑๕๒๑ จ.ส.อ. เกษม จันทร์มี พล.ปตอ. พล.ปตอ. ๕๐

๑๕๒๒ จ.ส.อ. วิเชียร แสงแสน ส.พัน.๑๓ พล.ปตอ. พล.ปตอ. ๕๔

๑๕๒๓ ส.อ. คณิน ประพันธ์พจน์ ปตอ.๒ พล.ปตอ. ๖๑

๑๕๒๔ ส.อ. ศตวรรษ กลมกล่อม ส.พัน.๑๓ พล.ปตอ. พล.ปตอ. ๕๕

๑๕๒๕ ร.ท. มงคล สุรสรยุทธ ยก.ทบ. ยก.ทบ. ๗๗

๑๕๒๖ ส.อ.หญิง สุกัญญา ธนะพัฒน์ ยก.ทบ. ยก.ทบ. ๗๔

๑๕๒๗ พ.ท. มาโนชญ์ ธรมธัช ยย.ทบ. ยย.ทบ. ๕๔

๑๕๒๘ จ.ส.อ. ดิลก คงพร ยย.ทบ. ยย.ทบ. ๕๑

๑๕๒๙ พ.อ. ธวัชชัย พุทธโคตร กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๘๖

๑๕๓๐ พ.อ. โชติวุฒิ พลวิเศษ ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๕๙

๑๕๓๑ พ.ท. คนอง สายทอง กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๖

๑๕๓๒ พ.ท.หญิง จิราภา จิตรสุวรรณ กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๘๙

๑๕๓๓ พ.ต. สุเมธ เตชนันท์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๓

๑๕๓๔ พ.ต. วิฑูร เกตุรักษา รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๕๒

๑๕๓๕ พ.ต. ชาญณรงค์ เต๊ะปานันท์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๕๑

๑๕๓๖ ร.อ. รณชิต มีกลิ นหอม กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๘๘

๑๕๓๗ ร.อ. สมบัติ ทรัพย์ศิลป์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๕

๑๕๓๘ ร.ท. ณัฐพงษ์ ท้วมศิริทวีปรีชา กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๘

๑๕๓๙ ร.ท. นิกร สนธ์ิจันทร์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๗

๑๕๔๐ ร.ท. ยุทธนา สายงาม รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๖

๑๕๔๑ ร.ท.หญิง ปวริศา เงินเจริญ กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๘๔

๑๕๔๒ ร.ท.หญิง ปวรรัตน์ วัชรวิสุทธ์ิ กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๓

๑๕๔๓ ร.ต. สรายุทธ สัจจพงศ์ กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๕๙

๑๕๔๔ ร.ต. นเรศ ภาวะโสภณ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๘๔

๑๕๔๕ จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ บุญนิ ม กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๙๔

๑๕๔๖ จ.ส.อ. ถวิล เพ็งนาม กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๘๘

๑๕๔๗ จ.ส.อ. คณิต สมหวัง กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๖

๑๕๔๘ จ.ส.อ. บุญพิทักษ์ แก้วกอง กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๒

๑๕๔๙ จ.ส.อ. อภิชาติ ประดิษฐ์ กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๒

๑๕๕๐ จ.ส.อ. ทรงพล ผาสุขตระกูล กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๖๖

๑๕๕๑ จ.ส.อ. พชร แย้มแสง กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๖๓
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๑๕๕๒ จ.ส.อ. นิพัทธ์ สังข์ประเสริฐ ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๖๖

๑๕๕๓ จ.ส.อ. ลิขสิทธ์ิ พลอยสีข่า รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๘๒

๑๕๕๔ จ.ส.อ. มาโนชญ์ ลักษณะแมน รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๖๖

๑๕๕๕ จ.ส.อ. คมสัน โคปะโคน รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๕๖

๑๕๕๖ จ.ส.อ. อมรินทร์ บัวตูม รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๕๔

๑๕๕๗ จ.ส.ท. ณัฐภูมิ วาดประเสริฐ ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๔

๑๕๕๘ จ.ส.ท. ศักรินทร์ ปานกุล รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๖๓

๑๕๕๙ จ.ส.ท. ศรีธนา พันธ์ประสิทธ์ิเวช รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๖๓

๑๕๖๐ ส.อ. ณัฐวุฒิ ศรีทอง กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๙๒

๑๕๖๑ ส.อ. พงศธร พรมสุวรรณ กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๖๕

๑๕๖๒ ส.อ. วรากร พึ งแพง รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๖๓

๑๕๖๓ ส.อ. สุทธวีร์ พัฒโนทัย รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๕๖

๑๕๖๔ ส.ท. ฐิฏิภพ ศรีกาญจนวิวัฒน์ กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๐

๑๕๖๕ ส.ท. ธนากร นวลแสง รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๒

๑๕๖๖ ส.ท. บดินทร สุขสาร์ต รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๐

๑๕๖๗ ส.ท. ธนกร เอกจีน รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๖๕

๑๕๖๘ ส.ท.หญิง ปัฎฐมา พุ่มมาลา กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๘๕

๑๕๖๙ ส.ท.หญิง ขนิษฐา บุญมา กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๘๔

๑๕๗๐ ส.ท.หญิง ภัทรีพันธ์ุ เอี ยมสกุล รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๓

๑๕๗๑ ส.ต.หญิง อนุธิดา อินทรีย์ กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๙๙

๑๕๗๒ ส.ต.หญิง ชญาดา ศิริสุวรรณ กกพ.ยศ.ทบ. ยศ.ทบ. ๗๗

๑๕๗๓ ร.ท. ณฏฐปวร ปะราชิโก รร.จปร. รร.จปร. ๕๒

๑๕๗๔ จ.ส.อ. ภัทราวุธ สุทธลักษณ์ รร.จปร. รร.จปร. ๕๕

๑๕๗๕ จ.ส.อ. สมเจตน์ นิลฉวี รร.จปร. รร.จปร. ๕๑

๑๕๗๖ จ.ส.ต. ศุภกิจ ศรีเมือง รร.จปร. รร.จปร. ๕๑

๑๕๗๗ ร.อ. ปรีชา อู่เงิน วศ.ทบ. วศ.ทบ. ๕๖

๑๕๗๘ ร.ท. ณัฐกฤต ขุนพิลึก วศ.ทบ. วศ.ทบ. ๘๗

๑๕๗๙ จ.ส.อ.หญิง มัณฑนา ตังศุภศิริ วศ.ทบ. วศ.ทบ. ๗๙

๑๕๘๐ ส.อ. สิปนนท์ พลศรีพิมพ์ วศ.ทบ. วศ.ทบ. ๘๘

๑๕๘๑ ส.อ. ธีรวุฒิ ธุรีรัตน์ วศ.ทบ. วศ.ทบ. ๖๒

๑๕๘๒ ส.อ.หญิง อลิสา แป้นแก้ว วศ.ทบ. วศ.ทบ. ๘๔

๑๕๘๓ พ.ท. ณณัฐขจร ฉิมกลาง กบบ.ศคย.ทบ. ศคย.ทบ. ๕๕

๑๕๘๔ ร.ต. สิริพงศ์ มาค่าสาย ศคย.ทบ. ศคย.ทบ. ๗๐

๑๕๘๕ จ.ส.ท. กรภพ ขอเทียม กบบ.ศคย.ทบ. ศคย.ทบ. ๖๑

๑๕๘๖ จ.ส.ท. รชต โหนา ศคย.ทบ. ศคย.ทบ. ๖๒

๑๕๘๗ จ.ส.ต. กษิด์ิเดช กีกาศ  ศคย.ทบ. ศคย.ทบ. ๕๔

๑๕๘๘ ส.อ. คินกิตติ สีทองเสือ  ศคย.ทบ. ศคย.ทบ. ๖๙

๑๕๘๙ ส.อ. จิรายุ คงเกราะ  ศคย.ทบ. ศคย.ทบ. ๕๓

วันท่ี 12 ต.ค. ๖๕ เวลำ 13๓๐ - 150๐ (1 ช่ัวโมง 30 นำที)
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๑๕๙๐ ส.ท. ธนทัต ทองแตง กบบ.ศคย.ทบ. ศคย.ทบ. ๕๔

๑๕๙๑ พ.อ.หญิง สุดารัตน์ สุมงคล ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. ๗๐

๑๕๙๒ พ.อ.หญิง สุดารัตน์ สุมงคล ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. ๕๗

๑๕๙๓ พ.ท.หญิง สิตมน จันทรโรจน์ ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. ๕๖

๑๕๙๔ ร.ท. ประพนธ์ บางท่าไม้ ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. ๕๓

๑๕๙๕ จ.ส.อ. ทัตพงศ์ พิลาวรรณ์ ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. ๕๙

๑๕๙๖ จ.ส.อ. สุธิชัย เกิดโภคา ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. ๕๘

๑๕๙๗ ส.อ.หญิง รังสิยา หอมทอง ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. ๕๐

๑๕๙๘ ส.ท. อนุชา อยู่เทศ ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. ๕๖

๑๕๙๙ ส.ต.หญิง ลักษณารีย์ เกตุเมฆ ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. ๖๐

๑๖๐๐ พ.อ. สมเจตน์ รัตนธนาวันต์ ศบบ. ศบบ. ๖๓

๑๖๐๑ พ.อ. มงคล พิมพาแป้น ศบบ. ศบบ. ๕๕

๑๖๐๒ พ.ท. ภคิณ มีกลิ นหอม รร.การบิน ทบ. ศบบ. ๕๔

๑๖๐๓ พ.ท. ปรีญา โนนสัง ศบบ. ศบบ. ๘๕

๑๖๐๔ พ.ท. วิบูลย์ ด่าริห์ศิลป์ ศบบ. ศบบ. ๖๔

๑๖๐๕ พ.ท. สามารถ มีง้ิวราย ศบบ. ศบบ. ๕๘

๑๖๐๖ พ.ท. ชวโรจน์ ละม่อม ศบบ. ศบบ. ๕๖

๑๖๐๗ พ.ท. อธิชาติ สมัครค้า ศบบ. ศบบ. ๕๕

๑๖๐๘ พ.ท. เอกพงศ์ แก้วสุข ศบบ. ศบบ. ๕๓

๑๖๐๙ พ.ท. เศรษฐา รักษี ศบบ. ศบบ. ๕๒

๑๖๑๐ พ.ต. กุลวรรธณ์ ป่ินมณี ศบบ. ศบบ. ๙๓

๑๖๑๑ พ.ต. จิรกิตต์ เงินมาก ศบบ. ศบบ. ๖๘

๑๖๑๒ พ.ต. ศราวุธ สืบวงศ์คล้าย ศบบ. ศบบ. ๖๓

๑๖๑๓ พ.ต. วีระศักด์ิ หนองห้าง ศบบ. ศบบ. ๕๖

๑๖๑๔ พ.ต. จรัญ เล็กวัฒนะ ศบบ. ศบบ. ๕๕

๑๖๑๕ พ.ต. ไชยา ฐิติวัฒนา ศบบ. ศบบ. ๕๔

๑๖๑๖ ร.อ. ภิรมย์ กองสิน พัน.ปฐบ. ศบบ. ๗๒

๑๖๑๗ ร.อ. จารุกิตต์ิ ต่อแต้ม ศบบ. ศบบ. ๙๖

๑๖๑๘ ร.อ. สงคราม ตรีพงษ์ ศบบ. ศบบ. ๗๗

๑๖๑๙ ร.อ. กุลภาณุ สุระเสนา ศบบ. ศบบ. ๗๒

๑๖๒๐ ร.อ. ธงชัย บุญอินทร์ ศบบ. ศบบ. ๕๓

๑๖๒๑ ร.อ. ปัญญา สอนสุภาพ ศบบ. ศบบ. ๕๐

๑๖๒๒ ร.ท. สุทิน เก้าสันเทียะ ศบบ. ศบบ. ๙๙

๑๖๒๓ ร.ท. สัมพันธ์ มุกดา ศบบ. ศบบ. ๙๒

๑๖๒๔ ร.ท. สรกฤต รัตนธนาวันต์ ศบบ. ศบบ. ๘๕

๑๖๒๕ ร.ท. เกริกฤทธ์ิ บุญโพธ์ิ ศบบ. ศบบ. ๖๓

๑๖๒๖ ร.ท. ปิยวัฒน์ จันทรักษ์ ศบบ. ศบบ. ๖๑

๑๖๒๗ ร.ท. อาทิตย์ พันทวี ศบบ. ศบบ. ๕๕

๑๖๒๘ ร.ท. ชัยชนะ ปัญญาง ศบบ. ศบบ. ๕๓
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๑๖๒๙ ร.ท. ธีรพงศ์ อุเทนสุด ศบบ. ศบบ. ๕๑

๑๖๓๐ ร.ท. สุชาติ ประยงค์หอม ศบบ. ศบบ. ๕๐

๑๖๓๑ ร.ท.หญิง ณัฐ รดา เรืองบุบผา ศบบ. ศบบ. ๕๘

๑๖๓๒ ร.ต. สมพงษ์ มุ้ยสี กบร.ศบบ. ศบบ. ๕๐

๑๖๓๓ ร.ต. สมพบ เช้ือกุล ศบบ. ศบบ. ๘๕

๑๖๓๔ ร.ต. ประสงค์ ชาวท่าทราย ศบบ. ศบบ. ๗๔

๑๖๓๕ ร.ต. วีระยุทธ พัดยนต์ ศบบ. ศบบ. ๖๗

๑๖๓๖ ร.ต. โชคชัย กลิ นชาติ ศบบ. ศบบ. ๖๖

๑๖๓๗ ร.ต. วิรัตน์ ธัญญะเจริญ ศบบ. ศบบ. ๖๒

๑๖๓๘ ร.ต. เจนณรงค์ ค่าภีระ ศบบ. ศบบ. ๖๐

๑๖๓๙ จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ รุ่งสุข พัน.ปฐบ. ศบบ. ๘๐

๑๖๔๐ จ.ส.อ. ธวัช ทวีขวัญ พัน.ปฐบ. ศบบ. ๗๓

๑๖๔๑ จ.ส.อ. ประชา มีมุข ศบบ. ศบบ. ๙๖

๑๖๔๒ จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ บุญนาน ศบบ. ศบบ. ๙๓

๑๖๔๓ จ.ส.อ. เสน่ห์ กลิ นทอง ศบบ. ศบบ. ๙๐

๑๖๔๔ จ.ส.อ. เฉลิมพล จึงวิวัฒน์ธนากูล ศบบ. ศบบ. ๘๗

๑๖๔๕ จ.ส.อ. ณณฐ เจริญใจ ศบบ. ศบบ. ๘๗

๑๖๔๖ จ.ส.อ. อดิศักด์ิ นึกแจ้ง ศบบ. ศบบ. ๘๔

๑๖๔๗ จ.ส.อ. ภัทรายุทธ ยังจรูญ ศบบ. ศบบ. ๘๑

๑๖๔๘ จ.ส.อ. กิตติภณ โยธานันท์ ศบบ. ศบบ. ๘๑

๑๖๔๙ จ.ส.อ. วีรยุทธ ชัยนา ศบบ. ศบบ. ๗๘

๑๖๕๐ จ.ส.อ. กฤษณะ บุตรศรี ศบบ. ศบบ. ๗๓

๑๖๕๑ จ.ส.อ. พรเทพ สรวงชัยภูมิ ศบบ. ศบบ. ๗๑

๑๖๕๒ จ.ส.อ. เจริญ บัวเหลือง ศบบ. ศบบ. ๖๙

๑๖๕๓ จ.ส.อ. พิเชษฐ แก้วไทย ศบบ. ศบบ. ๖๘

๑๖๕๔ จ.ส.อ. สิทธิศักด์ิ ข่าละเอียด ศบบ. ศบบ. ๖๘

๑๖๕๕ จ.ส.อ. เสรี ปัญญาหลัก ศบบ. ศบบ. ๖๒

๑๖๕๖ จ.ส.อ. ทูล มูลเทียม ศบบ. ศบบ. ๕๙

๑๖๕๗ จ.ส.อ. ณรงค์พล ขาวนวล ศบบ. ศบบ. ๕๘

๑๖๕๘ จ.ส.อ. กฤษฏา ช่องสาร ศบบ. ศบบ. ๕๘

๑๖๕๙ จ.ส.อ. ทศพล นุ่มสนธ์ิ ศบบ. ศบบ. ๕๘

๑๖๖๐ จ.ส.อ. ธนดล เนติธนวาทิน ศบบ. ศบบ. ๕๘

๑๖๖๑ จ.ส.อ. ณรงค์ชัย สีทับทิม ศบบ. ศบบ. ๕๗

๑๖๖๒ จ.ส.อ. สุรศักด์ิ ข่าขันมณี ศบบ. ศบบ. ๕๖

๑๖๖๓ จ.ส.อ. นิรัช กลิ นหอม ศบบ. ศบบ. ๕๕

๑๖๖๔ จ.ส.อ. อธิษฐ์ ศาสตร์ศิริ ศบบ. ศบบ. ๕๕

๑๖๖๕ จ.ส.อ. สมชัย บุญรอด ศบบ. ศบบ. ๕๔

๑๖๖๖ จ.ส.อ. สันติ ปานถม ศบบ. ศบบ. ๕๔

๑๖๖๗ จ.ส.อ. ธนวรรธณ์ เข็มทอง ศบบ. ศบบ. ๕๓
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๑๖๖๘ จ.ส.อ. พิพัฒน์ มีใจเจือ ศบบ. ศบบ. ๕๒

๑๖๖๙ จ.ส.อ. ณรรฐพงศ์ แตงหอม ศบบ. ศบบ. ๕๐

๑๖๗๐ จ.ส.ท. เชาวรัตน์ บัวขาว ศบบ. ศบบ. ๕๗

๑๖๗๑ จ.ส.ท. โยธิน ทองปลั วิจิตร ศบบ. ศบบ. ๕๒

๑๖๗๒ จ.ส.ท. พัสกร พรมศรี ศบบ. ศบบ. ๕๑

๑๖๗๓ จ.ส.ท.หญิง จุฑามาศ ดอนยังไพร ศบบ. ศบบ. ๙๔

๑๖๗๔ จ.ส.ต. มนัส สีระคาม กบร.ศบบ. ศบบ. ๕๑

๑๖๗๕ จ.ส.ต. สุรศักด์ิ ละอองทอง ศบบ. ศบบ. ๙๒

๑๖๗๖ จ.ส.ต. พูนชิด ประพฤติดีพร้อม ศบบ. ศบบ. ๘๑

๑๖๗๗ จ.ส.ต. ศุภกฤษ ปาลวัฒน์ ศบบ. ศบบ. ๖๙

๑๖๗๘ จ.ส.ต. ผดุงศักด์ิ สว่างโชติ ศบบ. ศบบ. ๖๗

๑๖๗๙ จ.ส.ต. ชาญชัย สุนทรพจน์ ศบบ. ศบบ. ๖๓

๑๖๘๐ จ.ส.ต. ธวัชชัย อุ่นใจ ศบบ. ศบบ. ๖๐

๑๖๘๑ จ.ส.ต. เอกบุรุษ จันทร์มณี ศบบ. ศบบ. ๕๑

๑๖๘๒ จ.ส.ต. ชุมแพ สุพิษะ ศบบ. ศบบ. ๕๐

๑๖๘๓ ส.อ. กฤษฎ์ิ ผสมทรัพย์ พัน.ปฐบ. ศบบ. ๘๘

๑๖๘๔ ส.อ. โยธิน งามวิจิตร พัน.ปฐบ. ศบบ. ๗๒

๑๖๘๕ ส.อ. ทรงพล อาสนะธรรม ศบบ. ศบบ. ๙๒

๑๖๘๖ ส.อ. ธนดล แสงนิล ศบบ. ศบบ. ๙๐

๑๖๘๗ ส.อ. ชูยศ ขันสาคร ศบบ. ศบบ. ๗๕

๑๖๘๘ ส.อ. ทรงภพ อ่อนตา ศบบ. ศบบ. ๗๐

๑๖๘๙ ส.อ. วัชรพล เฉลียวฉลาด ศบบ. ศบบ. ๖๘

๑๖๙๐ ส.อ. นาถวัฒน์ สืบจากเทียม ศบบ. ศบบ. ๖๘

๑๖๙๑ ส.อ. สิทธิชัย รื นชัยภูมิ ศบบ. ศบบ. ๖๖

๑๖๙๒ ส.อ. สรรพสิทธ์ิ แก่นสาร ศบบ. ศบบ. ๖๓

๑๖๙๓ ส.อ. สมเกียรติ แก้วมะลัง ศบบ. ศบบ. ๖๒

๑๖๙๔ ส.อ. วัชรินทร์ ประวัติกลาง ศบบ. ศบบ. ๖๒

๑๖๙๕ ส.อ. กนกพล สังข์วงษ์ ศบบ. ศบบ. ๖๐

๑๖๙๖ ส.อ. มังกร หิรัญสรวงทอง ศบบ. ศบบ. ๕๖

๑๖๙๗ ส.อ. ศิริวัฒน ขันธบัณฑิตย์ ศบบ. ศบบ. ๕๕

๑๖๙๘ ส.อ. อานนท์ น่้าอาบ ศบบ. ศบบ. ๕๕

๑๖๙๙ ส.อ. ษาฑคุณย์ มาศิริ ศบบ. ศบบ. ๕๑

๑๗๐๐ ส.อ.หญิง มาศสุภา เข็มทอง ศบบ. ศบบ. ๘๓

๑๗๐๑ ส.ท. สถาพร กลัดแก้ว ศบบ. ศบบ. ๖๖

๑๗๐๒ ส.ท. วรากร พิมสอน ศบบ. ศบบ. ๖๒

๑๗๐๓ ส.ท. ภัทรชัย ภัทรนาถมนตรี ศบบ. ศบบ. ๕๘

๑๗๐๔ ส.ท. ไกรฤกษ์ บัวแก้ว ศบบ. ศบบ. ๕๔

๑๗๐๕ ส.ท. ธนกร โตสวัสด์ิ ศบบ. ศบบ. ๕๓

๑๗๐๖ ส.ท. จิรัชกาญจ์ เกิดลาภ ศบบ. ศบบ. ๕๑
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๑๗๐๗ ส.ท.หญิง จารุวรรณ นุชเทียน ศบบ. ศบบ. ๗๔

๑๗๐๘ ส.ท.หญิง รณิภา ปาลวัฒน์ ศบบ. ศบบ. ๖๗

๑๗๐๙ ส.ท.หญิง ธนาภรณ์ อรรคสินธ์ ศบบ. ศบบ. ๕๙

๑๗๑๐ ส.ต. นันทพงศ์ อ่อนสัมฤทธ์ิ กบร.ศบบ. ศบบ. ๕๑

๑๗๑๑ ส.ต. สหรัฐ อ่านาจเจริญ ศบบ. ศบบ. ๗๒

๑๗๑๒ ส.ต. นนทนันท์ จันทร ศบบ. ศบบ. ๕๗

๑๗๑๓ ส.ต. ศรชัย วรรณกุล ศบบ. ศบบ. ๕๗

๑๗๑๔ ส.ต. อภิชาต พัฒยเขตร์ ศบบ. ศบบ. ๕๑

๑๗๑๕ จ.ส.อ. นพคุณ  ปานขวาน้อย ศบบ. ศบบ. ๕๔

๑๗๑๖ พ.ท. เรืองฤทธ์ิ  หน่ายทุกข์ ศบบ. ศบบ. ๕๑

๑๗๑๗ ร.อ. กฤตพัฒน์ สาขาว สก.ทบ. สก.ทบ. ๙๐

๑๗๑๘ จ.ส.อ. มาโนช เชษฐา สก.ทบ. สก.ทบ. ๖๒

๑๗๑๙ ส.อ. ทศพล ลาสาร สก.ทบ. สก.ทบ. ๕๓

๑๗๒๐ ส.อ.หญิง สุภาศรี สีหาค่าแท้ สก.ทบ. สก.ทบ. ๗๒

๑๗๒๑ ส.อ.หญิง โสภาพร คล่องบัญชี สก.ทบ. สก.ทบ. ๖๓

๑๗๒๒ ส.ท.หญิง พรพรรณ หน่อเมือง สก.ทบ. สก.ทบ. ๖๒

๑๗๒๓ พ.อ.หญิง ปราณี อ่อนศรี สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. ๕๕

๑๗๒๔ พ.อ.หญิง รุ่งทิพย์ จุลมานพ สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. ๕๑

๑๗๒๕ พ.ท. อดิศักด์ิ บัณฑิตย์ สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. ๖๑

๑๗๒๖ พ.ท.หญิง ปฏิมา ขุขันธิน สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. ๕๓

๑๗๒๗ ร.อ. เสริมพร ยิ งถาวร สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. ๕๐

๑๗๒๘ ร.ท. สุรีลักษณ์ สถิตไชยนนท์ สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. ๖๗

๑๗๒๙ จ.ส.อ.หญิง อุบลวรรณา ไกยฝ่าย สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. ๖๖

๑๗๓๐ จ.ส.ท.หญิง ชนม์ธิชา เพชรน่้าเงิน สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. ๕๕

๑๗๓๑ จ.ส.ต.หญิง อรทัย อาชาฤทธ์ิ สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. ๕๑

๑๗๓๒ ส.ท. ยศกร ศรีทับทิม สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. ๕๙

๑๗๓๓ ส.ท. วีระวร แสนเสร็จ สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. ๕๑

๑๗๓๔ ส.ต.หญิง กวินทรา เพชรประดับ สง.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. ๕๑

๑๗๓๕ พ.ต. ประมุข สุดาทิพย์ สตน.ทบ. สตน.ทบ. ๕๐

๑๗๓๖ ร.อ. มณู รัตนะ สตน.ทบ. สตน.ทบ. ๗๙

๑๗๓๗ ร.ท. มนัส ผกาแก้ว สตน.ทบ. สตน.ทบ. ๕๑

๑๗๓๘ ร.ท. สามารถ สว่างอารมณ์ สตน.ทบ. สตน.ทบ. ๕๐

๑๗๓๙ ร.ต. ชยพล พินิจงาม สตน.ทบ. สตน.ทบ. ๕๔

๑๗๔๐ ส.อ.หญิง สุภัชญา เตยโพธ์ิ สตน.ทบ. สตน.ทบ. ๕๑

๑๗๔๑ ส.ท.หญิง ชุติกาญจน์ จันทร์ดา สตน.ทบ. สตน.ทบ. ๕๓

๑๗๔๒ ร.อ. มณฑล จิตรอ่าไพ ผธก.สธน.ทบ. สธน.ทบ. ๙๐

๑๗๔๓ จ.ส.อ.หญิง พัณณ์พนิต ชมฉ ่า สธน.ทบ. สธน.ทบ. ๗๙

๑๗๔๔ ส.ท.หญิง วรรณวิสา เอี ยมเทศ ผธก.สธน.ทบ. สธน.ทบ. ๘๔

๑๗๔๕ พ.อ. สุริยะ ก่ามณี สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๖
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๑๗๔๖ พ.อ. สิริทศ บัวศรี สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๕

๑๗๔๗ พ.อ.หญิง สุภาภรณ์ เริงกมล สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๙๑

๑๗๔๘ พ.อ.หญิง สิมาภา จันทร์หอมกุล สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๙

๑๗๔๙ พ.อ.หญิง บงกชรัตน์ ทองเพิ มสมสิทธ์ิ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๗

๑๗๕๐ พ.ท.หญิง พรรณพิศีม์ เจริญรุ่งเรือง สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๔

๑๗๕๑ พ.ต. ชวรินทร์ ชายพรม สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๒

๑๗๕๒ ร.อ. โพธ์ิศรี กองทรัพย์ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๘๙

๑๗๕๓ ร.อ. ทักษิณา พันธุมาตย์ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๖

๑๗๕๔ ร.อ.หญิง นุชชาลี ศรีประเสริฐ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๘๒

๑๗๕๕ ร.อ.หญิง คุณาสิน โชตนาสิน สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๖

๑๗๕๖ ร.ท. กฤษณ์เผด็จ สุดดี สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๗๑

๑๗๕๗ ร.ท. เกรียงศักด์ิ ชื นตา สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๕

๑๗๕๘ ร.ท. วันลภ ดวงเนตร สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๗

๑๗๕๙ ร.ท. สรรเสริญ ผลจันทร์ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๐

๑๗๖๐ ร.ท.หญิง อุษา นิลนพ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๘๔

๑๗๖๑ ร.ท.หญิง พรพิมล ดอนเมืองพรหม สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๗๓

๑๗๖๒ ร.ท.หญิง พัชรพรรณ ทองนิ ม สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๗๒

๑๗๖๓ ร.ท.หญิง ปวริศา นาคพาณิชย์ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๒

๑๗๖๔ ร.ต. เสริมพงศ์ ยิ งถาวร สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๙๒

๑๗๖๕ ร.ต. ธีรศักด์ิ เริงกมล สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๘๓

๑๗๖๖ ร.ต. ภาคภูมิ สุชาติวุฒิ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๗๔

๑๗๖๗ ร.ต. ชุติเดช สถาพร สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๖

๑๗๖๘ ร.ต. อภิสิทธ์ิ จรถวิล สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๖

๑๗๖๙ ร.ต.หญิง ชิตตค์ชญาภา ภิญโญชีพ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๙

๑๗๗๐ จ.ส.อ. วัลลภ แสงทิพย์ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๙๑

๑๗๗๑ จ.ส.อ. วีระศักด์ิ วรรณโสภา สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๗๘

๑๗๗๒ จ.ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ ไชญประสิทธ์ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๒

๑๗๗๓ จ.ส.อ. ณิภัทรสกลเศรษฐ ชื นอารมณ์ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๙

๑๗๗๔ จ.ส.อ. วัฒนกุล ณิลังโส สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๙

๑๗๗๕ จ.ส.อ. กมลชัย คงลายทอง สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๔

๑๗๗๖ จ.ส.อ.หญิง สุวรรณา สุดตา สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๘

๑๗๗๗ จ.ส.อ.หญิง สุภัคธ์ ฉัตรรัตนมาลัย สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๓

๑๗๗๘ จ.ส.อ.หญิง พิณณภัทร รัตนฉายา สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๘

๑๗๗๙ จ.ส.อ.หญิง พชรมน ทองทิพย์ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๔

๑๗๘๐ จ.ส.ท. ศุภกรณ์ กลิ นหอม สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๒

๑๗๘๑ จ.ส.ท.หญิง ประณีตศิลป์ เส็งดี สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๙

๑๗๘๒ จ.ส.ท.หญิง ศิริจันทร์ ชอบผล สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๒

๑๗๘๓ ส.อ. พศวัต แสนชารี สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๘๖

๑๗๘๔ ส.อ.หญิง มณฑนีย์ สอนสุภาพ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๙๒
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๑๗๘๕ ส.อ.หญิง ปรีดียา เถื อนลอย สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๓

๑๗๘๖ ส.ท.หญิง สุรีย์พร ทองสงค์ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๙๐

๑๗๘๗ ส.ท.หญิง ณภัทร หมอนทอง สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๙๐

๑๗๘๘ ส.ท.หญิง พรหมภัสสร วงษ์กวน สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๘๙

๑๗๘๙ ส.ท.หญิง นันท์นภัส คมวิลาศ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๘๐

๑๗๙๐ ส.ท.หญิง ณัฐณิฌา พุทธิมา สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๗๘

๑๗๙๑ ส.ท.หญิง สุรีรัตน์ ใจเป็นใหย่ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๘

๑๗๙๒ ส.ท.หญิง จุฑามาศ อินอ ่า สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๖

๑๗๙๓ ส.ท.หญิง นพรัตน์ ดารา สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๔

๑๗๙๔ ส.ท.หญิง สุดารัตน์ ทรัพย์ยิ ง สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๔

๑๗๙๕ ส.ต. ทศพร พิชิตลาภเจริญ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๘๒

๑๗๙๖ ส.ต.หญิง กัลยกร แจ่มบ่ารุง สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๘๐

๑๗๙๗ ส.ต.หญิง นัทธ์ริษา บัวนิธิสินธ์ุ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๙

๑๗๙๘ ส.ต.หญิง กษิรา พงถิ นวัฒนา สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๔

๑๗๙๙ ส.ต.หญิง วรมน แก่นอ่อน สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๓

๑๘๐๐ นาย ปรัชญา ขยันเยี ยม สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๑

๑๘๐๑ นาง กรรณิการ์ แสงสัจจา สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๙๒

๑๘๐๒ นาง เย็น กุระอิ ม สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๘

๑๘๐๓ นาง อนงลักษณ์ ต้องทรัพย์ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๗

๑๘๐๔ นาง สายใจ สุขสมผล สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๗

๑๘๐๕ นางสาว สวรส ปานอยู่ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๙๑

๑๘๐๖ นางสาว อชิรญา ขันทเขต สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๗๙

๑๘๐๗ นางสาว วรรัตน์ จินดา สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๗๖

๑๘๐๘ นางสาว วรญา จันทร์อิน สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๗๕

๑๘๐๙ นางสาว รุ่งฤดี ทาระชัย สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๗๕

๑๘๑๐ นางสาว ชุติมา โพธ์ิทิม สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๗๕

๑๘๑๑ นางสาว โยษิตาพร สินมาก สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๙

๑๘๑๒ นางสาว สัตตบุตย์ แย้มสงค์ สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๗

๑๘๑๓ นางสาว สุญาดา สัสดีทอง สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๓

๑๘๑๔ นางสาว สุพัตรา มีแทน สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๖๐

๑๘๑๕ นางสาว นภัทร โพธ์ิกลาง สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๓

๑๘๑๖ นางสาว ปวีณา ภูฆัง สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๕๒

๑๘๑๗ น.ส. สุนันท์ อิ มแจ้ง สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๙๒

๑๘๑๘ น.ส. สมใจ สามปล้ืม สบ.ทบ. สบ.ทบ. ๙๑

๑๘๑๙ พ.ท.หญิง ศศิธร ข่าคมนิกร สปช.ทบ. สปช.ทบ. ๖๐

๑๘๒๐ ร.ท. สุทัด ขยัน สปช.ทบ. สปช.ทบ. ๕๒

๑๘๒๑ พ.ท. ธนพล เหินจันทึก ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๖

๑๘๒๒ พ.ท. สรยุทธ จุลชาติ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๘

๑๘๒๓ พ.ต. เสรี ศรีดอน สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๗



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. คะแนน

๑๘๒๔ พ.ต.หญิง ปาริฉัตร จริยาจิรวัฒนา สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๗๗

๑๘๒๕ ร.อ.หญิง ชญานี จันทร์เกษม สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๘๐

๑๘๒๖ ร.อ.หญิง ภทราภรณ์ เอนอ่อน สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๕

๑๘๒๗ ร.ท. กฤษณพรรณ สงวนใจ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๒

๑๘๒๘ ร.ท.หญิง สายหยุด แก้วนิล สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๖๔

๑๘๒๙ ร.ท.หญิง ณศิกาญจน์ ยูนิพันธ์ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๑

๑๘๓๐ ร.ต. อรรถวุฒิ กัลวิชา สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๔

๑๘๓๑ ร.ต. ณรงค์พล วัฒนภินันท์ชัย สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๑

๑๘๓๒ จ.ส.อ. อาราม สุขเกิด สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๖๑

๑๘๓๓ จ.ส.อ. กมลวรรณ สุขท่าหิน สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๘

๑๘๓๔ จ.ส.อ. สุพรรณ เกษาวงค์ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๔

๑๘๓๕ จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ ด่อนศรี สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๔

๑๘๓๖ จ.ส.อ. ชัยพร วงษ์สงวน สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๓

๑๘๓๗ จ.ส.อ. กมลรัตน์ ทัศนิยม สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๒

๑๘๓๘ จ.ส.อ. จ่าเรียง ทองสมบัติ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๐

๑๘๓๙ จ.ส.อ.หญิง วันดี สัจจะนิธิกุล สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๐

๑๘๔๐ จ.ส.ท. ชนาวิทย์ สืบสินทรัพย์ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๐

๑๘๔๑ จ.ส.ต. ชัยณรงค์ บัวอยู่ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๑

๑๘๔๒ จ.ส.ต. จักรพันธ์ ป้ันดี สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๑

๑๘๔๓ จ.ส.ต. พงษ์ศักด์ิ ข่าศรี สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๐

๑๘๔๔ ส.อ. อมรินทร์ ระงับทุกข์ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๗๗

๑๘๔๕ ส.อ. พัชรพล ศรีสุพรรณ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๖๙

๑๘๔๖ ส.อ. กฤษฎา บุญหลัง สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๖๘

๑๘๔๗ ส.อ. สันติ ช้างน้อย สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๓

๑๘๔๘ ส.อ. ศราวุธ สุขสนธิสมบูรณ์ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๒

๑๘๔๙ ส.อ. ชาญณรงค์ ช่างปลูก สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๑

๑๘๕๐ ส.อ. วิศรุต ศิระประภามาส สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๑

๑๘๕๑ ส.อ. ชัยวิวัฒน์ เอี ยมไพรวันรัตน์ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๐

๑๘๕๒ ส.ท. อโณทัย สุขวัฒนะกุล สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๘๐

๑๘๕๓ ส.ท. อดิพงษ์ วงสุวรรณ์ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๗๗

๑๘๕๔ ส.ท. ธีรากาญจน์ บุญรอด สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๖๑

๑๘๕๕ ส.ท. ธีรวัฒน์ พรมมานอก สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๘

๑๘๕๖ ส.ท. ทิวา วิเศษ สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๑

๑๘๕๗ ส.ท. ณัฐพล กิ งมาลา สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๐

๑๘๕๘ ส.ท.หญิง นมิดา พุ่มจขร สพ.ทบ. สพ.ทบ. ๕๕

๑๘๕๙ ร.อ. สุนทร อยู่ยืน สลก.ทบ. สลก.ทบ. ๙๔

๑๘๖๐ ร.ต.หญิง พรธิดา จีนทอง สลก.ทบ. สลก.ทบ. ๗๙

๑๘๖๑ พ.ต. พงศ์พัฒน์ เพ็ชรกลั นพะเนาว์ สส. สส. ๕๕

๑๘๖๒ พ.ต. อัศวิน ท้าวฤทธ์ิ สส. สส. ๕๑



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. คะแนน

๑๘๖๓ ร.อ. ธนภณ หนุนภักดี ศทส.สส. สส. ๕๗

๑๘๖๔ ร.อ. รชต สิงหรณฤทธ์ิ สส. สส. ๖๙

๑๘๖๕ ร.อ. แสง โทศรีทา สส. สส. ๖๑

๑๘๖๖ ร.ท. เลิศปฐพี เพชรน้อย สส. สส. ๗๐

๑๘๖๗ ร.ท. มนตรี โกมลหิรัญ สส. สส. ๖๖

๑๘๖๘ ร.ท. พิเชษฐ์ เหลืองอ่อน สส. สส. ๕๖

๑๘๖๙ ร.ท. คะนองเดช เพลงปาน สส. สส. ๕๔

๑๘๗๐ จ.ส.อ. ยุทธนา คะเนนอก ส.๑ พัน.๑๐๑ สส. ๙๔

๑๘๗๑ จ.ส.อ. สมุนัส ฉันงูเหลือม ส.๑ พัน.๑๐๑ สส. ๙๒

๑๘๗๒ จ.ส.อ. ชนะ อึงกล้า ส.๑ พัน.๑๐๑ สส. ๘๘

๑๘๗๓ จ.ส.อ. ฤทธ์ิณรงค์ การกันหา ส.๑ พัน.๑๐๒ สส. ๘๓

๑๘๗๔ จ.ส.อ. ปราโมทย์ บุญสม ส.๑ พัน.๑๐๒ สส. ๘๓

๑๘๗๕ จ.ส.อ. ธนะเมสฐ์ โลหะสกุลภัสร์ สส. สส. ๘๗

๑๘๗๖ จ.ส.อ. ณัฏฐ์พัฒน์ อุ่นธรรม สส. สส. ๕๕

๑๘๗๗ จ.ส.อ. อภิศักด์ิ สมภาร สส. สส. ๕๓

๑๘๗๘ จ.ส.อ.หญิง สุกานดา ภู่นพคุณ สส. สส. ๘๑

๑๘๗๙ จ.ส.อ.หญิง เบญจวรรณ มาศศิริ สส. สส. ๗๖

๑๘๘๐ จ.ส.อ.หญิง สรัญญา สุดจิตต์ สส. สส. ๗๓

๑๘๘๑ จ.ส.ท. พิชิต บุญจารุพัฒน์ สส. สส. ๖๔

๑๘๘๒ จ.ส.ท. วีระศักด์ิ จงปลูกกลาง สส. สส. ๖๐

๑๘๘๓ จ.ส.ท. จารึก น่้าสุวรรณ สส. สส. ๕๑

๑๘๘๔ จ.ส.ต. ยุทธภูมิ วามะลุน ส.๑ สส. ๕๔

๑๘๘๕ จ.ส.ต. สุจินต์ สายอาทิตย์ สส. สส. ๘๓

๑๘๘๖ จ.ส.ต. สุพจน์ บิดา สส. สส. ๕๔

๑๘๘๗ จ.ส.ต. พลากร ธิสาเวช สส. สส. ๕๓

๑๘๘๘ ส.อ. เศรษฐพงศ์ ศรวิไล ส.๑ สส. ๕๗

๑๘๘๙ ส.อ. โสภณ โสภาพรม ส.๑ สส. ๕๓

๑๘๙๐ ส.อ. ธีรศักด์ิ เต็มเมือง ส.๑ พัน.๑๐๒ สส. ๘๓

๑๘๙๑ ส.อ. สิทธิชัย จันทร์แก้ว สส. สส. ๗๕

๑๘๙๒ ส.อ. อริยะ เจือจันทร์ สส. สส. ๖๘

๑๘๙๓ ส.อ. พีรพงศ์ ศรีชัยบุญคง สส. สส. ๖๑

๑๘๙๔ ส.อ. เอกภาพ เรืองเสนา สส. สส. ๕๕

๑๘๙๕ ส.อ. วรกมล เขียวสอาด สส. สส. ๕๓

๑๘๙๖ ส.อ. จรูญศักด์ิ บุญปัด สส. สส. ๕๓

๑๘๙๗ ส.อ. วีระพงษ์ แก้วงาม สส. สส. ๕๐

๑๘๙๘ ส.ท. ศิรสิทธ์ิ แตงอ่อน ส.๑ สส. ๖๔

๑๘๙๙ ส.ท. ธีรวัฒน์ ปทุมสาครกุล ส.๑ สส. ๖๑

๑๙๐๐ ส.ท. พีรดนย์ ค่าเขียว ส.๑ สส. ๕๙

๑๙๐๑ ส.ท. อธิวัฒน์ เย็นใย สส. สส. ๖๗



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. คะแนน

๑๙๐๒ ส.ท. ศุภวัฒน์ แนวค่าดี สส. สส. ๖๕

๑๙๐๓ ส.ท. วุฒิพงศ์ ละลง สส. สส. ๕๐

๑๙๐๔ ส.ต. วิษณุ ทองเบี ยง ส.๑ พัน.๑๐๒ สส. ๕๕

๑๙๐๕ ส.ต.หญิง อินทุกานต์ อินทร์ขาว สส. สส. ๗๓

๑๙๐๖ ส.ต.หญิง เนตรนภา เจริญทรัพย์ สส. สส. ๕๔

๑๙๐๗ ร.ท. สุพจน์ กุลทองค่า สสน.บก.ทบ. สสน.บก.ทบ. ๘๑

๑๙๐๘ จ.ส.อ. นฤดม โอ่งเพ็ชร สสน.บก.ทบ. สสน.บก.ทบ. ๘๙

๑๙๐๙ จ.ส.ท. ปุณณวิช สิงห์สิทธ์ิ สสน.บก.ทบ. สสน.บก.ทบ. ๘๖

๑๙๑๐ จ.ส.ท.หญิง กัญญาณัฐ เก้ือกูล สสน.บก.ทบ. สสน.บก.ทบ. ๘๕

๑๙๑๑ พ.ต. ศรายศ ลือจันดา สห.ทบ. สห.ทบ. ๕๖

๑๙๑๒ ร.ท. ฐิติพงษ์ บุษบา สห.ทบ. สห.ทบ. ๕๘

๑๙๑๓ ร.ท. สุรเดช ผดุงทศ สห.ทบ. สห.ทบ. ๕๔

๑๙๑๔ ร.ต. ฐิติพงศ์ เรียงรวม สห.ทบ. สห.ทบ. ๕๑

๑๙๑๕ จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ ชูวิเศษสุข สห.ทบ. สห.ทบ. ๕๘

๑๙๑๖ จ.ส.อ. เพชราวุธ ฤกษ์ส่าราญ สห.ทบ. สห.ทบ. ๕๓

๑๙๑๗ ส.อ. วรชิต ขาวผ่องศรี สห.ทบ. สห.ทบ. ๕๖

๑๙๑๘ ส.อ. ชิตพล แช่มล้วน สห.ทบ. สห.ทบ. ๕๕

๑๙๑๙ ส.ท. พงศ์ภรณ์ สดใส สห.ทบ. สห.ทบ. ๖๑

๑๙๒๐ ส.ท. ศักด์ินิกร กองม่วง สห.ทบ. สห.ทบ. ๕๖

๑๙๒๑ ส.ต. นันนภัส บุญโสม สห.ทบ. สห.ทบ. ๕๓

ส ำเนำถูกต้อง

(ลงช่ือ) พ.อ.หญิง อรยา  พลูทรพัย์

(อรยำ   พูลทรัพย์)

นำยทหำรปฏิบัติกำร ประจ ำ กพ.ทบ.

๔ / ต.ค. / ๒๕๖๕


