
 
ประกาศรายชื่อกำลังพลที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานด้านกำลังพล  
ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
           

 ตามที่กรมกำลังพลทหารบก กำหนดจัดการทดสอบความรู ้ในการปฏิบัติงานด้านกำลังพล ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ มีกำลังพลสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้ฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑36 นาย โดยมีรายชื่อ
ดังนี้ 

ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

 ทภ.๑  

1 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ขำแจ้ง ร.3 พัน.2 ทภ.๑ 

2 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ แป้นหมื่นไวย ร.3 พัน.2 ทภ.๑ 

3 จ.ส.อ. วรพงศ์ หรั่งน้อย ร.3 พัน.2 ทภ.๑ 

4 ส.อ. พงษ์ระวี คงภักดี ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๑ 

5 ส.อ. ภูมิพัฒน์ กรุกัณท์ ร.3 พัน.2 ทภ.๑ 

6 ส.อ. อนันต์ มาลัง ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๑ 

7 ส.ท. ชยภัทร หนูน้อย ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๑ 

8 ส.ท. ซือไลมัน บินมะ ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๑ 

9 ส.ท. ณัฐนันท ์ ดำทั่ว ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๑ 

10 ส.ท. ยุทธพงษ์ แจ้งทองไทย ร.3 พัน.2 ทภ.๑ 

11 ส.ท. อิทธิพัทธ์ ศรีราม ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๑ 

12 ส.ต. มนตรี หอทอง ร.3 พัน.2 ทภ.๑ 

13 ส.ต. วิษณุ บุญเนตร์ ช.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๑ 

ทภ.๒ 

14 พ.อ. กิติพงศ์ พ่วงอยู่ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

15 พ.อ. เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน มทบ.27 ทภ.๒ 

16 พ.อ. พัฒนพล พรเกิด กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

๑๗ พ.อ. สรชัย สังข์กลาง กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

18 พ.อ. สุทธีร์ ใจจังหรีด กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

19 พ.อ. สุระชัย จันทร์ดา กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

20 พ.ท. จำนงค์ ชาญพินิจ มทบ.27 ทภ.๒ 

21 พ.ท. พลวรรธน์ อินทำ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

22 พ.ท. วรฉัตร ศิริจันทร์งาม กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

23 พ.ท. สุเมธ นามแสง กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

24 พ.ต. เฉลิมพร เทียมทอง ศฝ.นศท.มทบ.21 ทภ.๒ 

25 พ.ต. ชาญณรัตน์ ผาโท ป.6 ทภ.๒ 

26 พ.ต. เนติวุฒิ สุขนิจ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

27 พ.ต. พันยุทธ. เสียงเสนาะ ศคบ.บชร.2 ทภ.๒ 

28 พ.ต. ภิรมย์ ขำโนนงิ้ว กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

29 พ.ต. สกุลชัย ภักดีปัญญา มทบ.23 ทภ.๒ 

30 พ.ต. สมพร คำรินทร์ พัน.สบร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

31 พ.ต. อดิศักดิ์ บุ่งนาม มทบ.27 ทภ.๒ 

32 ร.อ. กิตติ คันดุไล กรม ทพ.26 ทภ.๒ 

33 ร.อ. เกรียงศักดิ์ สาธร รพ.ค่ายสุรนารี ทภ.๒ 

34 ร.อ. คมสันต์ โพธิ์ชารี กกพ.มทบ.24 ทภ.๒ 

35 ร.อ. ฉัตรชัย ศรีภาย กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

๓๖ ร.อ. ชาญยุทธ นวลหอม ร.13/1 ทภ.๒ 

37 ร.อ. ธงชัย วงษ์ชมภู ร.๒๓ พัน.๓ ทภ.๒ 

38 ร.อ. ธนากร อินทวรรณ กกพ.มทบ.210 ทภ.๒ 

39 ร.อ. ธีระสันต์ บุญธนศักดิ์ มทบ.23 ทภ.๒ 

40 ร.อ. ไพรรัตน์ ดีชัย ป.3 พัน.103 ทภ.๒ 

41 ร.อ. วัชระพล แสนเมือง กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

42 ร.อ. ศักดิ์ดา ภาระพงษ์ ฝกพ.พล.ร.6 ทภ.๒ 

43 ร.อ. สมศักดิ์ กันยารัตน์ ป.6 พัน.106 ทภ.๒ 

44 ร.อ. สมศักดิ์ เชิดโฉม พัน.ซบร.22 ทภ.๒ 

45 ร.อ. สายันต์ ดวงผุยทอง ส.พัน.22 ทภ.2 ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

46 ร.อ. สิรชัย บุญสุข รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ทภ.๒ 

47 ร.อ. สุรกิจ พิมพ์เกาะ ส.พัน.3 พล.ร.3 ทภ.๒ 

48 ร.อ. โสภณวิชญ ์ สารบรรณ พัน.สร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

49 ร.อ. อุทัย สุขบรรเทิง รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ทภ.๒ 

50 ร.อ.หญิง มสมล ผลทรัพย์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

51 ร.อ.หญิง สิริรัตน์ บุดดาคำ กกพ.มทบ.24 ทภ.๒ 

52 ร.ท. ชัชวาลย ์ จันทะเกตุุ ป.๓ พัน.๑๓ ร้อย ๑ ทภ.๒ 

53 ร.ท. ชัยธนะพัฒน์ อารีรมย์ สง.สด.จว.บ.ก. ทภ.๒ 

54 ร.ท. ณฐชย ก้อมไธสง ร.6 พัน.3 ทภ.๒ 

5๕ ร.ท. ณัทณพงศ์ สุธีระพัฒน์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

56 ร.ท. เทวินทร์ แทนวิสุทธิ์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

57 ร.ท. ธีรกานต์ คงบุรี พัน.สร.๓ ทภ.๒ 

58 ร.ท. อดุลย์ ไกรรัตน์ กรม ทพ.22 ทภ.๒ 

59 ร.ท. อนันต์ โพธิ์ไชยแสน ร.6 พัน.1 ทภ.๒ 

60 ร.ท. อโนชา วาสโสหา พัน.สบร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

61 ร.ท. อุกฤษฏ์ บุญวรสถิต กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

62 ร.ท. เอกรัตน์ ลุนชิตร ร.16 พัน.2 ทภ.๒ 

63 ร.ท.หญิง ฐานิตา กุลจิตติพิพัฒน์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

64 ร.ท.หญิง พัทธวรรณ โคตรเนตร กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

65 ร.ท.หญิง พิมพ์รัตน์ ภักดีณรงค์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

66 ร.ท.หญิง วนาลี วงษ์สมบัติ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

67 ร.ท.หญิง หทัยวรรณ แปรงกระโทก กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

68 ร.ต. กฤตยศ ปานกุล กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

69 ร.ต. โกวิท ฮ่มป่า กรม ทพ.26 ทภ.๒ 

70 ร.ต. คมกริช กองกลม ร.8 พัน.1 ทภ.๒ 

71 ร.ต. จิรพันธุ์ วัฒนชีพ รพ.ค่ายสุรนารี ทภ.๒ 

72 ร.ต. เฉลิมพล นนฤชา ม.3 พัน.13 ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

73 ร.ต. ชโนทัย มิตรขุนทด ป.3 พัน.8 ทภ.๒ 

74 ร.ต. ธงไชย พาติกะบุตร กกพ.มทบ.24 ทภ.๒ 

75 ร.ต. ประชา วงษาปัดนา พัน.สร.6 ทภ.๒ 

76 ร.ต. ปัณณวัชญ์ แอกทอง พล.ร.3 ทภ.๒ 

77 ร.ต. ปิตุรงค์ ผิวจันทร์ กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

78 ร.ต. ภาณุวัฒน์ คำทองทิพย์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

79 ร.ต. ภูมิภัทร์ คันศร รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง มทบ.210 ทภ.๒ 

80 ร.ต. รณกร สุวรรณกูฏ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ทภ.๒ 

81 ร.ต. สิทธิกร กุลบุตร กรม ทพ.23 ทภ.๒ 

82 ร.ต. สุพัฒน์ แก้วแสงอ่อน ร้อย.สห.มทบ.29 ทภ.๒ 

83 ร.ต. อดิศักดิ์ บนกระโทก ร.6 พัน.1 ทภ.๒ 

84 ร.ต.หญิง ดวงศิร ิ ภาคภูมิ มทบ.29 ทภ.๒ 

85 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ แก้วชุมภู มทบ.29 ทภ.๒ 

86 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ มาตย์เชียงไชย์ พัน.สร.6 ทภ.๒ 

87 จ.ส.อ. ขวัญใจ วรรณอุดม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ทภ.๒ 

88 จ.ส.อ. จรูญศักดิ์. ผดุงตาล ศฝ.นศท.มทบ.21 ทภ.๒ 

89 จ.ส.อ. จักรชัย ศรีระอุดม พัน.สบร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

90 จ.ส.อ. จักรพงษ์ โชติประภาพงษ์ ส.พัน.3 พล.ร.3 ทภ.๒ 

91 จ.ส.อ. จักรพงษ์ กระจ่างโพธิ์ กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

92 จ.ส.อ. จักรพล เนื้อจันทา ป.6 พัน.106 ทภ.๒ 

93 จ.ส.อ. จักรพันธุ์ พรมลาย กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

94 จ.ส.อ. จำลอง สุนทร กกพ.มทบ.22 ทภ.๒ 

95 จ.ส.อ. จิรายุ รอมดอน กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

96 จ.ส.อ. ชยพล ใจพินิจ พัน.สบร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

97 จ.ส.อ. ชลสิทธิ ์ สมพินิจ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

98 จ.ส.อ. ชัยยุทธ นันทะบุตร ร้อย.บก.ม.3 พัน.26 ทภ.๒ 

99 จ.ส.อ. ชุมพร เบ็ญจพันธุ์ สง.สด.จว.บ.ก. ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

100 จ.ส.อ. ไชยรัตน์ เวียงแก ป.6 พัน.106 ทภ.๒ 

101 จ.ส.อ. ณัฐพล สุทธาบุญ กรม ทพ.26 ทภ.๒ 

102 จ.ส.อ. ณัฐพล ไชยยา กกพ.มทบ.24 ทภ.๒ 

103 จ.ส.อ. ตุลยราช เสน่หา รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ทภ.๒ 

104 จ.ส.อ. ทวี พรมศรีน้อย ทน.๒ ทภ.๒ 

105 จ.ส.อ. ทวี ปุรา พัน.ขส.22 บชร.2 ทภ.2 ทภ.๒ 

106 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ ดวงสวัสดิ ์ กกพ.มทบ.22 ทภ.๒ 

107 จ.ส.อ. ธนกร มีบึงพร้าว กรม ทพ.26 ทภ.๒ 

108 จ.ส.อ. ธนนท์ กรอบพุดซา กรม ทพ.26 ทภ.๒ 

109 จ.ส.อ. ธนพงศ์ หวังประสพกลาง พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ทภ.๒ 

110 จ.ส.อ. ธนากร โพธิจักร มทบ.23 ทภ.๒ 

๑11 จ.ส.อ. ธนาเดช เชื้ออินทร์ นฝ.นศท.มทบ.29 ทภ.๒ 

112 จ.ส.อ. ธวัช เรียงไธสง ป.3 พัน.3 ทภ.๒ 

113 จ.ส.อ. ธวัช วังเวียง กกพ.มทบ.22 ทภ.๒ 

114 จ.ส.อ. ธวัชชัย วรรณคำ ร.๒๓ พัน.๓ ทภ.๒ 

115 จ.ส.อ. ธานุวัฒน ์ ตาดี กกพ.มทบ.24 ทภ.๒ 

116 จ.ส.อ. ธีระ ศรีเจษฐานนท์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

117 จ.ส.อ. ธีรัตม์ จันทร์ศิริ พัน.สร.๓ ทภ.๒ 

118 จ.ส.อ. นภสินธุ ์ สถาวรินทุ พัน.สร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

119 จ.ส.อ. นิกร หลงทอง กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

120 จ.ส.อ. นิคม คำหงษา กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

121 จ.ส.อ. บุญธรรม โฉมก่ิง พัน.สร.๓ ทภ.๒ 

122 จ.ส.อ. ประวัติ เกษวิชัย กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

123 จ.ส.อ. ปราการ การนอก กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

124 จ.ส.อ. ปราโมทย์ โคตรพัฒน์ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ทภ.๒ 

125 จ.ส.อ. ปรินทร์ บุญปก มทบ.27 ทภ.๒ 

126 จ.ส.อ. ปิยะนัฐ กเสิมสิน ร.13 พัน.3 ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

127 จ.ส.อ. พลพระยา ชูเชิด ร.๒๓ พัน.๓ ทภ.๒ 

128 จ.ส.อ. พลากร คำสิงห์นอก ช.2 พัน.202 ทภ.๒ 

129 จ.ส.อ. พักดิ์พงษ์ เหลาโสกเชือก ร.๒๓ พัน.๓ ทภ.๒ 

130 จ.ส.อ. พัชราภรณ์ สุขชาติ กกพ.มทบ.22 ทภ.๒ 

131 จ.ส.อ. พิชิต เจริญศรี ร.๑๖ พัน.๓ ทภ.๒ 

132 จ.ส.อ. พีระพัฒน์ เคลือบหมื่นไว ส.พัน.22 ทภ.2 ทภ.๒ 

133 จ.ส.อ. ไพวรรณ์ ศรีเมือง มทบ.27 ทภ.๒ 

134 จ.ส.อ. ภัคภณ ยิ่งยศ พัน.สร.6 ทภ.๒ 

135 จ.ส.อ. ภาคิน สุวรรณ์ กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

136 จ.ส.อ. มิตร เสือเคน กรม ทพ.22 ทภ.๒ 

137 จ.ส.อ. ยศพัทธ์ มีทรัพย์ ร้อย.บก.บชร.2 ทภ.๒ 

138 จ.ส.อ. โยธิน จันทะบุดศรี มทบ.23 ทภ.๒ 

139 จ.ส.อ. รณกร เริงศาสน์ มทบ.21 ทภ.๒ 

140 จ.ส.อ. รุ่งรักษ์ บุตรแสง ร.8 พัน.1 ทภ.๒ 

141 จ.ส.อ. เรืองศักดิ์ แดนกมล ส.พัน.6 พล.ร.6 ทภ.๒ 

142 จ.ส.อ. วรานนท์ ขวาของ กกพ.มทบ.24 ทภ.๒ 

143 จ.ส.อ. วรุพล ประชุมแดง กรม ทพ.23 ทภ.๒ 

144 จ.ส.อ. วัชระ ชวนรัมย์ พัน.สบร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

145 จ.ส.อ. วัชเรนทร์ ประสานทอง ร.6 พัน.1 ทภ.๒ 

146 จ.ส.อ. วัทธิกร ห่วงจริง กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

147 จ.ส.อ. วันชัย ศรีบุญเรือง มทบ.23 ทภ.๒ 

148 จ.ส.อ. วิชิต อินละคร มทบ.27 ทภ.๒ 

149 จ.ส.อ. วิทยา มูลวิชา กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

150 จ.ส.อ. วิทวัส ทับสูงเนิน กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

151 จ.ส.อ. วิศิษฐ์ ทิพย์มล ร.16 พัน.2 ทภ.๒ 

152 จ.ส.อ. วิษณุกร ชินคำ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

153 จ.ส.อ. วิษณุกร แสงบุตรดี กรม ทพ.21 ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

154 จ.ส.อ. วีระวัฒธนะศักดิ์ กองพอด ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ทภ.๒ 

155 จ.ส.อ. วีระวัฒน์ สุวรรณ์ พัน.สบร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

156 จ.ส.อ. วุฒิชัย เขียวรัมย ์ ป.3 พัน.103 ทภ.๒ 

157 จ.ส.อ. เวียงชัย สมยา ร.๓ พัน.๓ ทภ.๒ 

158 จ.ส.อ. ศรายุทธ ยศโสภณ ร.8 พัน.3 ทภ.๒ 
159 จ.ส.อ. ศราวุธ มุ่งห้องกลาง ร.6 ทภ.๒ 

160 จ.ส.อ. ศราวุธ บรรจบลาภ ร.8 พัน.3 ทภ.๒ 

1๖1 จ.ส.อ. ศักดิ์รินทร์ พรหมดีสาร กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

162 จ.ส.อ. ศิริรพงษ์ ศาลางาม พัน.สบร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

163 จ.ส.อ. ศิวกร สุตพรหม ป.๓ พัน.๑๓ ร้อย ๑ ทภ.๒ 

164 จ.ส.อ. ศิวาวุฒิ เปล่งอุดมพร กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

165 จ.ส.อ. ศุภชัย แก้วนามชัย ร.8 พัน.1 ทภ.๒ 

166 จ.ส.อ. ศุภวิชญ์. ขำหินตั้ง ศฝ.นศท.มทบ.21 ทภ.๒ 

167 จ.ส.อ. สกนธ์ ชาญวิจิตร พัน.สร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

168 จ.ส.อ. สกุลภัทร หนูยศ ป.๓ พัน.๑๓ ร้อย ๑ ทภ.๒ 

169 จ.ส.อ. สมชัย คำสมาน ป.6 ทภ.๒ 

170 จ.ส.อ. สมชิต สมประเสริฐ ร.6 พัน.3 ทภ.๒ 

171 จ.ส.อ. สมเดช บุญโกมุด พัน.สร.6 ทภ.๒ 

172 จ.ส.อ. สมประสงค์ ทุมกลาง ช.2 พัน.202 ทภ.๒ 

173 จ.ส.อ. สมพร อินทิแสน ป.3 พัน.8 ทภ.๒ 

174 จ.ส.อ. สมภพ วังอินต๊ะ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

175 จ.ส.อ. สมภพ สำเริง ร.๒๓ พัน.๓ ทภ.๒ 

176 จ.ส.อ. สมศรี เมาะราศรี มทบ.27 ทภ.๒ 

177 จ.ส.อ. สมาน บุตรทุมพันธ์ ป.6 พัน.16 ทภ.๒ 

178 จ.ส.อ. สรวิชญ ์ สมอ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

179 จ.ส.อ. สราวุธ จิตไธสง ป.3 พัน.3 ทภ.๒ 

180 จ.ส.อ. สหรัฐ สีพิมพ์ กรม ทพ.26 ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

181 จ.ส.อ. สันติภาพ หอยตะคุ ร.8 พัน.3 ทภ.๒ 

182 จ.ส.อ. สันติสุข ถุงออด ม.6 ทภ.๒ 

183 จ.ส.อ. สัพพัญญู แถลงกัน กรม ทพ.21 ทภ.๒ 

184 จ.ส.อ. สาคร มัตติตานัง พัน.สบร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

185 จ.ส.อ. สุชาติ นาสูง พัน.สร.6 ทภ.๒ 

186 จ.ส.อ. สุทธินันท์ แสงทอง กกพ.มทบ.22 ทภ.๒ 

187 จ.ส.อ. สุพัฒน์ โคตรบรรเทา มทบ.27 ทภ.๒ 

188 จ.ส.อ. สุรชัย เหมนิธิ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ทภ.๒ 

189 จ.ส.อ. สุรเชษฐ จำปาสี ร.๒๓ พัน.๓ ทภ.๒ 

190 จ.ส.อ. สุวัฒนะ คนกระโทก ส.พัน.3 พล.ร.3 ทภ.๒ 

191 จ.ส.อ. อดุลย์ ก่ำบุญมา ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ทภ.๒ 

192 จ.ส.อ. อนนท์ อรัญมิตร ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ทภ.๒ 

193 จ.ส.อ. อนุสรณ์ ใบสูงเนิน พัน.สบร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

194 จ.ส.อ. อภิวัฒน์ แก่นแก้ว ร.6 พัน.3 ทภ.๒ 

195 จ.ส.อ. อมรเทพ ค้าสนิท ร้อย.สห.มทบ.29 ทภ.๒ 

196 จ.ส.อ. อมรรัตน์ ขจรจิตร๋ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ทภ.๒ 

197 จ.ส.อ. อมรรัตน์ ขจรจิตร์ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ทภ.๒ 

198 จ.ส.อ. อรรถพล ปลั่งกลาง ร.13/1 ทภ.๒ 

199 จ.ส.อ. อัชฏพล พิมพามา ร.8 พัน.1 ทภ.๒ 

200 จ.ส.อ. อานนท์ ประมาณกิจ ร้อย.บก.ม.3 พัน.26 ทภ.๒ 

201 จ.ส.อ. อานุภาพ บิลชัย ร.๓ พัน.๓ ทภ.๒ 

202 จ.ส.อ. อิทธิพัทธ์ หอมอ่อน ร.6 ทภ.๒ 

203 จ.ส.อ. อิศเรศ วงศ์ประเสริฐ ร.๓ พัน.๓ ทภ.๒ 

204 จ.ส.อ. อุทัย ประชาชิต พัน.สบร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

205 จ.ส.อ. เอกสิทธิ์ คนยืน รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง มทบ.210 ทภ.๒ 

206 จ.ส.อ.หญิง ชไมฤดี โพนสิงห์ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ทภ.๒ 

207 จ.ส.อ.หญิง นุชนาฎ ปุยะติ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

208 จ.ส.อ.หญิง บุณยดา มิ่งขวัญ กกพ.มทบ.22 ทภ.๒ 

209 จ.ส.ท. เกรียงไกร ลครพล ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ทภ.๒ 

210 จ.ส.ท. พงศธร ดอนกระจ่าง ร.๒๓ พัน.๓ ทภ.๒ 

211 จ.ส.ท. วินัย จงมีเดช ฝกพ.พล.ม.3 ทภ.๒ 

212 จ.ส.ท. อมรเทพ เกตุกลาง กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

213 จ.ส.ท. ยุทธพงศ์ โรยรส ม.7 พัน.14 ทภ.๒ 

214 จ.ส.ท.หญิง กนกรัตน์ สุโพธิ์ มทบ.27 ทภ.๒ 

215 จ.ส.ต. เฉลิมชนม์ พลึกรุ่งโรจน์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

216 จ.ส.ต. ชาญยุทธ บุญฮวด กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

217 จ.ส.ต. ธนรรณพ วังคะฮาต รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ทภ.๒ 

218 จ.ส.ต. นิรัน รันดอน รพ.ค่ายสุรนารี ทภ.๒ 

219 จ.ส.ต. พัชรพล รางศรี พัน.สร.22 บชร.2 ทภ.๒ 

220 จ.ส.ต. ภาวินทร์ วิริยะวรพันธ์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

221 จ.ส.ต. ภูริกฤศ เคนอินทร์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

222 จ.ส.ต. วันเฉลิม ศรีปัญญา มทบ.29 ทภ.๒ 

223 จ.ส.ต. อนุลักษณ์ แซ่จึง ภท.2 ทภ.๒ 

224 จ.ส.ต. อนุวิทย์ จิตปัญญา กกพ.มทบ.22 ทภ.๒ 

225 จ.ส.ต. อิสรพงษ์ พรหมบุตร ป.6 พัน.106 ทภ.๒ 

226 จ.ส.ต.หญิง เจนจิรา หินสูงเนิน กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

227 จ.ส.ต.หญิง ปริศนา งิ้วกลาง กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

228 ส.อ. กรรธวัฒน์ โมฆรัตน์ นฝ.นศท.มทบ.29 ทภ.๒ 

229 ส.อ. กรวิชญ์ วิชัย กกพ.ทน.2 ทภ.๒ 

230 ส.อ. กฤษดา สอนโกษา ป.6 พัน.106 ทภ.๒ 

231 ส.อ. ขวัญชัย เกษณีย์ ส.พัน.6 พล.ร.6 ทภ.๒ 

232 ส.อ. ขวัญมาศ แจ่มกระจ่าง กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

233 ส.อ. คฑาวุธ เยี่ยมโกศรี มทบ.27 ทภ.๒ 

234 ส.อ. จิรภัทร โชตะมังสะ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

235 ส.อ. เจตนิพัทธ์ จันเทียะ พัน.ซบร.22 ทภ.๒ 

236 ส.อ. เจนณรงค์ โฮมวงศ์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

237 ส.อ. ฉัตรชัย มูลทากรม กรม ทพ.21 ทภ.๒ 

238 ส.อ. ชนะกิจ อามาตย์กัน ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ทภ.๒ 

239 ส.อ. ชัชรินทร์ มณีกรรณ์ ส.พัน.3 พล.ร.3 ทภ.๒ 

240 ส.อ. ชินวัฒน ์ ศรีสุภา ร.๑๖ พัน.๑ ทภ.๒ 

241 ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ บุญเทียม ร.6 พัน.1 ทภ.๒ 

242 ส.อ. ณัฐพล สาริคาร มทบ.23 ทภ.๒ 

243 ส.อ. ดนัยพร วงษ์พินิจ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ทภ.๒ 

244 ส.อ. ทินกร เป้ยเมย ฝกพ.พล.ร.6 ทภ.๒ 

245 ส.อ. ธนพิชญ์ อินตา ม.3 พัน.13 ทภ.๒ 

246 ส.อ. ธนวรรธน ์ แดนกระโทก รพ.ค่ายสุรนารี ทภ.๒ 

247 ส.อ. ธนากร พละสินธุ์ มทบ.27 ทภ.๒ 

248 ส.อ. ธนาคาร พิชัยกุล ร.6 พัน.1 ทภ.๒ 

249 ส.อ. ธนาวัฒน ์ บุญเสนา กรม ทพ.26 ทภ.๒ 

250 ส.อ. นราวิชญ์ อาจวิชัย ป.๓ พัน.๑๓ ร้อย ๑ ทภ.๒ 

251 ส.อ. บรรเจิด เสนาฤทธิ์ สง.สด.จว.บ.ก. ทภ.๒ 

252 ส.อ. ปฏิพัทธ์ อินทะนะ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ทภ.๒ 

253 ส.อ. พงษ์พัฒน์ พิทักษ์วานิช กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

254 ส.อ. พงษ์สิน บุญทิวานนท์ ช.2 พัน.202 ทภ.๒ 

255 ส.อ. ภรัญยู วิลาชัย มทบ.23 ทภ.๒ 

256 ส.อ. ภาฆินต ์ เพียบขุนทด มทบ.21 ทภ.๒ 

257 ส.อ. ภาณุวัฒน์ ยองใย กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

258 ส.อ. ภูมินทร์ สมภักด ี ร้อย.สห.มทบ.29 ทภ.๒ 

259 ส.อ. ภูวศิษย์ โชติวรพงศ์ชัย พัน.สร.6 ทภ.๒ 

260 ส.อ. มนตรี แสงสุวรรณ พล.ร.3 ทภ.๒ 

261 ส.อ. ยศธร ทองมะค่า ป.3 พัน.3 ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

262 ส.อ. ยุทธนา แว่นจันทร์ ส.พัน.6 พล.ร.6 ทภ.๒ 

263 ส.อ. ยุทธนากร ช่วยนา ป.3 พัน.103 ทภ.๒ 

264 ส.อ. รัตนศักดิ์ ทับทา ร.6 พัน.3 ทภ.๒ 

265 ส.อ. วราวุธ แก้วลายคำ กรม ทพ.21 ทภ.๒ 

266 ส.อ. วัชรมณฑล เนื้อเทศ ร้อย.บก.บชร.2 ทภ.๒ 

267 ส.อ. วัยวัฒน ์ แสงทอง ศคบ.บชร.2 ทภ.๒ 

268 ส.อ. ศราวุธ พลซา ร.8 พัน.1 ทภ.๒ 

269 ส.อ. ศิรชัช คงศีลา กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

270 ส.อ. ศุภชัย พลีไสย มทบ.29 ทภ.๒ 

271 ส.อ. ศุภโชค อาระหัง ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ทภ.๒ 

272  ส.อ. ศุภสิทธิ์ แสนจันทร์ พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ทภ.๒ 

273  ส.อ. ส่งศักดิ์ ทองแท่ง รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ทภ.๒ 

274  ส.อ. สุรัตน์ ดังขุนทด พล.พัฒนา 2 ทภ.๒ 

275  ส.อ. สุวิทย์ สีนาดนาวา กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

276  ส.อ. อัครวินท์ พลรักษา พัน.ขส.22 บชร.2 ทภ.2 ทภ.๒ 

277  ส.อ. อัฐพร ซาระภู ทน.๒ ทภ.๒ 

278  ส.อ. อานนท์ ทองดี มทบ.23 ทภ.๒ 

279  ส.อ. อุทิศ ยะมา กรม ทพ.21 ทภ.๒ 

280  ส.อ. เอกมงคล จันดารัตน์ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ทภ.๒ 

281  ส.อ.หญิง ชนิดา ชิณวงศ์ กกพ.มทบ.24 ทภ.๒ 

282  ส.อ.หญิง ฐิติวัลคุ์ สายไทย รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ทภ.๒ 

283  ส.อ.หญิง ทิพรัตน์ โสมโสก กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

284 ส.อ.หญิง พิจิตรา บาสี กกพ.มทบ.210 ทภ.๒ 

285  ส.อ.หญิง พิไลวรรณ เชตุพน มทบ.27 ทภ.๒ 

286  ส.อ.หญิง วารินรัตน์ โคตพงษ์ กกพ.มทบ.210 ทภ.๒ 

287  ส.อ.หญิง วาลาดี คำศรี กกพ.มทบ.24 ทภ.๒ 

288  ส.อ.หญิง ศุภรัตน์ สุธรรม กกพ.มทบ.22 ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

289  ส.ท. จตุพล. ถึกมา ศฝ.นศท.มทบ.21 ทภ.๒ 

290  ส.ท. ชญานนท์ ฆ้องนอก ส.พัน.22 ทภ.2 ทภ.๒ 

291  ส.ท. ชัยรัตน์ เสนานุช ร.8 พัน.1 ทภ.๒ 

292  ส.ท. ชัยวัฒน ์ จงรักษ์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

293  ส.ท. ชาญชัย อรัญเวศ มทบ.23 ทภ.๒ 

294  ส.ท. ณัฏฐกิตติ์ ธรรมปรีดีสกุล กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

295  ส.ท. ณัฐพล ทาเงิน ร.๒๓ พัน.๓ ทภ.๒ 

296  ส.ท. ณัฐภัทร เชื้อบุญมี ร.8 พัน.1 ทภ.๒ 

297  ส.ท. ณัฐวุฒิ ช้อนขุนทด ร.๒๓ พัน.๓ ทภ.๒ 

298  ส.ท. ถนอมศักดิ์ คำโหยก ร.8 พัน.3 ทภ.๒ 

299  ส.ท. ทรงกิตติ ป้องไฝ ช.2 พัน.202 ทภ.๒ 

300  ส.ท. ทิพากร แชจอหอ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

301  ส.ท. ธรรมนูญ พูลพิพัฒน์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

302  ส.ท. นิติพล ชัยภักด ี มทบ.21 ทภ.๒ 

303  ส.ท. นิรุต วรพิมรัฐ ร.6 พัน.3 ทภ.๒ 

304  ส.ท. ปฐว ี ก้อนคำ ม.3 พัน.13 ทภ.๒ 

305  ส.ท. ประสงค์ เติมงาม ป.3 พัน.103 ทภ.๒ 

306  ส.ท. ปิยะนนท์ แสงสุระ มทบ.21 ทภ.๒ 

307  ส.ท. พงศกร หมื่นหาวงศ์ ม.3 พัน.13 ทภ.๒ 

308  ส.ท. พิริยะ เทียบกลาง พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ทภ.๒ 

309  ส.ท. พีระพันธ์ จันทร์เขียด กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

310  ส.ท. วิทยา เทียนหอม พัน.สร.6 ทภ.๒ 

311  ส.ท. ศตวรรษ ชินโคตร ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ทภ.๒ 

312  ส.ท. ศรัณย์ เรียงอิศราง ป.6 พัน.16 ทภ.๒ 

313  ส.ท. ศราวุธ นุชเกิด ภท.2 ทภ.๒ 

314  ส.ท. สถาพร ตลับทอง พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ทภ.๒ 

315  ส.ท. สุรศักดิ์ เมืองมูล ม.3 พัน.13 ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

316  ส.ท. อภิชาติ พลประสิทธิ์ ป.3 พัน.103 ทภ.๒ 

317  ส.ท. อัครเดช   ฝกพ.พล.ร.6 ทภ.๒ 

318  ส.ท. อัษฎา บุญมะลา พัน.สร.6 ทภ.๒ 

319  ส.ท. อัษฎากร ยิ่งยง ร้อย.บก.ม.3 พัน.26 ทภ.๒ 

320  ส.ท.หญิง กมลชนก นักร้อง กกพ.มทบ.210 ทภ.๒ 

321  ส.ท.หญิง กมลพรรณ ภูนาเพชร กกพ.มทบ.210 ทภ.๒ 

322  ส.ท.หญิง จิราพร ปานะลาด มทบ.27 ทภ.๒ 

323  ส.ท.หญิง ดั่งฝัน แสงอาทิตย์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

324  ส.ท.หญิง ปราถนา สังข์กลาง กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

325  ส.ท.หญิง ปาจรีย์ ทอนฮามแก้ว มทบ.29 ทภ.๒ 

326  ส.ท.หญิง ศรัญญา จงใจ มทบ.27 ทภ.๒ 

327  ส.ท.หญิง สุวรรณา หึกขุนทด กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

328  ส.ท.หญิง อภิญญา จันทรา กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

329  ส.ท.หญิง เอ้ืออังกูร ก่ำบุญมา มทบ.23 ทภ.๒ 

330  ส.ต. คามินศ์ ยังประยูร ฝกพ.พล.ร.6 ทภ.๒ 

331  ส.ต. จิรสิทธิ์ อินทรรัศมี ป.๓ พัน.๑๓ ร้อย ๑ ทภ.๒ 

332  ส.ต. ชาคริต แสงสว่าง ร.13 พัน.3 ทภ.๒ 

333  ส.ต. โชคอนันท์ สอนโอก มทบ.21 ทภ.๒ 

334  ส.ต. ฑิฐินันท์ ฤทธิ์แรง มทบ.21 ทภ.๒ 

335  ส.ต. ณัฐพล สุดา พล.พัฒนา 2 ทภ.๒ 

336  ส.ต. ณัฐพล สร้อยคำ กรม ทพ.21 ทภ.๒ 

337  ส.ต. ธนพงศ์ แก้วกงพาน ฝกพ.พล.ม.3 ทภ.๒ 

338  ส.ต. ธนาธิป แทนวิสุทธิ์ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

339  ส.ต. พิสสุต จินดาเวช กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

340  ส.ต. ยสินทร ภูมิพักตร์ กกพ.ทภ.๒ ทภ.๒ 

341  ส.ต. ศุภกิตติ์ อินทะจักร ฝกพ.พล.ร.6 ทภ.๒ 

 342  ส.ต. เอกรัตน์ บุญรัตน์ กรม ทพ.22 ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

343  ส.ต.หญิง กนกนันท์ โพธิ์ปัญญา กกพ.ทภ.๒ ทภ.๒ 

344  ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี รพ.ค่ายสุรนารี ทภ.๒ 

345  ส.ต.หญิง ธารทิพย์ คำหงษา กกพ.ทภ.๒ ทภ.๒ 

346  ส.ต.หญิง ปฐมาวดี ศิลาวงศ์ มทบ.29 ทภ.๒ 

347  ส.ต.หญิง ปุษยา ชูสกุล กกพ.มทบ.210 ทภ.๒ 

348  ส.ต.หญิง สุจิตรา ทุ่งนา กกพ.ทภ.๒ ทภ.๒ 

349  ส.ต.หญิง สุรัชนา ตรงวิจิตร กกพ.ทภ.๒ ทภ.๒ 

350  ส.ต.หญิง อินทิพร เจือดี กกพ.ทภ.๒ ทภ.๒ 

351  ส.ต.หญิง อุไรวรรณ ชวลิต กกพ.ทภ.๒ ทภ.๒ 

352  พล.อส. จักรพันธ์ พระลับรักษา มทบ.23 ทภ.๒ 

353  จ.ส.ต. คิดถึงคุณ ชาภักดี กกพ.มทบ.210 ทภ.๒ 

354  จ.ส.ต. จีรศักดิ์ ศรีอรรคจันทร์ ร.8 พัน.1 ทภ.๒ 

355  จ.ส.ต. ธนพล สารพันธ์ ป.6 พัน.106 ทภ.๒ 

356  จ.ส.ต. ปฐมพร บุญบรรลุ ป.6 ทภ.๒ 

357  จ.ส.ต. พิเชษฐ์ เนาว์ประโคน ร.23 พัน.4 ทภ.๒ 

358  จ.ส.ต. พินิจ เตื่อยมา รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ทภ.๒ 

359  จ.ส.ต. ศักรภพ ประดิษฐ์ ร.16 พัน.2 ทภ.๒ 

360  พ.ท. คณิศร ชวนพิมาย กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

361  พ.ท. บัญชา เผ่าผม กกพ.บชร.2 ทภ.๒ 

362  พ.ท. ภัคมณฑณ์ ศรีเทพ ฝกพ.พล.ม.3 ทภ.๒ 

363  ร.ต ชวลิต ออแสงสุวรรณ กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

364  ร.ต ดินดลฟ้า เงางาม กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

365  ร.ต พัชรพล คล้ายโอภาส กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

366  ร.ต อดิเรก พรยา กกพ.ทภ.2 ทภ.๒ 

367  ร.ท. ฉายยันต์ แสงขันธ์ ร.๑๖ พัน.๓ ทภ.๒ 

368  ร.ท. ชวลิต วรกมล ส.พัน.6 พล.ร.6 ทภ.๒ 

369  ร.ท. ณรงค์ แสนหอม ร.23 พัน.4 ทภ.๒ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

370  ร.ท. ทวีศักดิ์ วาทโยธา มทบ.23 ทภ.๒ 

371  ร.ท. ทองสินธ์ กุชโร ร.๑๖ พัน.๑ ทภ.๒ 

372  ร.ท. พงศ์พันธ์ พงษ์จอหอ ร.8 พัน.3 ทภ.๒ 

373  ร.ท. พิสิฐสะ สุระวิชัย ป.3 พัน.8 ทภ.๒ 

374  ร.ท. วรพงษ์ ภัทรศิริพงษ์ นฝ.นศท.มทบ.29 ทภ.๒ 

375  ร.ท. สมศักดิ์ วิเชียร กรม ทพ.22 ทภ.๒ 

376  ร.ท. สังวาร ติ๊บซังเสน ม.6 ทภ.๒ 

377  ร.ท. สากล ชาภูมี ป.6 พัน.16 ทภ.๒ 

378  ร.ท. สุพงษ์ พงษ์สุวรรณ ทภ.2 ทภ.๒ 

379  ร.ท. สุพจน์ อาจนิยม ร.13 พัน.3 ทภ.๒ 

380  ร.ท. ปารุจ แวะศรีภา ม.7 พัน.14 ทภ.๒ 

 ทภ.๓  
381  พ.อ. บุริม เครือเป็งกุล มทบ.39 ทภ.๓ 

382  พ.อ. สุทธิศักดิ์ ไหลเตื่อย มทบ.310 ทภ.๓ 

383  พ.ท. เกรียงไกร สวนสุข มทบ.310 ทภ.๓ 

384  พ.ต. คงเดช เอมเอ่ียม มทบ.39 ทภ.๓ 

385  พ.ต. คมสันต์ ระวังกลาง มทบ.39 ทภ.๓ 

386  พ.ต. ณัฐชนนท์ ปงกันคำ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ทภ.๓ 

387  พ.ต. นันทกร คำแผ่นชัย รพ.ค่ายจิรประวัติ ทภ.๓ 

388  พ.ต. พงษ์ศักดิ์ อึงสวัสดิ์ กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

389  พ.ต. สวน เกิดทอง มทบ.31 ทภ.๓ 

390  พ.ต.หญิง ณัฐรพีพร ชัยชุมพร มทบ.39 ทภ.๓ 

391  ร.อ. โชติอนันต์ สุขเกษม กรม ทพ.๓๑ ทภ.๓ 

392  ร.อ. ธวัชชัย ช้างรบ กรม ทพ.๓๑ ทภ.๓ 

393  ร.อ. พงศ์ธรรศ จำปาทอง ป.21 พัน.30 ทภ.๓ 

394  ร.อ. พนม ใจมา ป.4 พัน.17 ทภ.๓ 

395  ร.อ. พรสวรรค์ แป้นเมือง ศปภอ.ทบ.3 ทภ.๓ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

396  ร.อ. พัฒรักษ์ สุฉายา ฝกพ.ม.2 ทภ.๓ 

397  ร.อ. รังสรรค์ ปัดลี ศฝ.นศท.มทบ.33 ทภ.๓ 

398  ร.อ. สมทรง แก้วใส มทบ.๓๖ ทภ.๓ 

399  ร.อ. สุทิน ม่วงมา พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ 

400  ร.อ. สุเมศ สุทธิแสน พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

401  ร.อ. สุวัฒน ์ ศรีสมบัติ ทภ.3 ทภ.๓ 

402  ร.อ. อดิเรก ศรีธนะ กรม ทพ.35 ทภ.๓ 

403  ร.อ.หญิง ณรุพี บุญจันทร์ กกพ.มทบ.33 ทภ.๓ 

404  ร.อ.หญิง สิริภัสรา ชมเชียงคำ กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

405  ร.ท. มานะ ทับประทุม พัน.สร.8 ทภ.๓ 

406  ร.ท. เจษฎาวุฒิ อุ๊ดหมอ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ทภ.๓ 

407  ร.ท. ฉัตรนาวี ศรีขน ม.3 ทภ.๓ 

408  ร.ท. ชัยวิชิต กองกลม พล.ม.1 ทภ.๓ 

409  ร.ท. ณัฐพล เยาว์ใจ ป.4 พัน.104 ทภ.๓ 

410  ร.ท. นพรัตน์ ราชสว่าง ร.7 ทภ.๓ 

411  ร.ท. นิทัศน์ สิงห์คราม กรม ทพ.๓๑ ทภ.๓ 

412  ร.ท. บวร โชติช่วง พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

413  ร.ท. บุญเกิด อธิพงศ์ไพศาล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ทภ.๓ 

414  ร.ท. มรกต คมเขียว ป.4 พัน.104 ทภ.๓ 

415  ร.ท. วิทยา มากะนัตย์ มทบ.39 ทภ.๓ 

416  ร.ท. อนุวัชร หงษ์ยนต์ ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ทภ.๓ 

417  ร.ท. อาทิตย์ ทองบุญ รพ.ค่ายจิรประวัติ ทภ.๓ 

418  ร.ท. เอกชัย เชียงหนุ้น ม.2 พัน.15 ทภ.๓ 

419  ร.ต. พงษ์ศักดิ์ ทิมโพธิ์ทอง ป.๔ ทภ.๓ 

420  ร.ต. วันพิชิต นิระโทษะ ป.๔ ทภ.๓ 

421  ร.ต. ศิวากร รักนา ป.๔ ทภ.๓ 

422  ร.ต. กิตติศักดิ์ สิงห์แก้ว ป.4 พัน.17 ทภ.๓ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

423  ร.ต. ธีระ บางเอ่ียม ป.21 ทภ.๓ 

424  ร.ต. บุญรอด ทองเถา ร.14 ทภ.๓ 

425  ร.ต. พงษ์ไพฑูรย์ ดวงตา ร.17 พัน.3 ทภ.๓ 

426  ร.ต. พีรพงษ์ นิลสนธ ิ พัน.สห.31 ทภ.๓ 

427  ร.ต. วีรยุทธ พงษ์นุช ทภ.3 ทภ.๓ 

428  ร.ต. สุนทร ปฐมชัยรุ่งเรือง กรม ทพ.33 ทภ.๓ 

429  จ.ส.อ. ศุภชัย ยังสอน ป.๔ ทภ.๓ 

430  จ.ส.อ. จีระศักดิ์ ภู่กัน พัน.สร.8 ทภ.๓ 

431  จ.ส.อ. พิเชษฐ์ มั่นฤทัย พัน.สร.8 ทภ.๓ 

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

433  จ.ส.อ. กฤตภาส อินทรทัต ส.พัน.23 ทภ.3 ทภ.๓ 

434  จ.ส.อ. กฤษฏิ์ กิตินันท์ พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

435  จ.ส.อ. กิติ์ติพนธ์ ไชยศรี พัน.มทบ.33 ทภ.๓ 

436  จ.ส.อ. จุมพล ผุริจันทร์ ทภ.3 ทภ.๓ 

437  จ.ส.อ. ฉัตรมงคล เสภา ทภ.3 ทภ.๓ 

438  จ.ส.อ. ชัยธวัช ธูปเรือง กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

439  จ.ส.อ. ชาญชัย อินต๊ะเกี๋ยง ป.4 พัน.17 ทภ.๓ 

440  จ.ส.อ. ชินบัญชร คำภู่ กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

441  จ.ส.อ. ชูเกียรติ์ แก้วมี กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

442  จ.ส.อ. ณัฐวัฒน์ มุสิกะสินธุ์ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ 

443  จ.ส.อ. ดำรงค์ศักดิ์ สุขโข มทบ.310 ทภ.๓ 

444  จ.ส.อ. ธงไชย ทิอ่อน พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

445  จ.ส.อ. นชานนท์ ชูสัมฤทธิ์ ม.3 ทภ.๓ 

446  จ.ส.อ. นนทกฤต นนท์ธิชา ม.2 พัน.15 ทภ.๓ 

447  จ.ส.อ. นพดล พรหมเสน ป.4 พัน.17 ทภ.๓ 

448  จ.ส.อ. นพรัตน์ จันทร์จำรัส กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

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



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

450  จ.ส.อ. นิติชาติ เตชะวัชรีกุล พัน.มทบ.33 ทภ.๓ 

451  จ.ส.อ. บุญเลิศ แสงสิงห์ พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

452  จ.ส.อ. ปฎิภาณ มาลัยวรรณ์ มทบ.39 ทภ.๓ 

453  จ.ส.อ. ประกิต เพชรดี ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ทภ.๓ 

454  จ.ส.อ. ประจัญ. กองเกิด ม.3 ทภ.๓ 

455  จ.ส.อ. ประพันธ์ ฤทธิ์ยา พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

456  จ.ส.อ. ประภาส มานะคง พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

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

458  จ.ส.อ. ปิติชัย ชาติทอง กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

459  จ.ส.อ. ปุณณัตถ์การิน ตุ้มทอง พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

460  จ.ส.อ. พงศกร ขุนเทียน ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ทภ.๓ 

461  จ.ส.อ. พงศ์ธร เพชรรักษ์ ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ทภ.๓ 

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

463  จ.ส.อ. พงษ์กฤษณ์ รวมสุข กรม ทพ.๓๑ ทภ.๓ 

464  จ.ส.อ. พนธกร มีลาภ ป.21 พัน.30 ทภ.๓ 

465  จ.ส.อ. พรชัย กาเลี่ยน พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.๓ 

466  จ.ส.อ. พรเลิศ ขาวงาม ร.17 พัน.3 ทภ.๓ 

467  จ.ส.อ. พัชรพล มโนวรรณ กรม ทพ.33 ทภ.๓ 

468  จ.ส.อ. พีระพงษ์ อุ่นเรือน กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

469  จ.ส.อ. พุธกานต์ ภิวงค ์ กรม ทพ.33 ทภ.๓ 

470  จ.ส.อ. ภัทรพล ยิ้มแฉล้ม พล.ม.1 ทภ.๓ 

471  จ.ส.อ. ภานุพันธุ์ ทองเป็นทรัพย์ มทบ.39 ทภ.๓ 

472  จ.ส.อ. มนตรี สิงห์ตื้อ กรม ทพ.33 ทภ.๓ 

473  จ.ส.อ. ยุทธิพงษ์ กองสุวรรณ ป.4 พัน.17 ทภ.๓ 

474  จ.ส.อ. รชานนท์ เรืองจุ้ย กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

475  จ.ส.อ. รณชัย อินมะณี ป.4 พัน.104 ทภ.๓ 

476  จ.ส.อ. รณรงค์ ม่วงเขียว พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

477  จ.ส.อ. รัชพล คงทัน ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ทภ.๓ 

478  จ.ส.อ. รัฏฐพิชญ์ ศรีวิชัย พัน.มทบ.33 ทภ.๓ 

479  จ.ส.อ. ลิขิต สุยะต๊ะ กรม ทพ.๓๑ ทภ.๓ 

480  จ.ส.อ. วชิรชัย ปานคำ กรม ทพ.35 ทภ.๓ 

481  จ.ส.อ. วศานนท์ จิตรีศัพท์ 
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 
14 

ทภ.๓ 

482  จ.ส.อ. วัชระ ขัติยศ กรม ทพ.๓๑ ทภ.๓ 

483  จ.ส.อ. วันเฉลิม ยิ้มศิริวัฒนะ มทบ.31 ทภ.๓ 

484  จ.ส.อ. วาทศิลป์ สิทธิกรรณ์ พัน.มทบ.33 ทภ.๓ 

485  จ.ส.อ. วิเชียร ศรีสว่างสุข มทบ.31 ทภ.๓ 

486  จ.ส.อ. วิสิษฐ์ อินดีสี ร.14 พัน.1 ทภ.๓ 

487  จ.ส.อ. วีรวัฒน ์ สีสม รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ทภ.๓ 

488  จ.ส.อ. ศักดิ์เวศน์ ตาทิตย์ ป.4 พัน.17 ทภ.๓ 

489  จ.ส.อ. สมบูรณ์ นิ่มทอง พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.๓ 

490  จ.ส.อ. สมพร ศรีนามะ มทบ.310 ทภ.๓ 

491  จ.ส.อ. สมภาร กล้าหาญ พล.ร.๓ ทภ.๓ 

492  จ.ส.อ. สมรภูม ิ ชมภูศรี พล.ม.1 ทภ.๓ 

493  จ.ส.อ. สมศักดิ์ จูเมา มทบ.31 ทภ.๓ 

494  จ.ส.อ. สาธิต วงศ์วิเศษ ทภ.3 ทภ.๓ 

495  จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ ศรีชัยตัน พล.ม.1 ทภ.๓ 

496  จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ เพียรค้า พล.ร.๓ ทภ.๓ 

497  จ.ส.อ. สุริยะ สุ่มนาค พัน.สร.4 ทภ.๓ 

498  จ.ส.อ. สุวรรณ บุตรน้อย ศปภอ.ทบ.3 ทภ.๓ 

499  จ.ส.อ. อรรคเดช อัศริยะพัยธ์ ร.17 พัน.2 ทภ.๓ 

500  จ.ส.อ. อรรคพล จันอ้วน กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

501  จ.ส.อ. อาจหาญ มากน้อย มทบ.39 ทภ.๓ 

502  จ.ส.อ. อาทร บุญเฮียง กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

503  จ.ส.อ. อุดมณัช ทองชาติ พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

504  จ.ส.ท. กิตติ คงสกุล พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.๓ 

505  จ.ส.ท. กิติภูมิ บุญแก้ว รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก  ทภ.๓ 

506  จ.ส.ท. ฐิติกรณ์ ชะนะวงษา มทบ.310 ทภ.๓ 

507  จ.ส.ท. วิสัน คำรังษี ม.2 พัน.15 ทภ.๓ 

508  จ.ส.ท. สากล ปิงติ๊บ 
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 
14 

ทภ.๓ 

509  จ.ส.ท. สุทธิพงษ์ ท่าผา พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ 

510  จ.ส.ท. อดิศร อานัน กรม ทพ.๓๑ ทภ.๓ 

511  จ.ส.ท. เอกรัฐ ทับทิมทอง มทบ.39 ทภ.๓ 

512  จ.ส.ต. ภควัต แสงสีดา พัน.สร.8 ทภ.๓ 

513  จ.ส.ต. นิวัตต์ พันธ์นาค มทบ.31 ทภ.๓ 

514  จ.ส.ต. ภูมมินทร์ บ่อแก้ว พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

515  จ.ส.ต. วิชัยรัตน ์ ผักหวาน ร.7 ทภ.๓ 

516  จ.ส.ต. สันติ นิลคง ม.พัน.9 พล.ร.4 ทภ.๓ 

517  จ.ส.ต.หญิง เตือนใจ ศิริวัฒพงศ์ รพ.ค่ายจิรประวัติ ทภ.๓ 

518  ส.อ. ยศกร พรมมา ป.๔ ทภ.๓ 

519  ส.อ. ยุทธพล โอมฤกษ์ พัน.สร.8 ทภ.๓ 

520  ส.อ. สนธยา น้อยแก้ว พัน.สร.8 ทภ.๓ 

521  ส.อ. กฤษณะ อุปนันท์ กกพ.มทบ.33 ทภ.๓ 

522  ส.อ. กุลพัทธ์ ทาเสนาะ ทภ.3 ทภ.๓ 

523  ส.อ. คเชนทร์ เกิดช้าง มทบ.39 ทภ.๓ 

524  ส.อ. จักรพงษ์ พิมสารี ป.21 ทภ.๓ 

525  ส.อ. ฉัตรชัย คงนุ่น ป.๔ พัน.๗ ทภ.๓ 

526  ส.อ. ฉัตรดนัย ประวิเศษ ทภ.3 ทภ.๓ 

527  ส.อ. ชวินท์ วงษ์จันทร์ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร3   ทภ.๓ 

528  ส.อ. ชัยวัฒน ์ ใจทอง กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

529  ส.อ. ชูศักดิ์ สุดเงิน พัน.ซบร.23 บชร.3 ทภ.๓ 

530  ส.อ. ณัฐดนัย บุตรอ่วม พล.ม.1 ทภ.๓ 

531  ส.อ. ณัฐดนัย กอนตน ฝกพ.ม.2 ทภ.๓ 

532  ส.อ. ณัฐพงษ์ จันต๊ะก๋อง ร.7 ทภ.๓ 

533  ส.อ. ณัฐวุฒิ จันทรารัตน์ ส.พัน.23 ทภ.3 ทภ.๓ 

534  ส.อ. ณัฐวุฒิ น้อยดี ม.3 ทภ.๓ 

535  ส.อ. ดำรง เอ่ียมสำอางค์ มทบ.31 ทภ.๓ 

536  ส.อ. เดชาวัต มารินทร์ ม.2 พัน.15 ทภ.๓ 

537  ส.อ. ทัศนัย พรมวิชัย ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ทภ.๓ 

538  ส.อ. ทีปกร ดอนลาดลี พล.ม.1 ทภ.๓ 

539  ส.อ. ธนากร ผลรินทร์ ม.2 พัน.15 ทภ.๓ 

540  ส.อ. ธนาพัทธ์ ปิ่นมณี นฝ.นศท.มทบ.310 ทภ.๓ 

541  ส.อ. ธนาวัฒน ์ แสนคำชื่น ป.๔ พัน.๗ ทภ.๓ 

542  ส.อ. ธีรวัฒน ์ ชูสาย กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

543  ส.อ. นคร เกษอินทร์ ร.17 พัน.3 ทภ.๓ 

544  ส.อ. นภดล สุขสานดิ์ กกพ.มทบ.32 ทภ.๓ 

545  ส.อ. นฤนาท สุเมธะรา ร.7 ทภ.๓ 

546  ส.อ. นวพล เจ๊กอร่าม ร.14 พัน.1 ทภ.๓ 

547  ส.อ. ปภาวิน ต๊ะวัง กรม ทพ.๓๑ ทภ.๓ 

548  ส.อ. ปราโทย์ สิงห์คาร ป.21 พัน.30 ทภ.๓ 

549  ส.อ. ปวริศ เฉยเจียม ป.21 พัน.30 ทภ.๓ 

550  ส.อ. ปิยะวัฒน์ สมจิตพิจารณ์ รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ทภ.๓ 

551  ส.อ. พงษธร นากสีสุก ป.21 พัน.30 ทภ.๓ 

552  ส.อ. พรเทพ แสน้ำเงิน พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

553  ส.อ. พรภวิษย์ สารเร็ว ร.14 พัน.1 ทภ.๓ 

554  ส.อ. พลวิทย ์ ธีรพงษ์ กรม ทพ.๓๑ ทภ.๓ 

555  ส.อ. พุทธพงษ์ เทพกุศล ทภ.3 ทภ.๓ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

556  ส.อ. ภานุพงศ์ วงษ์เสนสะ พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

557  ส.อ. เลิศชนะกิจ คงคำ กรม ทพ.33 ทภ.๓ 

558  ส.อ. วรพงษ์ บุตรจันทร์ กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

559  ส.อ. วัฒนา วรวิเวทย ์ มทบ.31 ทภ.๓ 

560  ส.อ. วีระพงษ์ ครองปัญญา ม.3 ทภ.๓ 

561  ส.อ. วีระพงษ์ ดวงแก้วเรือน ส.พัน.23 ทภ.3 ทภ.๓ 

562  ส.อ. ศราวุธ ปิยะจันทร์ สง.สด.จว.ช.ร. ทภ.๓ 

563  ส.อ. ศิวกร ขำอยู่ มทบ.39 ทภ.๓ 

564  ส.อ. ศุภชัย ก่อนเพ็ชร์ พัน.สร.4 ทภ.๓ 

565  ส.อ. ศุภชัย ก้อนเพ็ชร์ พัน.สร.4 ทภ.๓ 

566  ส.อ. ศุภวิชญ์ นุคำ พล.ม.1 ทภ.๓ 

567  ส.อ. สถิตคุณ แสนวงค ์ กกพ.มทบ.32 ทภ.๓ 

568  ส.อ. สุพล แสงส่อง กรม ทพ.35 ทภ.๓ 

569  ส.อ. อดิศักดิ์ พรมมา ร.14 ทภ.๓ 

570  ส.อ. อนุกร สมเป็ง พล.ม.1 ทภ.๓ 

571  ส.อ. อเนก หาญกิจอุดมสุข กกพ.มทบ.32 ทภ.๓ 

572  ส.อ. อภิเดช วัดเข้าหลาม ม.3 ทภ.๓ 

573  ส.อ. อมรพันธ์ พันธ์แสงดาว กรม ทพ.๓๑ ทภ.๓ 

574  ส.อ. อิทธิพัทธ์ หลักทรัพย์ มทบ.310 ทภ.๓ 

575  ส.อ. เอกชัย ยี่เทพ มทบ.31 ทภ.๓ 

576  ส.อ.หญิง ณิชาภา พุทธรักษา มทบ.39 ทภ.๓ 

577  ส.อ.หญิง อุสุมา นกภักตร์ มทบ.39 ทภ.๓ 

578  ส.ท. ปฏิภาณ เกษพักตร์ ป.๔ ทภ.๓ 

579  ส.ท. กิตติภูมิ เขียวสี ป.21 พัน.20 ทภ.๓ 

580  ส.ท. กิติวัฒน์ บริบูรณ ์ นฝ.นศท.มทบ.34 ทภ.๓ 

581  ส.ท. เกียรติวุฒิ พุฒนาค กรม ทพ.33 ทภ.๓ 

582  ส.ท. โกมินทร์ ใหม่ปา พัน.มทบ.33 ทภ.๓ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

583  ส.ท. เจษฎา เพ็งเรือง รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ทภ.๓ 

584  ส.ท. ชญานนท์ ชัยแก้ว ร.14 พัน.1 ทภ.๓ 

585  ส.ท. ชนกร เกิดยิ้ม ม.พัน.๙ พล.ร.๔ ทภ.๓ 

586  ส.ท. ชนากานต์ จุนุ ร.17 พัน.3 ทภ.๓ 

587  ส.ท. ชาญวิทย อินผึ้ง กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

588  ส.ท. ชิษณุพงศ์ แสงแก้ว มทบ.31 ทภ.๓ 

589  ส.ท. ณัฐพร ชายเขียว ป.4 พัน.17 ทภ.๓ 

590  ส.ท. ณัฐพลภัค คงเพ็ชรศักดิ์ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ 

591  ส.ท. ณัฐวัฒน์ รัตนยศ พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.๓ 

592  ส.ท. ทนพล กันทะเสน รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก  ทภ.๓ 

593  ส.ท. ธนาศักดิ์ นาทัน ป.21 พัน.20 ทภ.๓ 

594  ส.ท. ธราธิป วันมหาใจ ม.พัน.12 พล.ม.1 ทภ.๓ 

595  ส.ท. เธียรวิทย์ วิสูตรโยธิน มทบ.39 ทภ.๓ 

596  ส.ท. นราวิชญ์ อ้วนโพธิ์กลาง ทภ.3 ทภ.๓ 

597  ส.ท. นฤเบศร์ รักแก้ว พล.ม.1 ทภ.๓ 

598  ส.ท. นิพนธ์ จอมมูล ร.7 ทภ.๓ 

599  ส.ท. ปภังกร แน่นแหน้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ทภ.๓ 

600  ส.ท. ปัญจพล ยอดวงษ์ ร.14 พัน.1 ทภ.๓ 

601  ส.ท. พงศกร แสนคง ร.7 ทภ.๓ 

602  ส.ท. พลพลาพร แก่นเมือง ป.4 พัน.17 ทภ.๓ 

603  ส.ท. ภคิน สอนแหยม พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

604  ส.ท. มนตรี บุญธรรม มทบ.310 ทภ.๓ 

605  ส.ท. ยงยุทธ ศรีคร้าม ฝกพ.ม.2 ทภ.๓ 

606  ส.ท. รัชพล สิงหเดช กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ทภ.๓ 

607  ส.ท. วิชาญยุทธ สายศิริ นฝ.นศท.มทบ.310 ทภ.๓ 

608  ส.ท. วิสิษฎ์ ค้าสม กกพ.มทบ.32 ทภ.๓ 

609  ส.ท. วุฒิภัทร ทาเป็ก ฝกพ.ม.2 ทภ.๓ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

610  ส.ท. ศุภกิจ วิจิตขจี มทบ.31 ทภ.๓ 

611  ส.ท. ศุภวิชญ์ แสงปาน พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

612  ส.ท. สุรเชษฐ์ ต่ำคำดี ป.21 พัน.30 ทภ.๓ 

613  ส.ท. สุรเชษฐ เพ็งยิ้ม กรม ทพ.33 ทภ.๓ 

614  ส.ท. อนุวัฒน์ ศรศรี กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

615  ส.ท. อัครชัย เทียมศรี มทบ.310 ทภ.๓ 

616  ส.ท.หญิง กัญญาพร เพ็ชรนอก พัน.สร.23 บชร.3 ทภ.๓ 

617  ส.ท.หญิง ธาทิพย์ สุริยะวงค์ พัน.สห.31 ทภ.๓ 

618  ส.ต. ณัฐดนัย มากมี ป.๔ ทภ.๓ 

619  ส.ต. สุรชาติ บุญมั่ง ป.๔ ทภ.๓ 

620  ส.ต. กนกพล เมืองสิทธิ์ ทภ.3 ทภ.๓ 

621  ส.ต. กฤษกร เมืองพรม ร.7 ทภ.๓ 

622  ส.ต. กิตติคุณ บุญมาแก้ว กรม ทพ.33 ทภ.๓ 

623  ส.ต. เกียรติพงศ์ สุริยันต์ ส.พัน.23 ทภ.3 ทภ.๓ 

624  ส.ต. จิตรกร โพธิ์งาม ป.4 พัน.104 ทภ.๓ 

625  ส.ต. ญาณันธร ละม่อม ม.2 พัน.15 ทภ.๓ 

626  ส.ต. ฐิติณัฐ ลิ้มจำลอง กรม ทพ.33 ทภ.๓ 

627  ส.ต. ณัฐกานต์ สิงสาร พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

628  ส.ต. ณัฐพร ชัยวงค ์ ร.7 ทภ.๓ 

629  ส.ต. ไตรเทพ ภู่น้อย พัน.ขส.23 บชร.3 ทภ.๓ 

630  ส.ต. ธีรวัฒน ์ ฟองศรี ป.4 พัน.7 ทภ.๓ 

631  ส.ต. นุพัชร คุ้มภัยเพื่อน กกพ.มทบ.32 ทภ.๓ 

632  ส.ต. บุญชัย ซื่อสัตย์พงศ์ พล.ม.1 ทภ.๓ 

633  ส.ต. มนัสธนพัฒน์ กุยเกีย ฝกพ.ม.2 ทภ.๓ 

634  ส.ต. รัชชานนท์ ดวงสี ป.21 ทภ.๓ 

635  ส.ต. วีระเชษฐ์ ปิยะลังกา ฝกพ.ม.2 ทภ.๓ 

 636  ส.ต. สัณหณัฐ สะสม ป.4 พัน.17 ทภ.๓ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

637  ส.ต. ชนะพล หนูเกื้อ ร.4 พัน.2 ทภ.๓ 

638  ส.ต.หญิง กรกนก เจริญสมบัติ กกพ.บชร.3 ทภ.๓ 

639  จ.ส.ต. กฤษดา ไชยนิคม รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง ทภ.๓ 

640  จ.ส.ต. ณัฐพล อ่องคำ ม.2 พัน.15 ทภ.๓ 

641  จ.ส.ต. ธนภัทร ไชยอิน ม.2 พัน.15 ทภ.๓ 

642  จ.ส.ต. ธนาชัย เต่าหอม ป.4 พัน.17 ทภ.๓ 

643  จ.ส.ต. เบญจวัฒน์ เสือเมือง รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ทภ.๓ 

644  จ.ส.ต. รัฐภูมิ ป๋าคำ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ทภ.๓ 

645  จ.ส.ต. สุทัน คำปันทิพย์ ร.7 ทภ.๓ 

646  ร.ท. คัมภีร์ จุลทร มทบ.310 ทภ.๓ 

647  ร.ท. ธีรยุทธ์ คำภีระ ป.21 พัน.20 ทภ.๓ 

648  ร.ท. ประภากร รินลา พล.ร.๓ ทภ.๓ 

649  ร.ท. ปรีดี วังจินา ศฝ.นศท.มทบ.33 ทภ.๓ 

650  ร.ท. พัลลภ พรหมสมบูรณ์ นฝ.นศท.มทบ.310 ทภ.๓ 

651  ร.ท. พิเชษฐ์ น้ำดอกไม้ กกพ.มทบ.38 ทภ.๓ 

652  ร.ท. วรวุฒ ิ โลมกระโทก ม.2 พัน.15 ทภ.๓ 

653  ร.ท. วินัย บุดด ี ร.17 พัน.3 ทภ.๓ 

654  ร.ท. วิสุทธิ ์ เปี้ยเหมย พัน.สร.4 ทภ.๓ 

 ทภ.๔  
655  พ.อ. วัฒน กลัดสมบูรณ์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

656  พ.อ. ธนัญชัย ดีประเสริฐ กกพ.มทบ.41 ทภ.๔ 

657  พ.ท. ธนกร เหมือนกู้ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

658  พ.ท. พงศกรณ์ ตัณติวัฒนศักดิ์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

659  พ.ต. โชต ิ ยินดี กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

660  พ.ต. ศิริพงศ์ อังกระโทก กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

661  พ.ต. เสาวนิจ หนูดำ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

662  พ.ต. เจตน์ มาศนุ้ย กองทัพบก ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

663  พ.ต. ชัยณรงค์ เพ็ชรสวี พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ 

664  พ.ต. พงศ์พิพัฒน์ ไวยสุนีย์ กรม ทพ.49 ทภ.๔ 

665  พ.ต. พรศิวคนธ์ สุวรรณมณ ี ทภ.4 ทภ.๔ 

666  พ.ต. สำเริงฤทธิ์ เพชรราช กรม ทพ.48 ทภ.๔ 

667  พ.ต.หญิง กัญญณัช ตรีพงศ์ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

668  ร.อ. มีชัย เงินทอง กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ 

669  ร.อ. วัฒนชัย คล่องประดิษฐ์ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

670  ร.อ. วิษณุ มาลี กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

671  ร.อ. สุธน กัณฑะสุวรรณ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

672  ร.อ. จรูญ มะสุวรรณ พล.ร.5 ทภ.๔ 

673  ร.อ. ณรงค์ ขวงพร ร.๑๕๑ พัน.๓ ทภ.๔ 

674  ร.อ. ดำรงค์ สังข์กล่ำ กกพ.มทบ.44 ทภ.๔ 

675  ร.อ. ปริญญา ทองนอก พล.ร.5 ทภ.๔ 

676  ร.อ. ปวีธณัฐฏ ์ จันทร์แก้ว ร.๒๕ พัน.๒ ทภ.๔ 

677  ร.อ. ไมตรี บัวทอง ช.พัน402 พล.พัฒนา4 ทภ.๔ 

678  ร.อ. วินิต สังข์เลื่อน พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.๔ 

679  ร.อ. ศราวุธ สีหะรัตน์ พล.พัฒนา ๔ ทภ.๔ 

680  ร.อ.หญิง กัลยา พิธีการ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

681  ร.ท. กฤษกร นรรัตน์ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

682  ร.ท. จารุตม์ ทองส้ม กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

683  ร.ท. ภาณ ุ ชูจีน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

684  ร.ท. วชิระ สิงค์อินทร์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

685  ร.ท. วัชรพงศ์ จันทร์ช่วยนา กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

686  ร.ท. วันชนะ แสงนิล กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

687  ร.ท. อนุลักษณ์ แก้วชะโน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

688  ร.ท. กฤษธ์ชญพัฒน์ มั่งมีโชติโสภา ร.152 พัน.2  ทภ.๔ 

689  ร.ท. ดนุพล แหมะหวัง ร.15 พัน.2 ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

690  ร.ท. ธวัชชัย งาสาร กรม ทพ.48 ทภ.๔ 

691  ร.ท. พงศธร กลิ่นสุวรรณ กกพ.ทน.4 ทภ.๔ 

692  ร.ท. สิทธิชัย รักภักดี พล.ร.๑๕ ทภ.๔ 

693  ร.ท. สุรพล มีแก้ว พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ 

694  ร.ท. เสกดุสิต ยี่สุ้น ทภ.4 ทภ.๔ 

695  ร.ท. อัษฎายุทธ เผ่าชู ช.พัน402 พล.พัฒนา4 ทภ.๔ 

696  ร.ท. อัสมีน ยูโซะ ร.152 พัน.3 ทภ.๔ 

697  ร.ท.หญิง เรวดี ชัยมณ ี รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ทภ.๔ 

698  ร.ท.หญิง วิลาสิน ี สีจันทร์ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

699  ร.ต. ชาญวิทย์ ตาวัน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

700  ร.ต. ธีรวัฒน ์ ยืนลิบ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

701  ร.ต. นิติพงศ์ ชนะพาล กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ 

702  ร.ต. วิชัย ด้วงสินธุ ์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

703  ร.ต. ศุภเชษฐ์ กลิ่นประยูร กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

704  ร.ต. เอกประสิทธิ์ วัชรถาวรศักดิ์ กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ 

705  ร.ต. ชฎารักษ์ ไชยกำจร ศฝ.นศท.มทบ.41 ทภ.๔ 

706  ร.ต. ชัชชัย สุขขะ ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

707  ร.ต. ณรงค์ เดชภักด ี ตอนธุรการและกำลังพล ทภ.๔ 

708  ร.ต. ตรีสุริยา แป้นพุ่ม ร.152 พัน.2  ทภ.๔ 

709  ร.ต. ถิรวิทย์ รอดบำรุง ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๔ 

710  ร.ต. ทรงกิต เชื้อเกตุ มทบ.๔๖ ทภ.๔ 

711  ร.ต. ประดิษฐ์ จิตรบุญ กรม ทพ.48 ทภ.๔ 

712  ร.ต. วัชรพงษ์ ดาแก้ว ทภ.4 ทภ.๔ 

713  ร.ต. วินัย ทองฉิม บชร.4 ทภ.๔ 

714  ร.ต. วินัย สังขเวชยาคม กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

715  ร.ต. อนันต์ ศรีวินัย พัน.สร.5 ทภ.๔ 

716  ร.ต. อานนท์ สังข์แก้ว กองทัพบก ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

717  ร.ต. อิศรา หะยีตาเยะ ร้อย.บก.และ บร.ป.5 พัน.15 ทภ.๔ 

718  จ.ส.อ. กิตติคุณ นาทะสัน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

719  จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ จันทสุวรรณ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

720  จ.ส.อ. คมสัน รัตนมุณี กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

721  จ.ส.อ. จตุพงศ์ ฤทธิโชติ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

722  จ.ส.อ. ปราโมทย์ รัตนเมือง กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

723  จ.ส.อ. ป้อมเพชร กิจสวน พล.ร.๕ ทภ.๔ 

724  จ.ส.อ. วันเฉลิม หอมหวล กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

725  จ.ส.อ. วิชาญ ธุระกิจ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

726  จ.ส.อ. สยาม ดำนาคแก้ว พล.ร.๕ ทภ.๔ 

727  จ.ส.อ. สวาท คงอ่อน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

728  จ.ส.อ. สายัณห์ เปาะทองคำ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

729  จ.ส.อ. สุเมธ เกียรติกสิกร กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

730  จ.ส.อ. สุวัฒน ์ คงสง กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

731  จ.ส.อ. เสกสรรค์ จันทร์สุข กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

732  จ.ส.อ. อภิชาติ ทรงสง่า กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ 

733  จ.ส.อ. อาคม จันทร์นุ่น กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ 

734  จ.ส.อ. กลยุทธ นุ่นจุ้ย กองทัพบก ทภ.๔ 

735  จ.ส.อ. เกรียงไกร ทิพย์ยอดศรี กกพ.มทบ.41 ทภ.๔ 

736  จ.ส.อ. เกษม สมบูรณ์ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

737  จ.ส.อ. จตุรงค์ เพ็งคล้าย พล.ร.5 ทภ.๔ 

738  จ.ส.อ. จรัญ สุขสวัสดิ์ ฝธก./กพ.ร.153 พัน.3 ทภ.๔ 

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

740  จ.ส.อ. จิรพงษ์ ธรรมมา บชร.4 ทภ.๔ 

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

742  จ.ส.อ. จุรพงษ์ พูลภักดี บชร.4 ทภ.๔ 

 743  จ.ส.อ. ชโรธร ไตรยนต์ ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

744  จ.ส.อ. ชลชาต ิ สุวรรณมณ ี กกพ.ทน.4 ทภ.๔ 

745  จ.ส.อ. ชิษณุพงศ์ นรปัญญา บชร.4 ทภ.๔ 

746  จ.ส.อ. ณพงศ์ ศิลปไชย กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

747  จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ ราษแก้ว ร.๒๕ พัน.๒ ทภ.๔ 

748  จ.ส.อ. ทีปกร หมันบุตร ร.152 พัน.2  ทภ.๔ 

749  จ.ส.อ. ธเนศร์ คันธรักษ์ ร.15 พัน.2 ทภ.๔ 

750  จ.ส.อ. ธวัชชัย ไชยแสงศรี มทบ.46 ทภ.๔ 

751  จ.ส.อ. ธำรงค์ศักดิ์ ชูวุฒิยานนท์ ร.๕ พัน.๑ ทภ.๔ ทภ.๔ 

752  จ.ส.อ. ธีรยุทธ พลสิทธิ์ ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

753  จ.ส.อ. ธีรยุทธ. เลื่อนแก้ว พล.ร.5 ทภ.๔ 

754  จ.ส.อ. ธีรวัฒน ์ บัวแย้ม กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

755  จ.ส.อ. นฤดล ปัตตานี ร.๕ พัน.๑ ทภ.๔ ทภ.๔ 

756  จ.ส.อ. นวพล พันวัน กรม ทพ.49 ทภ.๔ 

757  จ.ส.อ. บุญญภัทธ์ เชื้อบ้านเกาะ ร.๒๕ พัน.๒ ทภ.๔ 

758  จ.ส.อ. บุญรัตน์ ใหม่ทอง บชร.4 ทภ.๔ 

759  จ.ส.อ. ปรวิทย์ หมุดหละ กกพ.มทบ.41 ทภ.๔ 

760  จ.ส.อ. ประมวล เหียดขุนทด ร.152 พัน.3 ทภ.๔ 

761  จ.ส.อ. ปวิชกฤตย์ คำโทน ร.๒๕ พัน.๒ ทภ.๔ 

762  จ.ส.อ. พงศกร ทองเสริม ทภ.4 ทภ.๔ 

763  จ.ส.อ. พงศ์ภวัน แจ้งแสง พัน.สห.41 ทภ.๔ 

764  จ.ส.อ. พรชัย อัตตะ พล.พัฒนา ๔ ทภ.๔ 

765  จ.ส.อ. พลกฤษณ์ ปิยะกาญจน์ พัน.สร.5 ทภ.๔ 

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

767  จ.ส.อ. ไพศาล จินาภิรมย์ ศคบ.บชร.4 ทภ.๔ 

768  จ.ส.อ. ภิญโญ เพชรชนะเลิศ ร.๕ พัน.๑ ทภ.๔ ทภ.๔ 

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

770  จ.ส.อ. มณทล. บุญศาสตร์ พล.ร.5 ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

771  จ.ส.อ. ยุทธิศักดิ์ จริตงาม พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.๔ 

772  จ.ส.อ. รัชตะ คำมีแก่น ร.152 พัน.3 ทภ.๔ 

773  จ.ส.อ. รัตติกาล สายวังจิต ร้อย.บก.และ บร.ป.5 พัน.15 ทภ.๔ 

774  จ.ส.อ. ฤทธิพงศ์ สุวรรณมณ ี ร.๕ พัน.๑ ทภ.๔ ทภ.๔ 

775  จ.ส.อ. เลอเกียรติ คงสวี ตอนธุรการและกำลังพล ทภ.๔ 

776  จ.ส.อ. เลอเกียรติ คีรีรักษ์ พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.๔ 

777  จ.ส.อ. วิชัย เขียวสวัสดิ์ ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.๔ 

778  จ.ส.อ. วิพุธ พลชัย บชร.4 ทภ.๔ 

779  จ.ส.อ. วิสรุท ศรีเครือมา ช.พัน402 พล.พัฒนา4 ทภ.๔ 

780  จ.ส.อ. วีรยุทธ พิมเสน มทบ.๔๖ ทภ.๔ 

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

782  จ.ส.อ. ศรายุทธ ชัยนาคิน กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

783  จ.ส.อ. ศักดิเทพ คงแก้ว ศฝ.นศท.มทบ.41 ทภ.๔ 

784  จ.ส.อ. ศักรินทร์ ตลอดไธสง ทภ.4 ทภ.๔ 

785  จ.ส.อ. ศุภฤทธิ์ พรมสังฆ์ พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ 

786  จ.ส.อ. เศรษฐพัส สุขสุวรรณ ฝธก./กพ.ร.153 พัน.3 ทภ.๔ 

787  จ.ส.อ. สมชาย สมคิด กรม ทพ.48 ทภ.๔ 

788  จ.ส.อ. สมชาย สุวรรณรัตน์ มทบ.44 ทภ.๔ 

789  จ.ส.อ. สมชาย ผ่องถวิล ฝธก./กพ.ร.153 พัน.3 ทภ.๔ 

790  จ.ส.อ. สมรักษ์ ทิ้งเหม พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ 

791  จ.ส.อ. สมฤทัย นามขันธ์ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ 

792  จ.ส.อ. สมศักดิ์ นนท์เข็มพรหม พล.ร.๑๕ ทภ.๔ 

793  จ.ส.อ. สมศักดิ์ โส้ปะหลาง ส.พัน.24 ทภ.4 ทภ.๔ 

794  จ.ส.อ. สราวุฒ ิ บุญเจริญ ตอนธุรการและกำลังพล ทภ.๔ 

795  จ.ส.อ. สราวุธ ใหมดี บชร.4 ทภ.๔ 

796  จ.ส.อ. สวัสดิ ์ ด้วงมา ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.๔ 

797  จ.ส.อ. สัณหพล. เสือสิงห์ พล.ร.5 ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

798  จ.ส.อ. สันติพงษ์ ทวิลา ร้อย.บก.และ บร.ป.5 พัน.15 ทภ.๔ 

799  จ.ส.อ. สายชล เกตุด้วง ช.พัน402 พล.พัฒนา4 ทภ.๔ 

800  จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์ อินทโชติ กกพ.ทน.4 ทภ.๔ 

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

802  จ.ส.อ. สุชาติ บัวแพง ช.พัน402 พล.พัฒนา4 ทภ.๔ 

803  จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ เพชรอาวุธ กรม ทพ.49 ทภ.๔ 

804  จ.ส.อ. สุเมธ ม่วงจีน ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.๔ 

805  จ.ส.อ. สุรวงค ์ สุวรรณหงษ์ ร.๑๕๑ พัน.๓ ทภ.๔ 

806  จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ติดใจดี ร.152 พัน.2  ทภ.๔ 

807  จ.ส.อ. สุไลมาน สังยาหยา ร.152 พัน.2  ทภ.๔ 

808  จ.ส.อ. สุอัลวา ป้องเศร้า พล.ร.๑๕ ทภ.๔ 

809  จ.ส.อ. อนุชา ผิวนวล บชร.4 ทภ.๔ 

810  จ.ส.อ. อนุชิต แก้วสุกใส ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.๔ 

811  จ.ส.อ. อนุรักษ์ อ่องอ้น ร.152 พัน.2  ทภ.๔ 

812  จ.ส.อ. อนุวัฒน์ แกล้วกล้า กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

813  จ.ส.อ. อนุวัฒน์ เมืองแดง กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

814  จ.ส.อ. อภิชัย ่อ่อนยิ่ง ช.พัน402 พล.พัฒนา4 ทภ.๔ 

815  จ.ส.อ. อภิชาติ บุญแก้ว ร.๒๕ พัน.๒ ทภ.๔ 

816  จ.ส.อ. อภิรักษ์ ทองปานดี ร.152 พัน.3 ทภ.๔ 

817  จ.ส.อ. อภิศักดิ์ ด่านประสิทธิ์ ร.25 ทภ.๔ 

818  จ.ส.อ. อมร ศรีระษา พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ 

819  จ.ส.อ. อรรถพล หีตพัฒน์ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

820  จ.ส.อ. อาซิ ลาเตีะ มทบ.46 ทภ.๔ 

821  จ.ส.อ. อาทิตย์ เกิดมงคล พัน.สห.41 ทภ.๔ 

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

823  จ.ส.อ. อำนาจ ยืดยาว ฝธก./กพ.ร.153 พัน.3 ทภ.๔ 

 824  จ.ส.อ. เอกชัย จันธิปะ ร.152 พัน.3 ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

825  จ.ส.อ.หญิง มาเรียม ไชยวิมล มทบ.46 ทภ.๔ 

826  จ.ส.อ.หญิง ยน หลังเตมน ี มทบ.46 ทภ.๔ 

827  จ.ส.อ.หญิง รอสือน๊ะ อาแว มทบ.46 ทภ.๔ 

828  จ.ส.อ.หญิง โสภิดา สีทองแก้ว รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ทภ.๔ 

829  จ.ส.อ.หญิง อรัญญา พันธุ์เพียรธรรม กองทัพบก ทภ.๔ 

830  จ.ส.ท. อมฤต ปกาศิต กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

831  จ.ส.ท. กรกช เมืองสง ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.๔ 

832  จ.ส.ท. กิตติเบศร์ คลิ้งคล้าย ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.๔ 

833  จ.ส.ท. กิตติศักดิ์ วุ่นฉิม ช.พัน402 พล.พัฒนา4 ทภ.๔ 

834  จ.ส.ท. คฑายุทธ เรียบเรียง ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.๔ 

835  จ.ส.ท. จามิกร นาคทน กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

836  จ.ส.ท. ชูเกียรติ พวงอินทร์ กกพ.ทน.4 ทภ.๔ 

837  จ.ส.ท. พัทธยา ยี่สุ่นแก้ว ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.๔ 

838  จ.ส.ท. ยศธร เปรมปรีดิ์ พัน.สร.5 ทภ.๔ 

839  จ.ส.ท. รณกร นุ้ยเนียม กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

840  จ.ส.ท. วัชรพงษ์ ชัยทองรักษ์ ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

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

842  จ.ส.ท. วิษณุ หลงสะ ร.25 ทภ.๔ 

843  จ.ส.ท. ศราวุฒิ ปลั่งกลาง พัน.สร.5 ทภ.๔ 

844  จ.ส.ท. ศุภพิลาศ บุญแก้ว กรม ทพ.48 ทภ.๔ 

845  จ.ส.ท. สนธยา จันทร์แก้ว ร.15 พัน.2 ทภ.๔ 

846  จ.ส.ท. สุเมธ ขวัญเมือง ร.25 ทภ.๔ 

847  จ.ส.ท. อนุรักษ์ ศิลปี กกพ.มทบ.44 ทภ.๔ 

848  จ.ส.ท. อนุรักษ์ จันทร์เพ็ญ กรม ทพ.49 ทภ.๔ 

849  จ.ส.ท.หญิง ขวัญศิริ การชะวี มทบ.46 ทภ.๔ 

850  จ.ส.ท.หญิง จรรยา กอพูนพัฒน์ มทบ.๔๖ ทภ.๔ 

851  จ.ส.ต. ชาญณรงค์ จันทร์เกื้อ พล.ร.๕ ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

852  จ.ส.ต. นพฤทธิ์ คีรีวงศ์ กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ 

853  จ.ส.ต. สิทธิพร ภารพบ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

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

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

856  จ.ส.ต. ธีระ ศิลา ร.152 พัน.2  ทภ.๔ 

857  จ.ส.ต. พิพัฒน์ อภัยรัตน์ ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.๔ 

858  จ.ส.ต. สมเดช พร้อมเพรียง ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.๔ 

859  จ.ส.ต. อภิสิทธิ์ ผดุงลม ร.๑๕๑ พัน.๓ ทภ.๔ 

860  จ.ส.ต. อำนาจ สวัสดิ์นำ ร.๑๕๑ พัน.๓ ทภ.๔ 

861  จ.ส.ต.หญิง ณัฐฐา สังข์ศิลป์เลิศ มทบ.๔๖ ทภ.๔ 

862  ส.อ. กรกิก ธรฤทธิ์ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

863  ส.อ. กฤตนัย ไชยสุภา กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

864  ส.อ. ก่อพงศ์ นราชัย กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

865  ส.อ. ไกรศักดิ์ แซ่ลิ้ม กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

866  ส.อ. ขวัญชัย คงสังข์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

867  ส.อ. จีรพันธ์ ศรีวิรัตน์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

868  ส.อ. ชัยพฤกษ์ รัตนอุบล กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

869  ส.อ. ณฐพฤฒ ศรีสุขใส กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

870  ส.อ. ณรินทร์ สายรื่น กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

871  ส.อ. ณัฐพงศ์ เทียนสวัสดิ์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

872  ส.อ. ณัฐวุฒิ ฉิมเรือง กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

873  ส.อ. ธนกร ไทรงาม กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

874  ส.อ. ธนสุวรรณ พันจินา กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

875  ส.อ. นคเรศ ดอกมาลี กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

876  ส.อ. พงศกร ผอมจีน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

877  ส.อ. พุฒิพงศ์ วิบูลย์กาญจน์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

878  ส.อ. ภัทรพงศ์ รัตนภักดีชนะกุล พล.ร.๕ ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

879  ส.อ. ยศกร ชนะคช กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

880  ส.อ. สมชัย คงช่วย กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

881  ส.อ. สุทธิพงษ์ เลขพล กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

882  ส.อ. สุรชา เทียนทอง กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

883  ส.อ. สุริยะ ทุมธารา กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

884  ส.อ. อนันต์ แก้วทองสอน กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

885  ส.อ. อรรถกร ไชยสุภา กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

886  ส.อ. เอกสิทธิ์ ศิริชาติ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

887  ส.อ. กรชกาย อินทร์นิพัฒน์ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.๔ 

888  ส.อ. ก่อเกียรติ แสงสวัสดิ์ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

889  ส.อ. กำจัด ปู่มารัตน์ กรม ทพ.48 ทภ.๔ 

890  ส.อ. กิตติ จงรักษ์ ร.๒๕ พัน.๒ ทภ.๔ 

891  ส.อ. กิตติศักดิ์ มุสิเกิด กกพ.มทบ.41 ทภ.๔ 

892  ส.อ. กิติศักดิ์ มุสิเกิด กกพ.มทบ.41 ทภ.๔ 

893  ส.อ. เก่งกาจ นพมิตร ร.152 พัน.3 ทภ.๔ 

894  ส.อ. คณัฐพล หลวขาว พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.๔ 

895  ส.อ. จตุพล จันทร์บุญแก้ว ร้อย.บก.และ บร.ป.5 พัน.15 ทภ.๔ 

896  ส.อ. จตุรงค์ คงทอง ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.๔ 

897  ส.อ. จตุรงค์ ท้วมทรัพย์ บชร.4 ทภ.๔ 

898  ส.อ. จรัส แก้วเมือง กรม ทพ.48 ทภ.๔ 

899  ส.อ. จิรวัฒน ์ บริพันธ์ ร.๒๕ พัน.๒ ทภ.๔ 

900  ส.อ. จิรศักดิ์ ถนนแก้ว กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

901  ส.อ. จิระศักดิ์ รอดพิศดาร ทภ.4 ทภ.๔ 

902  ส.อ. ชลาธิป สวัสดิรักษา บชร.4 ทภ.๔ 

903  ส.อ. ฐปกรณ์ พรหมมณี กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

904  ส.อ. ณัชพล สิงหะโรทัย ตอนธุรการและกำลังพล ทภ.๔ 

905  ส.อ. ณัฐดนัย ไพรศรีสวรรค์ กกพ.มทบ.41 ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

906  ส.อ. ณัฐพงศ์ ปิ่นทอง ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

907  ส.อ. ณัฐพล พูลเพิ่ม ร.152 พัน.2  ทภ.๔ 

908  ส.อ. เตวิทย์ ศิริชาติ ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

909  ส.อ. ทาวัต โพธิวรรณ์ กรม ทพ.48 ทภ.๔ 

910  ส.อ. ธณัฐ ชูกลิ่น พัน.ซบร.24 บชร.4 ทภ.๔ 

911  ส.อ. ธีรรักษ ์ คงรื่น ทภ.4 ทภ.๔ 

912  ส.อ. นรากร ปราบปรี ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

913  ส.อ. นราวิชญ์ ส่งสุข ฝธก./กพ.ร.153 พัน.3 ทภ.๔ 

914  ส.อ. นัฏกานต์ สมาธิ ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

915  ส.อ. นิธินนท์ ภิรมย์ศักดิ์ รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ทภ.๔ 

916  ส.อ. บัณฑิต พลหลา กกพ.มทบ.41 ทภ.๔ 

917  ส.อ. ประสิทธิ์ หว่าหลำ ทภ.4 ทภ.๔ 

918  ส.อ. ปวรมณฑล ธนิศรานนท์ พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.๔ 

919  ส.อ. ปวีณ กล่อมสุวรรณ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

920  ส.อ. ปัณณวิชญ์ ภัทรสิริธนวัชร ์ กรม ทพ.49 ทภ.๔ 

921  ส.อ. ปิยพงศ์ จันทร์แจ่ม ร.๕ พัน.๑ ทภ.๔ ทภ.๔ 

922  ส.อ. ปิยะณัฐ อุตรนคร ม.พัน.31 พล.ร.15 ทภ.๔ 

923  ส.อ. ปุญญพัฒน์ รามสวัสดิ์ ร้อย.ฝรพ.4 ทภ.๔ 

924  ส.อ. พงศ์ธร พรหมพุฒ มทบ.46 ทภ.๔ 

925  ส.อ. พัฒนะโชติ ประสาทพร ร.๒๕ พัน.๒ ทภ.๔ 

926  ส.อ. พิทยาธร สิทธิศักดิ์ พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.๔ 

927  ส.อ. พิรุณเทพ ขาวผ่อง พล.ร.5 ทภ.๔ 

928  ส.อ. ภาณุพงศ์ นิลแสง ร.25 พัน.3 ทภ.๔ 

929  ส.อ. ภานุกรณ์ นาคแก้ว พัน.สห.41 ทภ.๔ 

930  ส.อ. รชานนท์ ฤทธิ์มนตรี ร.152 พัน.2  ทภ.๔ 

931  ส.อ. รัฐพล ศรีทัด พล.ร.๑๕ ทภ.๔ 

932  ส.อ. วันชนะ สุขสวย ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

933  ส.อ. วิชาธร สุภาภา ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

934  ส.อ. วิทวัส ชูแก้ว ร.15 พัน.2 ทภ.๔ 

935  ส.อ. วีรกานต์ งามขำ ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๔ 

936  ส.อ. วีรวัฒน ์ สุดถนอม บชร.4 ทภ.๔ 

937  ส.อ. วีรวิชณ ์ วิเชียร ศฝ.นศท.มทบ.41 ทภ.๔ 

938  ส.อ. ศักรินทร์ นนทศักดิ์ ร.15 พัน.2 ทภ.๔ 

939  ส.อ. ศิริวุฒิ แสงประสิทธิ์ ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

940  ส.อ. ศุภณัฐ ชัยสงคราม ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๔ 

941  ส.อ. ศุภมิตร ทองแก้ว บชร.4 ทภ.๔ 

942  ส.อ. ศุภวัฒน์ เกษเพชร ทภ.4 ทภ.๔ 

943  ส.อ. ศุภวิทย์ อุตส่าห์ พล.ร.๑๕ ทภ.๔ 

944  ส.อ. สสิพงษ์ คงผล พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ 

945  ส.อ. สามารถ ทองดอนจุย มทบ.46 ทภ.๔ 

946  ส.อ. สาโรจน ์ อินทพัฒน์ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

947  ส.อ. สิรวิชญ ์ จันทร์เกษม ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ทภ.๔ 

948  ส.อ. สิริพงษ์ ตันเจริญ พัน.สบร.๒๔ บชร.๔ ทภ.๔ 

949  ส.อ. สุกิจ สกุลเชื้อ ทภ.4 ทภ.๔ 

950  ส.อ. สุริยะชัฎ เล่งล้วน ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

951  ส.อ. โสภณ อินทร์ชุม ทภ.4 ทภ.๔ 

952  ส.อ. อภินันท์ ส้มแป้น พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.๔ 

953  ส.อ. อัฐพล รอดภัย ทภ.4 ทภ.๔ 

954  ส.อ.หญิง จุฑารัตน์ น้อยเทพา กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

955  ส.อ.หญิง จารุวรรณ ชาฎา กองทัพบก ทภ.๔ 

956  ส.อ.หญิง ชนิกรรดา คงอินทร์ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

957  ส.อ.หญิง โนรีซา ด๊ะหยี มทบ.46 ทภ.๔ 

958  ส.อ.หญิง พัชราภรณ์ พัฒราช กกพ.มทบ.44 ทภ.๔ 

959  ส.อ.หญิง พัชรี รักษ์ทอง มทบ.๔๓ ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

960  ส.อ.หญิง ยุวัลล์ฎา คูหามุข กองทัพบก ทภ.๔ 

961  ส.อ.หญิง อังศิมา สินสมบูรณ์ ศฝ.นศท.มทบ.41 ทภ.๔ 

962  ส.ท. ณัฐวุฒิ ชูเรือง พล.ร.๕ ทภ.๔ 

963  ส.ท. ทาวัต โพธิ์วรรณ กรม ทพ.๔8 ทภ.๔ 

964  ส.ท. บัณฑิต อนุรักษ์ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

965  ส.ท. ปริญญา ไวยวุฒิ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

966  ส.ท. พีรวัส มาศเฆม กรม ทพ.๔8 ทภ.๔ 

967  ส.ท. ภาณุวัฒน์ เพชรอุทัย พล.ร.๕ ทภ.๔ 

968  ส.ท. ภาสกร วุฒิสม กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

969  ส.ท. มโนช สุขแช่ม กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ 

970  ส.ท. วรวุฒ ิ อุรางรัมย์ กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

971  ส.ท. กฤษณะ พรหมจันทร์ มทบ.๔๓ ทภ.๔ 

972  ส.ท. เฉลิมชัย สุวรรณยอด กกพ.มทบ.44 ทภ.๔ 

973  ส.ท. ชาญวิทย์ นวลใย ทภ.4 ทภ.๔ 

974  ส.ท. ซันวาร์ มะประสิทธิ์ ร.152 พัน.3 ทภ.๔ 

975  ส.ท. ณัฐชนน จิตรณรงค์ ร.๕ พัน.๑ ทภ.๔ ทภ.๔ 

976  ส.ท. ณัฐชนนท์ ชินลา ร.๑๕๑ พัน.๓ ทภ.๔ 

977  ส.ท. ณัฐฐินันท์ เอียดเพ็ง พล.ร.5 ทภ.๔ 

978  ส.ท. ณัฐนันท ์ เพ็งด้วง ร้อย.บก.และ บร.ป.5 พัน.15 ทภ.๔ 

979  ส.ท. ทวีวุฒิ ไตรพรชัยกิจ ร.25 ทภ.๔ 

980  ส.ท. เทวฤทธิ์ แก้วสุข ร.25 พัน.3 ทภ.๔ 

981  ส.ท. ธนชัย เทพทอง พล.ร.5 ทภ.๔ 

982  ส.ท. ธนชิต บวรสุวรรณ ร.15 พัน.2 ทภ.๔ 

983  ส.ท. ธีรพงษ์ ชูแก้วร่วง ทภ.4 ทภ.๔ 

984  ส.ท. นคร เกตุสมบูรณ์ ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

985  ส.ท. นพณัฐ ช่อผูก ศคบ.บชร.4 ทภ.๔ 

986  ส.ท. นรปกรณ์ ไชยสุวรรณ ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

987  ส.ท. นรินทร ฤทธิชัย พล.ร.๑๕ ทภ.๔ 

988  ส.ท. นลธวัช ปานนิล ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๔ 

989  ส.ท. เนติพงษ์ จันต๊ะขัน ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

990  ส.ท. ปิญญากรณ์ ระกา ร้อย.ฝรพ.4 ทภ.๔ 

991  ส.ท. ปิยะพงษ์ โพธิจามร พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.๔ 

992  ส.ท. พิทยาพล ดำรงชนกกุล พัน.สห.41 ทภ.๔ 

993  ส.ท. พีรวัส มาศเมฆ กรม ทพ.48 ทภ.๔ 

994  ส.ท. พูลศักดิ์ ผลเกิด พล.ร.๑๕ ทภ.๔ 

995  ส.ท. ภัทรดนัย อัมรินทร์ ร้อย.ฝรพ.4 ทภ.๔ 

996  ส.ท. ภูวมินทร์ ดำทับ ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๔ 

997  ส.ท. วัตรพล วงษ์รุ่งเรือง ร.๕ พัน.๑ ทภ.๔ ทภ.๔ 

998  ส.ท. วิสุทธิ ์ ภูผา ร้อย.บก.และ บร.ป.5 พัน.15 ทภ.๔ 

999  ส.ท. ศรัญญู พันชู ทภ.4 ทภ.๔ 

1,000  ส.ท. ศุภกานต์ พรหมอุบล ช.พัน.5 พล.ร.5 ทภ.๔ 

1,001  ส.ท. ศุภชัย ไชยศรี ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

1,002  ส.ท. ศุภพงศ์ เชิงดี พล.ร.๑๕ ทภ.๔ 

1,003  ส.ท. สิทธิชัย พรหมช่วย พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.๔ 

1,004  ส.ท. สิรวิชญ ์ ฤกษ์เมือง กกพ.มทบ.41 ทภ.๔ 

1,005  ส.ท. อดิรุจ ทองแก้ว ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

1,006  ส.ท. อนวัช ศรีชู พล.ร.5 ทภ.๔ 

1,007  ส.ท. อรรณพ ผลรัตนไพบูลย์ พัน.สห.41 ทภ.๔ 

1,008  ส.ท. อัมรินทร์ อูมา กรม ทพ.48 ทภ.๔ 

1,009  ส.ท. อานนท์ มาโดน ร้อย.บก.และ บร.ป.5 พัน.15 ทภ.๔ 

1,010  ส.ท.หญิง กิ่งกาญจน์ รุ่งวงศ ์ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

1,011  ส.ท.หญิง ซูลมานี อาแว รพ.ค่ายวชิราวุธ ทภ.๔ 

1,012  ส.ท.หญิง พัชราภรณ์ เกตุรัตน์ กองทัพบก ทภ.๔ 

1,013  ส.ท.หญิง รวิภัทร แทนฟัก พัน.สห.41 ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,014  ส.ต. ตะวัน ประกายวัล กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

1,015  ส.ต. ทิวา เกาะเครือ กรม ทพ.๔๗ ทภ.๔ 

1,016  ส.ต. ธิติวุฒ ิ ตาหลวง กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

1,017  ส.ต. สรชัช จินดานิล กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

1,018  ส.ต. อนิรุทธิ์ รินรส กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

1,019  ส.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ริวรรณ รพ.ค่ายวชิราวุธ ทภ.๔ 

1,020  ส.ต. ณัฐวุฒิ ธนะสูตร 
กรมทหาราบที่ 15 กองพลทหารราบที่ 
15 

ทภ.๔ 

1,021  ส.ต. เตมีย์ อ่อนแก้ว พัน.สร.5 ทภ.๔ 

1,022  ส.ต. นฤเบศร สมัครพงศ์ ตอนธุรการและกำลังพล ทภ.๔ 

1,023  ส.ต. ปวริศร บุญรัตน์ กกพ.ทน.4 ทภ.๔ 

1,024  ส.ต. พงศกร แม่ราย ร.๑๕๑ พัน.๓ ทภ.๔ 

1,025  ส.ต. รวิกร กูลแก้วสุริยา พล.ร.15  ทภ.๔ 

1,026  ส.ต. สุภาพ กรุงแก้ว พล.ร.5 ทภ.๔ 

1,027  ส.ต. สุรวิช นาคเทวัญ ร.25 พัน.3 ทภ.๔ 

1,028  ส.ต. อนันทสิทธิ์ เรืองวุฒิชาติ 
กรมทหาราบที่ 15 กองพลทหารราบที่ 
15 

ทภ.๔ 

1,029  ส.ต. อนุวัตน์ จันแดง ร.๑๕๑ พัน.๓ ทภ.๔ 

1,030  ส.ต. อนุศักดิ์ ช่อผะกา มทบ.๔๓ ทภ.๔ 

1,031  ส.ต. อภิสิทธิ์ ศรีดอกไม้ บชร.4 ทภ.๔ 

1,032  ส.ต.หญิง ขนิษฐา พรหมนุ้ย กกพ.ทภ.๔ ทภ.๔ 

1,033  ส.ต.หญิง ชุลีพร คำฟู กกพ.มทบ.41 ทภ.๔ 

1,034  ส.ต.หญิง วรรณิกา เสาวภาคย ์ กองทัพบก ทภ.๔ 

1,035  ส.ต.หญิง สุพัตรา ศริวัฒน์ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

1,036  ส.ต.หญิง อมิตา สุรัตน์ กกพ.มทบ.41 ทภ.๔ 

1,037  ส.ต.หญิง อังคณา บุญชู กกพ.มทบ.44 ทภ.๔ 

1,038  พล.อส. ศักดิ์ชัย มาลาเวช กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

1,039  จ.ส.ต. ชัยญา ประยุเนต ม.พัน.๑๖ พล.ร.๕ ทภ.๔ 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,040  จ.ส.ต. ณัฐพล เดชมณี ร.25 ทภ.๔ 

1,041  จ.ส.ต. ธัชพล มิตรจงรัก พล.ร.5 ทภ.๔ 

1,042  จ.ส.ต. ภานุเอก ทองพรหมดี ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

1,043  ร.ท. กิตติพงศ์ คงหนู ร้อย.บก.และ บร.ป.5 พัน.15 ทภ.๔ 

1,044  ร.ท. ชลิตพงษ์ เฮงสวัสดิ์ ส.พัน.15 พล.ร.15 ทภ.๔ 

1,045  ร.ท. ชัยพงษ์ ชมนิสัย กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

1,046  ร.ท. เชี่ยวชาญ สุทธิบริบาล ร.๑๕๑ พัน.๓ ทภ.๔ 

1,047  ร.ท. ธงชัย สิงห์กวาง ทภ.4 ทภ.๔ 

1,048  ร.ท. ประกอบ จันทร์สุวรรณ ร.๕ พัน.๑ ทภ.๔ ทภ.๔ 

1,049  ร.ท. ปรัชญา ลภัสดิษยกุล ร้อย.ฝรพ.4 ทภ.๔ 

1,050  ร.ท. พิเชษฐ. นพถาวร พล.ร.5 ทภ.๔ 

1,051  ร.ท. มานพ พระจันทร์ตรา พัน.สห.41 ทภ.๔ 

1,052  ร.ท. ยศพนธ์ สังข์เลื่อน ส.พัน.๕ พล.ร.๕ ทภ.๔ 

1,053  ร.ท. ยอดรัก สิงหาทอ ตอนธุรการและกำลังพล ทภ.๔ 

1,054  ร.ท. รวี เวชสุวรรณ พล.ร.5 ทภ.๔ 

1,055  ร.ท. วิศชาติ มณีโชติ พัน.ขส.24 บชร.4 ทภ.๔ 

1,056  ร.ท. ศราวุธ จรจรัส ร.25 ทภ.๔ 

1,057  ร.ท. ศุภวัฒน์ พรหมสวัสดิ์ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

1,058  ร.ท. สมเดช ศรีกาญจน์ กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

    1,059  ร.ท. สิทธิพงษ์ วงศ์ขุนทอง กกพ.มทบ.45 ทภ.๔ 

 กง.ทบ.  
1,060  พ.อ. เสมา จิตรอำไพ กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,061  พ.อ. โอภาส วัดโส กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,062  พ.ท. คมชัย ไกรฤกษ์ กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,063  พ.ท. ประทวน พรมวรรณ์ กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,064  พ.ท. ปรีชา พุ่มพฤกษ์ กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,065  พ.ท. สุกิจ สงวนวัจนะ กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,066  พ.ต. สากล วงศ์จิรดิลก กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,067  ร.อ. รัชพล รัตนวรยศ กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,068  ร.ท. วรวุฒ ิ ตั้งประดิษฐ กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,069  ร.ท.หญิง วิไลวรรณ มีชัย กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,070  ร.ต. ธีรวุฒ ิ ดาษไธสง กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,071  จ.ส.อ. ต่อตระกูล ศรีลาภา กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,072  จ.ส.อ. สุริยะ ดาวเศรษฐ์ กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,073  จ.ส.อ. อดุลย์ ระดิ่งหิน กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,074  จ.ส.อ. อัตชัย ศรีพิณ กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,075  จ.ส.อ.หญิง กมลทิพย์ กลับนวน กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,076  จ.ส.ท. พรชัย ท้วมอุปถัมภ์ กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,077  จ.ส.ต. อภิวัฒน์ สกุลกิตติพงษ์ กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,078  ส.อ.หญิง จุฑารัตน์ สุกเผือก กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,079  ส.อ.หญิง ดวงนภา ปานฟัก กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,080  ส.ท. ฉัตรมงคล บัวเลิง กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,081  ส.ท. ธีร์วรา เจริญสุข กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

1,082  ส.ต.หญิง นันทวัน ชนะพาห์ กกพ.กง.ทบ. กง.ทบ. 

 กช.  
1,083  พ.ท. ภัทร โพธิศาสตร์ พล.ช. กช. 

1,084  ร.ท. ราเมศ โสดสงค ์ กช. กช. 

1,085  ร.ท. วิทูร รางแดง พัน.ช.คมศ.พล.ช. กช. 

1,086  ร.ท. ศิรินทร์ ศรีชัยนาท ช.21 กช. 

1,087  ร.ต. นรภัทร พรมจันทร์ ช.พัน.51 กช. 

1,088  ร.ต. ประเสริฐ ทองจำรูญ กองพันทหารช่างที่ 602  กช. 

1,089  ร.ต. รังสรรค์ จันทรเสริม ช.พัน.51 กช. 

 1,090  จ.ส.อ. จำลอง จันมานิจ กช. กช. 

1,091  จ.ส.อ. ฉัตรมงคล จูฑะศร พล.ช. กช. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,092  จ.ส.อ. ชานนท์ กาบสุวรรณ พล.ช. กช. 

1,093  จ.ส.อ. ณฐนนท ์ ศิริสุข ช.21 กช. 

1,094  จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ วงค์คำเครื่อง กกพ.กช. กช. 

1,095  จ.ส.อ. เดชา กังสดาร ช.21 กช. 

1,096  จ.ส.อ. ทศพร ศรนรินทร์ กองพันทหารช่างที่ 602  กช. 

1,097  จ.ส.อ. ธนภูมิ จันศิริสา ช.พัน.51 กช. 

1,098  จ.ส.อ. นพดล สุขกระจ่าง กองพันทหารช่างที่ 602  กช. 

1,099  จ.ส.อ. นรินทร์ พ่วงรักษ์ พัน.ช.คมศ.พล.ช. กช. 

1,100  จ.ส.อ. นเรศร์ ภูลสวัสดิ ์ ช.11 พัน.111 กช. 

1,101  จ.ส.อ. นันธวัฒน์ สุคำภา พัน.ช.คมศ.พล.ช. กช. 

1,102  จ.ส.อ. นิเชษฐ แพฟืน กองพันทหารช่างที่ 602  กช. 

1,103  จ.ส.อ. ปริญญา คงวัฒนา ช.พัน.51 กช. 

1,104  จ.ส.อ. ปรีชา ถิรมนัส กกพ.กช. กช. 

1,105  จ.ส.อ. พิทักษ์ เบ้าลา ช.21 กช. 

1,106  จ.ส.อ. ไพโรจน์ ไชยสิทธิ์ กองพันทหารช่างที่ 602  กช. 

1,107  จ.ส.อ. ภูดิษ ธนะภูมิชัย พัน.ช.คมศ.พล.ช. กช. 

1,108  จ.ส.อ. โยคิน อินทสวาสดิ์ ช.พัน.51 กช. 

1,109  จ.ส.อ. ลิขิต ภมร พัน.ช.คมศ.พล.ช. กช. 

1,110  จ.ส.อ. วิรัช สมรส ช.พัน.51 กช. 

1,111  จ.ส.อ. วิวัฒน ์ พ่ึงใจ ช.11 พัน.111 กช. 

1,112  จ.ส.อ. วีระยุทธ มหาวัตร์ ช.11 พัน.111 กช. 

1,113  จ.ส.อ. สนอง แก้วกัญญา กองพันทหารช่างที่ 602  กช. 

1,114  จ.ส.อ. สมบุญ มุสิกบัณฑิตย์ พัน.ช.คมศ.พล.ช. กช. 

1,115  จ.ส.อ. สัญญา ฤทธิ์รักษ์ กช. กช. 

1,116  จ.ส.อ. สุขสรรค์ เมืองชุมพล พัน.นร.รร.ช.กช. กช. 

1,117  จ.ส.อ. เสริม ภูตะนารถ ช.พัน.51 กช. 

1,118  จ.ส.อ. อดิสรณ์ ภูริชโชค พัน.ช.คมศ.พล.ช. กช. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,119  จ.ส.อ. อลงกต กีระนันทน์ กองพันทหารช่างที่ 602  กช. 

1,120  จ.ส.อ. อัศวิน หนุนภักด ี ช.พัน.51 กช. 

1,121  จ.ส.อ. อาณัติ นาคโชติ กช. กช. 

1,122  จ.ส.อ. ยุทธนา แสงสลับสี ช.11 กช. 

1,123  จ.ส.อ.หญิง นงลักษณ์ แก้วทอง กกพ.กช. กช. 

1,124  จ.ส.ท. วีรภัทร ไทยประเสริฐ พัน.นร.รร.ช.กช. กช. 

1,125  จ.ส.ต. ณัฐินนท ์ ยืนยง ช.พัน.51 กช. 

1,126  จ.ส.ต. ดิศพงศ์ คะเชนชร กกพ.กช. กช. 

1,127  จ.ส.ต. สุนทร นะกลองดี ช.พัน.51 กช. 

1,128  ส.อ. ณัฐ เรืองเดช ช.21 กช. 

1,129  ส.อ. ธีร์ธวัช ขาวทอง ช.พัน.51 กช. 

1,130  ส.อ. ธีรภพ วรบุตร กกพ.กช. กช. 

1,131  ส.อ. นพรัตน์ ทองแท้ พล.ช. กช. 

1,132  ส.อ. ปิยณัฐ อินทร์มณี ช.21 กช. 

1,133  ส.อ. พงศ์ภรณ์ กาบแก้ว ช.3 พัน.302 กช. 

1,134  ส.อ. ภูริณัฐ อภัยภักดิ์ ช.3 พัน.302 กช. 

1,135  ส.อ. วัชระ หล่อเงิน ช.พัน.51 กช. 

1,136  ส.อ. ศรัณย์ ทองใย ช.พัน.51 กช. 

1,137  ส.อ. สิริราช คำเชื้อ ช.3 พัน.302 กช. 

1,138  ส.อ. สุรดิษ แสงคีรีพัฒน์ ช.21 กช. 

1,139  ส.อ. อนันตไชย อรรคทิมากูล ช.พัน.51 กช. 

1,140  ส.อ. อรรถพล เตี้ยเย้ ช.พัน.51 กช. 

1,141  ส.อ. อัฏฐพล จงประสิทธิ์ กชฝ.กช. กช. 

1,142  ส.ท. กมลภพ อภิปันโน กกพ.กช. กช. 

1,143  ส.ท. ชนินทร์ พุ่มแก้ว กกพ.กช. กช. 

1,144  ส.ท. นักรบ สร้อยสวัสดิ์ กกพ.กช. กช. 

1,145  ส.ท. ปฐมพร ศรีคง ช.พัน.51 กช. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,146  ส.ท. ภานุวัฒน ์ สิงห์จุ้ย กกพ.กช. กช. 

1,147  ส.ท. รักษิต แสงเงิน กกพ.กช. กช. 

1,148  ส.ท. วุฒิพงษ์ อ่วมภักดี กกพ.กช. กช. 

1,149  ส.ท. ศุภรุจ อมรจรรยารัตน์ กกพ.กช. กช. 

1,150  ส.ท. สิทธิเดช ถูระวร ช.3 พัน.302 กช. 

1,151  ส.ท. สุริยะ มหาวงษ์ ช.พัน.51 กช. 

1,152  ส.ท. อุดมทรัพย์ พุ่มเจริญ ช.พัน.51 กช. 

1,153  ส.ต. จิรายุ จิรังกูร กกพ.กช. กช. 

1,154  ส.ต. ธัญพิสิษฐ์ ตั้งประเสริฐ ช.พัน.51 กช. 

1,155  ส.ต. นรากร บัวพันธ์ กกพ.กช. กช. 

1,156  ส.ต.หญิง สิริณ ี สายสนิท กกพ.กช. กช. 

1,157  ร.ท. ธัชกฤต ชูคุณวัฒน์ พัน.นร.รร.ช.กช. กช. 

 กบ.ทบ.  
1,158  ร.อ. นรัฎ ชื่นเกิด กธก.กบ.ทบ. กบ.ทบ. 

1,159  ร.อ. ลาภนิรันดร์ ชุตินธรารักษ์ กธก.กบ.ทบ. กบ.ทบ. 

1,160  ร.ท.หญิง ปาริชาต ดาระดาษ กธก.กบ.ทบ. กบ.ทบ. 

1,161  ร.ต. กฤษณเดช วิเชียร กธก.กบ.ทบ. กบ.ทบ. 

1,162  ส.ท.หญิง กนกวรรณ ทองใบ กธก.กบ.ทบ. กบ.ทบ. 

1,163  ส.ต.หญิง สุนิสา บางบุตร กธก.กบ.ทบ. กบ.ทบ. 

 กพ.ทบ.  
1,164  พ.อ. กฤษณ์ วราภิรมย์ กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,165  พ.อ. เกษตรพงศ์ สุทธคุณ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,166  พ.อ. คงฤทธิ์ ศรีชื่น กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,167  พ.อ. ชาย เพ่ิมทรัพย์ กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,168  พ.อ. เทพฤทธิ์ รัฐฤทธิ์ธำรง กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,169  พ.อ. นนทวัฒน์ จันทร์ทอง กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,170  พ.อ. นำโชค สำราญ กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,171  พ.อ. พชรพล ปลื้มใจ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,172  พ.อ. ภัทรภณ จันทรโรจน์ กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,173  พ.อ. ภาณุพงศ์ พินชัย กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,174  พ.อ. รณณรงค์ จันทินมาธร กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,175  พ.อ. วัชรพล ผดุงชีวิต กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,176  พ.อ. วีรกันต์ ทะรักษา กวค.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,177  พ.อ. วีระยุทธ เชื้อสุจริต ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,178  พ.อ. ศรายุทธ มาสมบูรณ์ กวค.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,179  พ.อ. ศุภกิจ มีเงินทอง กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,180  พ.อ. ศุภชัย แก้วหอมคำ สำนักงานผู้บังคับบัญชาฯ กพ.ทบ. 

1,181  พ.อ. สรสิน โพธิทอง กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,182  พ.อ. สัณชะวัน ชัยประภา กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,183  พ.อ. สุเทพ สายสิน กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,184  พ.อ. อัครเดช ไทรทอง กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,185  พ.อ. เอกราช ฉิมพงษ์ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,186  พ.อ.หญิง กนกวรรณ ศรีสอาด กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,187  พ.อ.หญิง ชมภัสสรัญ บุญเจริญ กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,188  พ.อ.หญิง ณัฏนรี ปารมี กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,189  พ.อ.หญิง ดลชนก รักแผน กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,190  พ.อ.หญิง นฤมล ฤทธิ์เดช กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,191  พ.อ.หญิง พัดชา บุณยรักษ์ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,192  พ.อ.หญิง ภัทรกันย์ สุขพอดี กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,193  พ.อ.หญิง ภัทริดา เอกบรรณสิงห์ กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,194  พ.อ.หญิง รมณ เขมะเพ็ชร ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,195  พ.อ.หญิง วาสนา เทศทองลา กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,196  พ.อ.หญิง ศิริลักษม์ ประทีปอุษานนท์ กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,197  พ.อ.หญิง สหฐยา ชวนไชยสิทธิ ์ กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,198  พ.อ.หญิง สุขภินุช สังฆสุวรรณ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,199  พ.อ.หญิง สุทธิดา ไถ้เงิน กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,200  พ.อ.หญิง อรยา พูลทรัพย์ กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,201  พ.อ.หญิง อรุษา สายัณห์นิโครธ กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,202  พ.อ.หญิง อัจฉรา ทองอู๋ กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,203  พ.ท. จีระพงศ์ ทองพันธ์ กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,204  พ.ท. ชัชศรัณย์ บัวนิธิสินธุ ์ กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,205  พ.ท. ณัฏฐ์พล ธรรมนิตยกุล กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,206  พ.ท. ธนันท์รัฐ นาคะชาต กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,207  พ.ท. ธนากร ลี้เจริญ กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,208  พ.ท. นวมินทร์ สวิระสฤษดิ์ กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,209  พ.ท. ปรีชา เชยชม กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,210  พ.ท. ปิยะภัทร เสนีวงษ ์ กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,211  พ.ท. ไพโรจน์ ฟองอนันตรัตน์ กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,212  พ.ท. สถิตย์ เหมือนนึก กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,213  พ.ท. สมโชค จิ๋วประเสริฐผล กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,214  พ.ท. อนันต์ชัย พรมมีเดช กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,215  พ.ท. อรรถพล โชติพนัส กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,216  พ.ท. อลงกรณ์ สุภารส กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,217  พ.ท.หญิง กมลนัทธ์ อุ่นพันธุ์ กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,218  พ.ท.หญิง จินดารัตน์ น่วมพารา กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,219  พ.ท.หญิง ชโลทร รับพร กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,220  พ.ท.หญิง ทวิพร คูสำราญ กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,221  พ.ท.หญิง ปวีณา เซ็นเสถียร ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,222  พ.ท.หญิง พีรญา นิลนนท์ กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,223  พ.ท.หญิง ภิญญาพัชญ์ นพพลับ กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,224  พ.ท.หญิง ศิริพร เพียรเจริญ กวค.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,225  พ.ท.หญิง อลิสา ชูช่วย กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,226  พ.ต. ปิยวัฒน์ ชยวัฒน์ศรีกุล กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,227  พ.ต. ศุภฤกษ์ ภาณุรักษ์ สำนักงานผู้บังคับบัญชาฯ กพ.ทบ. 

1,228  พ.ต. สมปอง ล้ำเลิศ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,229  พ.ต. อมฤต สิทธิปิยะสกุล กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,230  พ.ต. อุทัย บุตรรัตน์ กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,231  พ.ต.หญิง พัชรพร กังวาลย์ กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,232  ร.อ. กฤษฏา กรานวงศ์ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,233  ร.อ. กิตฒิ์พิพัฒน์ ขำต้นวงษ์ กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,234  ร.อ. คณิน ภาคจิตต ์ กวค.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,235  ร.อ. ณัฐวุฒิ สุขสมแดน กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,236  ร.อ. ดิเรก สิงหรัตน์ กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,237  ร.อ. ธนัท กระบิลสิงห์ กวค.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,238  ร.อ. นรินทร์ ธานินพงศ์ สำนักงานผู้บังคับบัญชาฯ กพ.ทบ. 

1,239  ร.อ. นวเทพ ศิริวัฒนกุล กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,240  ร.อ. บุญญฤทธิ์ นิลไพล ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,241  ร.อ. ภราดร ภักดีวานิช กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,242  ร.อ. วรภพ เกิดสมจิตต์ สำนักงานผู้บังคับบัญชาฯ กพ.ทบ. 

1,243  ร.อ. วิโรจน ์ บุญชด กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,244  ร.อ. วิโรจน์รัตน ์ ภิรมย์กิจ กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,245  ร.อ. สันติพงศ์ วงสาทอง กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,246  ร.อ. สุพจน์ ดิษฐ์เจริญ กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,247  ร.อ. สุเมธ แจ้งเจริญ กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,248  ร.อ.หญิง กานต์ชนก มณีพรหม ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,249  ร.อ.หญิง กุสุมา สืบสุนทร กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,250  ร.อ.หญิง ขนิษฐา มุ่งสิน กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,251  ร.อ.หญิง ชนม์นิภา หวังเลิศพาณิชย์ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,252  ร.อ.หญิง ชุติกาญจน์ สดใส กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,253  ร.อ.หญิง ณัฐสุดา เฉื่อยฉ่ำ กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,254  ร.อ.หญิง ปริชญา วิไลเนตร กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,255  ร.อ.หญิง ปารามิตา มหถาวร กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,256  ร.อ.หญิง ปาริชาติ พิทยานรเศรษฐ กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,257  ร.อ.หญิง พัสวีศิร ิ ภวังคนันท ์ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,258  ร.อ.หญิง มณฑนีย์ วิมล กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,259  ร.อ.หญิง มณีรัตน์ ลักษณ์กุลมาศ กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,260  ร.อ.หญิง มนัชญา จุ้ยประเสริฐ กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,261  ร.อ.หญิง แววตา ชัยศรี กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,262  ร.อ.หญิง สุชาดา ภักดีวานิช กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,263  ร.อ.หญิง สุทธินี เสือพันธ์ กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,264  ร.ท. ชัชชัย เปลื้องสุวรรณ์ กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,265  ร.ท. ชัชวาลย ์ เข็มเกาะ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,266  ร.ท. ณธอรรถ ปานอินทร์ กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,267  ร.ท. ทองปาน แพงศรี กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,268  ร.ท. ธนฤกษ์ บัวประชุม สำนักงานผู้บังคับบัญชาฯ กพ.ทบ. 

1,269  ร.ท. นิติลักษณ์ ชัยปัน กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,270  ร.ท. ประพล เกิดปั้น กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,271  ร.ท. พรมเพชร จันทะวัง ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,272  ร.ท. วรวุฒ ิ ตั้งตระกูล กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,273  ร.ท. ศุภณัฐ ขันติวงศ์ กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,274  ร.ท. สักดา ตันประเสริฐ กวค.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,275  ร.ท. อภิรักษ์ สุวรรณโยธ ี กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,276  ร.ท.หญิง กานดา เพ่ิมพานิช กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,277  ร.ท.หญิง เกศแก้ว ไชยมะโน กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,278  ร.ท.หญิง ขวัญเรือน ครุธรื่น กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,279  ร.ท.หญิง นงลักษณ์ ศรีประจันทร์ กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,280  ร.ท.หญิง นันท์ธีรา พุกเผื่อน กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,281  ร.ท.หญิง บุญตา ศิลาสวรรค์ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,282  ร.ท.หญิง ประดิษฐา ดาวเจริญ กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,283  ร.ท.หญิง พรสรวง คำเพราะ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,284  ร.ท.หญิง พิมพ์พิดา สิงหกลางพล กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,285  ร.ท.หญิง รชาดา เสนีวงษ ์ กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,286  ร.ท.หญิง ลัดดาวัลย์ อินทร์ประสิทธิ์ กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,287  ร.ท.หญิง วัชราภรณ ์ มั่นใจ กวค.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,288  ร.ท.หญิง วิมลมาศ ไตรรัตนาพงศ์ กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,289  ร.ท.หญิง สุคนธา วงษ์สงวน กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,290  ร.ท.หญิง สุร์ชากมล สว่างกมล กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,291  ร.ต. เกรียงไกร รำเพยพัด กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,292  ร.ต. นภสินธุ ์ นาคอาทิตย์ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,293  ร.ต. ประพันธ์ ถนอมวรกุล กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,294  ร.ต. พรชัย ธนวัฒนกุล กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,295  ร.ต. สิทธิพันธ์ ตรีพัฒน์ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,296  ร.ต. อนุวัต แจ่มจำรัส กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,297  ร.ต.หญิง เขมิกา ณ หนองคาย กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,298  ร.ต.หญิง ชญาภา ศรีวิเศษ กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,299  ร.ต.หญิง ธิษณารินทร์ ชุมแดงภักดีกุล กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,300  ร.ต.หญิง บุญตา ภูมิสวัสดิ ์ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,301  ร.ต.หญิง มัณฑนา เสียงดัง กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,302  ร.ต.หญิง รัตนวดี สุภารส ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,303  ร.ต.หญิง ศิริลักษณ์ เพียรเจริญ สำนักงานผู้บังคับบัญชาฯ กพ.ทบ. 

 1,304  ร.ต.หญิง สุธิน ี บุญพันธ์ กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,305  ร.ต.หญิง อภิชญา ลีนะธรรม กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,306  จ.ส.อ. กมลภพ ขำภักดิ์ กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,307  จ.ส.อ. กิตติ เกิดสมจิตต์ กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,308  จ.ส.อ. ฐิติพัฒน์ โพธิทอง ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,309  จ.ส.อ. เถลิงเกียรติ ฤทธิ์เดช ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,310  จ.ส.อ. ธนฤกต ขำดำ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,311  จ.ส.อ. นิรันดร์ คงสงฆ์ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,312  จ.ส.อ. บุญเหลือ หล่อเหลา กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,313  จ.ส.อ. ปัญญาวุฒิ ทองแก้ว กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,314  จ.ส.อ. มานพ เขียวเขิน ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,315  จ.ส.อ. รัตนพล ศิริวาร ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,316  จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ พุ่มคำ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,317  จ.ส.อ. ลิขิต ชนะนาน กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,318  จ.ส.อ. วสันต์ กัสปะ กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,319  จ.ส.อ. สัมพันธ์ บุญมาเลิศ กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,320  จ.ส.อ. หิรัญวัตติ์ จุลรัษเฐียร ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,321  จ.ส.อ.หญิง จารุวรรณ สินเงินยวง กวค.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,322  จ.ส.อ.หญิง นภัทร ขวัญแก้ว กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,323  จ.ส.อ.หญิง บุญญาการ แจ้งคำขำ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,324  จ.ส.อ.หญิง ปวีณา จันทร์อำพล กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,325  จ.ส.อ.หญิง วริศรา วงศ์วัจฉละกุล กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,326  จ.ส.อ.หญิง สุกัญญา อินทรโชติ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,327  จ.ส.อ.หญิง สุภาภรณ์ อังคาวุธ กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,328  จ.ส.อ.หญิง อภิญญา โพธิ์กุล กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,329  จ.ส.อ.หญิง อรวรรณ พยัตติกานันท์ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,330  จ.ส.ท. กฤษณ์ คงเป็นนิจ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,331  จ.ส.ท. ฉัตรชัย ทรัพย์พิเชฐพงศ์ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,332  จ.ส.ท.หญิง สิริพร ฟองอนันตรัตน์ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,333  จ.ส.ต.หญิง ปวรวรรณ ดีมาก กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,334  ส.อ. กิตติธร นาคสนธิ์ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,335  ส.อ. จักรพันธ์ เพ็งภัตรา กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,336  ส.อ. ทรงเกียรติ์ ชำนาญศิลป์ กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,337  ส.อ. ธเนศ หอมกนกกาญจณ์ กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,338  ส.อ. ประเสริฐ แย้มโพธิ์ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,339  ส.อ. ภาณุวัฒน์ พันพรม กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,340  ส.อ. มนัส จันทร์แย้ กวค.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,341  ส.อ. วรดร อารีย์ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,342  ส.อ. ศิวดล หงษ์ทอง กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,343  ส.อ. ศีลวัตร ศรชัย ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,344  ส.อ. ษารัช อุดมวัฒนากร ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,345  ส.อ. สุธีรพงศ์ วิเชียรสรรค ์ กวค.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,346  ส.อ. อุกฤษฎ์ สุวรรณมงคล กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,347  ส.อ. เอกลักษณ์ พลบำรุง กวค.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,348  ส.อ.หญิง จริยา ตรวจมรรคา กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,349  ส.อ.หญิง จอมใจ คล้ายพันธ์ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,350  ส.อ.หญิง ชนากานต์ ธูปจีน กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,351  ส.อ.หญิง ชะนาภา หวังเลิศพาณิชย์ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,352  ส.อ.หญิง นภสร อินทฤทธิ์ กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,353  ส.อ.หญิง นันทิกา คุณานันทพงศ์ กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,354  ส.อ.หญิง นารีรัตน์ ขมวินัส กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,355  ส.อ.หญิง ปารีนารถ เจริญสุข กกศ.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,356  ส.อ.หญิง เพชราภรณ์ ดิษฐผล กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,357  ส.อ.หญิง วรารัตน์ พราหมณ์น้อย ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,358  ส.อ.หญิง วลัยลักษณ์ เย็นจิตร กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,359  ส.อ.หญิง วัชรา สุวรรณประเสริฐ กจก.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,360  ส.อ.หญิง สกาวเดือน พลับศิริ กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,361  ส.อ.หญิง สิยาธรณ์ โตโส ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,362  ส.ท. ดุริยางค์ จันทร์ขาว กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,363  ส.ท. นนทนันท์ มีอาษา กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,364  ส.ท. นิวัต ไกรวิลาศ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,365  ส.ท. พิเชฐ ปัทสุข กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,366  ส.ท. สุทธิชัย ฮ่ันวิริยะนนท์ กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,367  ส.ท. อรพล อ่อนศรี สำนักงานผู้บังคับบัญชาฯ กพ.ทบ. 

1,368  ส.ท.หญิง จุฑารัตน์ โพธิ์สุวรรณ์ ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,369  ส.ท.หญิง ชนิกานต์ คุณานันทพงศ์ กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,370  ส.ท.หญิง ทิพวรรณ อุ่นเดช กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,371  ส.ท.หญิง นิติพร จัตุกุล ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,372  ส.ท.หญิง ลักษมล ลักษมณาภา กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,373  ส.ท.หญิง วรรณสินี บุญมาหา กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,374  ส.ท.หญิง สุจิตรา ฤทธิชัย กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,375  ส.ท.หญิง สุภาวด ี วิชัยโย ฝกพ.ศปก.ทบ. (ส่วนกำลังพลฯ) กพ.ทบ. 

1,376  ส.ท.หญิง อมรรัตน์ สุวรรณมาโจ กคง.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,377  ส.ท.หญิง อัญญ์ณัฐฌาฌ์ การะเกดแก้ว กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,378  ส.ท.หญิง อุบลกาญจน์ หับสุภา กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,379  ส.ต. ชุติพนธ์ ยาจาติ กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,380  ส.ต. ตฤณ ชัยสันทนะ กปค.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,381  ส.ต. พิศิษฐ์ เลขคำ กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,382  ส.ต. พูนศักดิ์ นามวงษ์ กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,383  ส.ต. วัชรพล หรั่งปรางค์ กสท.สพบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,384  ส.ต. อดิเทพ ฟ้ืนตน กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,385  ส.ต.หญิง น้ำทิพย์ สังข์รัตน์ กสพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,386  ส.ต.หญิง พิพม์นิภาภัค พิศนาวงค์ กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,387  ส.ต.หญิง ศศิธร ทองกองเกีย กวค.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,388  ส.ต.หญิง ศศิวิมล อ่อนน้อม กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,389  ส.ต.หญิง สุกัญญา ชูผล กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,390  ส.ต.หญิง อัญญฎา ภูท้วม กตพ.สผพ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,391  พ.ท. ชัยรัตน์ จันทร์ปลูก กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,392  พ.ท. สันติ นามลักษณ์ กบพ.สปบ.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,393  ร.ท. ณัฐวุฒิ วงษ์เสือ กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,394  ร.ท. พลภัทร พลสว่าง กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

1,395  ร.ท. สุรเศรษฐ์ ดารา กธก.กพ.ทบ. กพ.ทบ. 

 กร.ทบ.  
1,396  พ.ท. อาทิตย์ วงษ์สุริยา กธก.กร.ทบ. กร.ทบ. 

1,397  พ.ต. ยงยุทธ ตันเสียงสม กธก.กร.ทบ. กร.ทบ. 

1,398  จ.ส.อ.หญิง ไพจิตร วิลัยศิลป์ กธก.กร.ทบ. กร.ทบ. 

 ขกท.  
1,399  พ.ท. โกมินทร์ แก้วผลึก ขกท. ขกท. 

1,400  ร.ท. ปิยพันธุ์ ใบครุฑ ขกท. ขกท. 

1,401  ร.ท. ยุทธนา อรจุล ขกท. ขกท. 

1,402  ร.ต. ทนงศักดิ์ แสงอร่าม ขกท. ขกท. 

1,403  ร.ต. มงกุฎ บุญทูล ขกท. ขกท. 

1,404  จ.ส.อ. ชิษณุพงศ์ พรมนต์ ขกท. ขกท. 

1,405  จ.ส.อ. นิรุตติ บุญวิรัตน์ ขกท. ขกท. 

1,406  จ.ส.อ. ประภาส อัมพรพงษ์ ขกท. ขกท. 

1,407  จ.ส.อ. ประยูร ใต้พรม ขกท. ขกท. 

1,408  จ.ส.อ. พงศ์เพชร เดชทรัพย์ ขกท. ขกท. 

  1,409  จ.ส.อ. สุระชาย พุ่มกำพล ขกท. ขกท. 

1,410  จ.ส.ท. ชาคริต ภูมลี ขกท. ขกท. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,411  จ.ส.ท. วิรุต ผุดผ่อง ขกท. ขกท. 

1,412  ส.อ. กชผวัฒน์ พงศะบุตร ขกท. ขกท. 

1,413  ส.อ. ฉกาจ พุ่มพวง ขกท. ขกท. 

1,414  ส.อ. ณัฐพัชร สุดยอด ขกท. ขกท. 

1,415  ส.อ. ณัฐวุฒิ สังกระสินสู่ ขกท. ขกท. 

1,416  ส.อ. ศิริพล ถมค้าพาณิชย์ ขกท. ขกท. 

1,417  ส.อ. อภินันท์ เสือคง ขกท. ขกท. 

1,418  ส.อ. เอกลักษณ์ หนุนภักด ี ขกท. ขกท. 

1,419  ส.ท. กรกฎ ไวยพารา ขกท. ขกท. 

1,420  ส.ท. ธนวัฒน ์ พรมจิ๋ว ขกท. ขกท. 

1,421  ส.ท. พัฒนพงษ์ ทองสวัสดิ์ ขกท. ขกท. 

1,422  ส.ท. พันศักดิ์ หิรัญวงษ ์ ขกท. ขกท. 

1,423  ส.ท. อดิศักดิ์ บุญอุทิศ ขกท. ขกท. 

1,424  ส.ต. ทรงยศ อำภรัตน์ ขกท. ขกท. 

1,425  ส.ต. พงศกร ลำมะยศ ขกท. ขกท. 

 จบ.  
1,426  พ.ต.หญิง ปรียานุช ทองรักษ์ กธก.จบ. จบ. 

1,427  ร.อ. กิตติ ขำท้วม กธก.จบ. จบ. 

1,428  ร.ต. วิทยา เกลี้ยงพร้อม กธก.จบ. จบ. 

1,429  จ.ส.ท.หญิง สุจิรา จิตช่วย กธก.จบ. จบ. 

1,430  ส.อ.หญิง วิไลพรรณ ทศวิเทศกิจ กธก.จบ. จบ. 

 ดย.ทบ.  
1,431  ร.ท. กรัณฑรัชต์ สุพรรณเภษัช ฝกพ.ดย.ทบ. ดย.ทบ. 

1,432  จ.ส.อ.หญิง พรพิมล บัวงาม ฝกพ.ดย.ทบ. ดย.ทบ. 

1,433  ส.อ.หญิง ชลธิชา พุกชาญค้า ฝกพ.ดย.ทบ. ดย.ทบ. 

 1,434  ส.อ.หญิง ศิริรัตน์ ศุขเอ่ียม ฝกพ.ดย.ทบ. ดย.ทบ. 

1,435  ส.อ.หญิง ศุภกานต์ บรรจงขยาย ฝกพ.ดย.ทบ. ดย.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,436  ส.ท. ธงชัย ประมูลอรรถ ฝกพ.ดย.ทบ. ดย.ทบ. 

1,437  ส.ท.หญิง เจนจิรา พาคำป้อง ฝกพ.ดย.ทบ. ดย.ทบ. 

 นปอ.  
1,438  พ.ต. สิรณัฏฐ์ จันทร์ไชยแก้ว ศปภอ.ทบ.4 นปอ. 

1,439  ร.อ. วิชัย ลูกกลม ปตอ.2 พัน.1 รอ. นปอ. 

1,440  ร.อ. สุบรรณ ลอยศักดิ์ ปตอ.2 พัน.2 นปอ. 

1,441  ร.อ. สุริยา แสวงทรัพย์ ปตอ.๑ พัน.๓ นปอ. 

1,442  ร.ท. มนูญ คุ้มประดิษฐ ปตอ.2 พัน.4 นปอ. 

1,443  ร.ท. เอกพล พรมสิทธิ์ พัน.สร.13 นปอ. 

1,444  จ.ส.อ. กฤษดา เดชแสงสี ปตอ.2 พัน.1 รอ. นปอ. 

1,445  จ.ส.อ. กิตติ ดรดี กอง พธ.พล.ปตอ. นปอ. 

1,446  จ.ส.อ. จักรพันธุ์ เด่นระมณี ปตอ.1 พัน.5 นปอ. 

1,447  จ.ส.อ. เจษฎา ดากระบุตร ฝกพ.ปตอ.2 นปอ. 

1,448  จ.ส.อ. ชยพล ดำรงค์ศักดิ์กุล ศปภอ.ทบ. นปอ. 

1,449  จ.ส.อ. ชัยวัฒน ์ แก้วประเสริฐ ปตอ.2 พัน.2 นปอ. 

1,450  จ.ส.อ. ณรงค์ พานสง่า พัน.สร.13 นปอ. 

1,451  จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ ระวิงทอง ปตอ.2 พัน.2 นปอ. 

1,452  จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ จุติ ปตอ.2 พัน.4 นปอ. 

1,453  จ.ส.อ. ปฐมบุศย์ จงสุข ปตอ.2 พัน.1 รอ. นปอ. 

1,454  จ.ส.อ. ประวิทย เทพวงศา กอง พธ.พล.ปตอ. นปอ. 

1,455  จ.ส.อ. ปรินทร ติวานนท์ ปตอ.2 พัน.1 รอ. นปอ. 

1,456  จ.ส.อ. พิชาติ แปรต่วน ปตอ.2 พัน.1 รอ. นปอ. 

1,457  จ.ส.อ. ภานุชิต พรมตู้ ศปภอ.ทบ. นปอ. 

1,458  จ.ส.อ. ภูวนัย ศรีรักษา ปตอ.1 พัน.5 นปอ. 

1,459  จ.ส.อ. ยุทธศักดิ์ บุญทอง ปตอ.๑ พัน.๓ นปอ. 

1,460  จ.ส.อ. วัชระพันธ์ ขันธวิธ ิ ปตอ.2 พัน.2 นปอ. 

1,461  จ.ส.อ. วุฒิชัย พวงประดิษฐ์ ปตอ.2 พัน.1 รอ. นปอ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,462  จ.ส.อ. ศฤงคาร สิงครุธ ปตอ.2 พัน.1 รอ. นปอ. 

1,463  จ.ส.อ. ศุภกิตดิ์ เขียวหวาน ปตอ.๑ พัน.๓ นปอ. 

1,464  จ.ส.อ. สุชัย ศรีสุทธิ ฝกพ.ปตอ.2 นปอ. 

1,465  จ.ส.อ. สุริยา ชาภักดี ปตอ.1 พัน.7 นปอ. 

1,466  จ.ส.อ. สุวิทย์ ชิณปัทม์ กกพ.นปอ.  นปอ. 

1,467  จ.ส.อ. อนุชา แสงเกตุ ปตอ.1 พัน.7 นปอ. 

1,468  จ.ส.อ. อิทธิกร วามะลุน กกพ.นปอ.  นปอ. 

1,469  จ.ส.อ. อุดรชัย พลประถม ศปภอ.ทบ. นปอ. 

1,470  จ.ส.ท. ทรงชัย รักด่านกลาง ปตอ.2 พัน.2 นปอ. 

1,471  จ.ส.ท. พรภัทร สมาบัติวุฒิไกร พัน.สร.13 นปอ. 

1,472  จ.ส.ต. พากษ์เกียรติ วงค์หนองแล้ง ปตอ.1 พัน.5 นปอ. 

1,473  ส.อ. คณิน ประพันธ์พจน์ ปตอ.2 พัน.1 รอ. นปอ. 

1,474  ส.อ. จักรวาล รุ้งแกร ศปภอ.ทบ. นปอ. 

1,475  ส.อ. ชัยพร ทองรส ศปภอ.ทบ. นปอ. 

1,476  ส.อ. ทินศักดิ์ จอมทอง กกพ.นปอ.  นปอ. 

1,477  ส.อ. ธีปกร อ่ิมรัง ปตอ.1 พัน.7 นปอ. 

1,478  ส.อ. ปฎิภาณ ลาดจันทึก ปตอ.๑ พัน.๓ นปอ. 

1,479  ส.อ. ปฎิภาณ เสียงอ่อน กอง พธ.พล.ปตอ. นปอ. 

1,480  ส.อ. ภราดร พลมุข ฝกพ.ปตอ.2 นปอ. 

1,481  ส.อ. วชิรา อารีสนั่น ปตอ.2 พัน.2 นปอ. 

1,482  ส.อ. วรากร บูชาบุญ ปตอ.๑ พัน.๓ นปอ. 

1,483  ส.อ. ศุภเมธ รำไพ ฝกพ.ปตอ.2 นปอ. 

1,484  ส.อ. สรวิชญ ์ สระกบแก้ว กอง พธ.พล.ปตอ. นปอ. 

1,485  ส.อ. สันติ ขวัญเมือง ปตอ.๑ พัน.๓ นปอ. 

1,486  ส.อ. อนุชิต รัศมีทอง ศปภอ.ทบ. นปอ. 

1,487  ส.อ. อิศเรศ ไชยศิลป์ ปตอ.1 พัน.5 นปอ. 

1,488  ส.ท. จักรพันธ์ วงค์ศรีชา ศปภอ.ทบ. นปอ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,489  ส.ท. ชิณณวรรธน์ คำยาง กกพ.นปอ.  นปอ. 

1,490  ส.ท. ฐปนัท อารีวิวัฒน์กุล ฝกพ.ปตอ.2 นปอ. 

1,491  ส.ท. ณัฐพงษ์ คงหอม ปตอ.2 พัน.4 นปอ. 

1,492  ส.ท. นภดล พิพัฒน์รัตนโชค ปตอ.2 พัน.4 นปอ. 

1,493  ส.ท. นันทวุฒิ วรรณคำผุย ปตอ.2 พัน.4 นปอ. 

1,494  ส.ท. เบญจพล เริงกมล กกพ.นปอ.  นปอ. 

1,495  ส.ท. พิพัฒน์ สุทธิมาศ ปตอ.1 พัน.5 นปอ. 

1,496  ส.ท. ภาณุพงศ์ คงเกษม ปตอ.1 พัน.5 นปอ. 

1,497  ส.ท. ภาณุพงศ์ คงมี ปตอ.1 พัน.5 นปอ. 

1,498  ส.ท. วศิน เถื่อนกูล พัน.สร.13 นปอ. 

1,499  ส.ท. ศุภชัย ศรีแก้ว ปตอ.1 พัน.5 นปอ. 

1,500  ส.ท. สุรกิต ผ่องพุฒิ ศปภอ.ทบ. นปอ. 

1,501  ส.ท. อำพล กุลรัตน์ ปตอ.2 พัน.2 นปอ. 

1,502  ส.ต. จีระพัฒน์ จันทรังสรรค์ กกพ.นปอ.  นปอ. 

1,503  ส.ต. จุลทรัพย์ ไชยา ปตอ.1 พัน.5 นปอ. 

1,504  ส.ต. ธนพล ภวภูตานนท์ ปตอ.2 พัน.2 นปอ. 

1,505  ส.ต. ปิยะบุตร รัตนโชต ิ ปตอ.1 พัน.5 นปอ. 

1,506  จ.ส.ต. สุรกช อินทร์คุ้มวงษ์ พัน.สร.13 นปอ. 

1,507  ร.ท. ชัยธัช เกิดบุญส่ง กอง พธ.พล.ปตอ. นปอ. 

1,508  ร.ท. ธนาวุฒ ิ ศรีเมือง ปตอ.2 พัน.2 นปอ. 

 นรด.  
1,509  พ.ต.หญิง อนันตญา ทองเปราะ ผธก.รร.รด.ศศท. นรด. 

1,510  ร.อ. สุพัฒน์ แกมชัยภูมิ กกพ.นรด. นรด. 

1,511  ร.ท. โชคชัย นาธงชัย กกพ.นรด. นรด. 

1,512  ร.ท. นท ี ภิญโญธรรมากร กกพ.ศศท. นรด. 

1,513  ร.ท. พนธกร ทองอาสน์ กกพ.นรด. นรด. 

1,514  ร.ท.หญิง สุธาสิน ี นุ้ยมาก กกพ.นรด. นรด. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,515  ร.ต.หญิง ภัทรานิษฐ์ ประวีณเจษฏากุล ผธก.รร.รด.ศศท. นรด. 

1,516  จ.ส.อ. เฉลิมรัฐ แจ้งชัด กกพ.ศศท. นรด. 

1,517  จ.ส.อ. นิรันดร์ ทัศพันธ์ กกพ.ศศท. นรด. 

1,518  จ.ส.อ. ผจญ ชุ่มมิ ผธก.รร.รด.ศศท. นรด. 

1,519  จ.ส.อ. อภิรักษ์ จูประสงค์ทรัพย์ กกพ.ศศท. นรด. 

1,520  ส.อ. ธารินทร์ โคตรภักดี กกพ.ศศท. นรด. 

 นสศ.  
1,521  พ.อ. คมกฤช แย้มกลิ่น กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

1,522  พ.อ. ชัชวีร ์ อินสว่าง กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

1,523  พ.อ. ปัณณวิชญ์ มาณะสม กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

1,524  พ.อ. สมภพ นิลแนบแก้ว กกพ.ศสพ. นสศ. 

1,525  พ.อ. อดิเรก สัมฤทธิ์เปี่ยม กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

1,526  พ.อ. อมรชัย ลือชา กกพ.ศสพ. นสศ. 

1,527  พ.ท. ปัญจชาติ นิลสันเทียะ กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

1,528  พ.ท. พนม ยืนยง กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

1,529  พ.ท. อร่าม จอมจิต ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

1,530  พ.ท.หญิง ธัญรัศมิ์ โชติศิรพันธุ์ กกพ.ศสพ. นสศ. 

1,531  พ.ต. ประธาร มาเดช ฝกพ.รพศ.5 นสศ. 

1,532  พ.ต. สมศักดิ์ วงศ์โห้ รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

1,533  พ.ต. สุทิพย์ จูงพันธ์ กกพ.ศสพ. นสศ. 

1,534  พ.ต. โสภณ ดีเกตุ รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

1,535  ร.อ. กิตติชัย จิตสะอาด ฝกพ.รพศ.5 พัน.1 นสศ. 

1,536  ร.อ. ครรชิต มูลชารี พัน.ปพ.รอ. นสศ. 

1,537  ร.อ. ธีรวัจน ์ งามขำ รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

1,538  ร.อ. บุญจันทร์ ดีล้น กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

1,539  ร.อ. บุญทวี บัวบรรจง พัน.ปจว. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

1,540  ร.อ. พนม ไกรเดช กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,541  ร.ท. ธีรพล พรหมโคตร พัน.รพศ.ศสพ. นสศ. 

1,542  ร.ท. ประยุทธ ชัยอินทร์ กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

 1,543  ร.ท. พุฒิชัย แพลอย กกพ.ศสพ. นสศ. 

1,544  ร.ท. วัชระ เผ่นโผน รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

1,545  ร.ท. วินัย แสงสว่าง กกพ.ศสพ. นสศ. 

1,546  ร.ท. ศักดิ์ดา สุภาพันธ์ ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

1,547  ร.ท. อภิโชติ เรืองแย้ม กกพ.ศสพ. นสศ. 

1,548  ร.ท. อานนท์ รุ่งสว่าง พัน.ปพ.รอ. นสศ. 

1,549  ร.ท.หญิง ภวิณี ศรีจันทร์ กกพ.ศสพ. นสศ. 

1,550  ร.ท.หญิง ออยารี สวนทับทิม กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

1,551  ร.ต. กรีฑา มากต่าย ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

1,552  ร.ต. ณภัทร วงษ์สารี พัน.ปจว. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

1,553  ร.ต. ธนพล จันทร์สา ฝ่ายกำลังพล กอง พธ.สกอ. นสศ. 

1,554  ร.ต. ธีรัช เอ่ียมชัย ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

1,555  ร.ต. นราวิชญ์ ราชาตัน ฝ่ายกำลังพล กอง พธ.สกอ. นสศ. 

1,556  ร.ต. พีรภัทร พรมมี รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

1,557  ร.ต. สุรศักดิ์ ตระกูลบุษษี ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

1,558  ร.ต. อดุลย์ โสจะ ฝกพ.รพศ.2 พัน.1 นสศ. 

1,559  ร.ต. อนุสรณ์ ทองถนอม พัน.รพศ.ศสพ. นสศ. 

1,560  ร.ต. อำไพ บุตรงาม ฝกพ.รพศ.5 นสศ. 

1,561  ร.ต.หญิง กิตติมา มีบุญ รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

1,562  จ.ส.อ. กาญจณพล ทับฤทธิ์ ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

1,563  จ.ส.อ. เกื้อกูล เอ้ือเกรียงไกร ฝกพ.รพศ.2 พัน.1 นสศ. 

1,564  จ.ส.อ. คธายุทธ สมจิตพิจารณ์ รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

1,565  จ.ส.อ. เจนรบ โสตะวงศ ์ ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

1,566  จ.ส.อ. ชวนชัย ดวงแก้ว ฝ่ายกำลังพล กอง พธ.สกอ. นสศ. 

1,567  จ.ส.อ. ฑีฆายุ ขันตี ฝกพ.ส.พัน.35 นสศ. นสศ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,568  จ.ส.อ. ณัฐชโรจน ์ บุญคุ้ม กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

1,569  จ.ส.อ. ทินกร เหลาพรม ฝกพ.รพศ.2 พัน.1 นสศ. 

1,570  จ.ส.อ. ธนกฤต แสนสิทธิ์ พัน.ปจว. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

1,571  จ.ส.อ. ธรรมวัฒน์ นุชคง พัน.รพศ.ศสพ. นสศ. 

1,572  จ.ส.อ. นพดล โพธาราม ฝกพ.ส.พัน.35 นสศ. นสศ. 

1,573  จ.ส.อ. นพดล ปรั้นเจริญ ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

1,574  จ.ส.อ. นิติพงศ์ ปิยะจันทร์ ฝกพ.รพศ.5 นสศ. 

1,575  จ.ส.อ. นิมิต ปิ่นทอง พัน.ปจว. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

1,576  จ.ส.อ. บรรเทิง รามสันเที๊ยะ พัน.ปจว. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

1,577  จ.ส.อ. ประมุก โจกตะคุ กกพ.ศสพ. นสศ. 

1,578  จ.ส.อ. พงษ์ชัย เทียนแก้ว รพศ.4 พัน.2 นสศ. 

1,579  จ.ส.อ. พรพรหม พุ่มโพธิ์ กกพ.ศสพ. นสศ. 

1,580  จ.ส.อ. พันธ์พงษ์ มีมิตรภาพ ฝกพ.รพศ.5 นสศ. 

1,581  จ.ส.อ. พิสิษฐ์ เกิดมีทรัพย์ ฝกพ.รพศ.5 นสศ. 

1,582  จ.ส.อ. ไพศาล แจ้งจิตร์ ฝกพ.ส.พัน.35 นสศ. นสศ. 

1,583  จ.ส.อ. ภาณุเทพ ฤาชา ฝกพ.ส.พัน.35 นสศ. นสศ. 

1,584  จ.ส.อ. วัชรากรณ์ กินร ี พัน.รพศ.ศสพ. นสศ. 

1,585  จ.ส.อ. วิเชียร มงคล พัน.รพศ.ศสพ. นสศ. 

1,586  จ.ส.อ. วิรัตน์ ศรีทองอินทร์ ฝกพ.รพศ.2 พัน.1 นสศ. 

1,587  จ.ส.อ. วิศวกร พิมพ์สอน ฝกพ.ส.พัน.35 นสศ. นสศ. 

 1,588  จ.ส.อ. ศราวุฒิ สงพูล รพศ.4 พัน.2 นสศ. 

  1,589  จ.ส.อ. สมเดช น้อยบุญอยู่ ฝกพ.รพศ.5 พัน.1 นสศ. 

   1,590  จ.ส.อ. สมปอง เกิดมีทรัพย์ กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,591  จ.ส.อ. สุรกิจ เคนนาดี รพศ.2 พล.รพศ.1 นสศ. 

    1,592  จ.ส.อ. สุวัฒชัย เพ็งหนู พัน.ปจว. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

    1,593  จ.ส.อ. เสรียุทธ์ ชื่นไทย พัน.ปจว. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

    1,594  จ.ส.อ. อนุชา กนิษฐานนท์ ฝกพ.รพศ.5 พัน.1 นสศ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    1,595  จ.ส.อ. อนุสรณ์ ราชนาทิพย์ กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,596  จ.ส.อ. เอกสิทธิ์ แสนดวงด ี ฝกพ.ส.พัน.35 นสศ. นสศ. 

    1,597  จ.ส.อ.หญิง กีรติกาญจน์ กลัดแก้วสิริกุล กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,598  จ.ส.อ.หญิง จินตนา พนมทิพย์ กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,599  จ.ส.อ.หญิง ชญาดา พันธ์ทุ้ย กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,600  จ.ส.อ.หญิง ชุตินันท์ จันรุณ กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,601  จ.ส.อ.หญิง ทรรศนีย์ เกิดศรีพันธ์ กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,602  จ.ส.อ.หญิง เรณ ู ฤทธิ์เลิศ กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,603  จ.ส.อ.หญิง วารุณี ทองสุก กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,604  จ.ส.ท. ขันติ นิ่มคล้าย กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,605  จ.ส.ท. จีรพจน์ แผ่นทอง พัน.ปจว. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

    1,606  จ.ส.ท. นันทชัย ใจหนัก พัน.รพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,607  จ.ส.ท. ประจักษ์ เสรีนวัฒน ์ ฝกพ.รพศ.5 พัน.1 นสศ. 

    1,608  จ.ส.ท. วิชัย แซ่ลี ฝกพ.รพศ.5 พัน.1 นสศ. 

    1,609  จ.ส.ต. คมสัน กลิ่นหอม กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,610  จ.ส.ต. นุชา นุชชนะ กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,611  จ.ส.ต. วสพล โนนทิง กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,612  จ.ส.ต. สิทธิพร เข็มพันธ์ พัน.รพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,613  ส.อ. เกรียงไกร ปานจำรูญ พัน.ปพ.รอ. นสศ. 

    1,614  ส.อ. คมกริช บุญนำนาน ฝกพ.รพศ.5 นสศ. 

    1,615  ส.อ. จักรพงค์ หัสดี รพศ.4 พัน.2 นสศ. 

    1,616  ส.อ. ชยุต อัมพุธ ฝ่ายกำลังพล กอง พธ.สกอ. นสศ. 

    1,617  ส.อ. ชัยมงคล เชาว์เรือ รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,618  ส.อ. โชคบุญนำ บุญเป็ง ฝกพ.รพศ.5 พัน.1 นสศ. 

    1,619  ส.อ. ณัฐพงษ์ ตรีกูต พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

    1,620  ส.อ. ดนัย คะโน ฝกพ.รพศ.5 พัน.1 นสศ. 

    1,621  ส.อ. เดชา หอมตา กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    1,622  ส.อ. ติณณ์ปพน จตุศรีพิทักษ์ กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,623  ส.อ. ทศพล เอิบผักแว่น รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,624  ส.อ. นัฐวุฒ ิ ภาโนมัย พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

    1,625  ส.อ. ปฏิพล กุหลาบ พัน.รพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,626  ส.อ. พรเทพ อริยะโคตร พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

    1,627  ส.อ. พิตตินันท์ ปาลวัฒน์ชัย ฝกพ.ส.พัน.35 นสศ. นสศ. 

    1,628  ส.อ. พีรพงษ์ ทาจ ู ฝ่ายกำลังพล กอง พธ.สกอ. นสศ. 

    1,629  ส.อ. เพ่ิมพูล มาเพ่ิม ฝกพ.รพศ.4 นสศ. 

    1,630  ส.อ. ภาณุพงศ์ ไชยะโม ฝกพ.รพศ.4 นสศ. 

    1,631  ส.อ. ภานุพงษ์ สุริยเลิศ กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,632  ส.อ. ภูธเนศ ปานพิมพ์ รพศ.2 พล.รพศ.1 นสศ. 

    1,633  ส.อ. ยุทธศักดิ์ คณะแสวง รพศ.2 พัน.2 นสศ. 

    1,634  ส.อ. รังสรรค์ เชื้อสูง รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,635  ส.อ. วรพล บุญปกป้องรักษา ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

    1,636  ส.อ. วัชรพงษ์ ศิริอำพันธ์ รพศ.2 พล.รพศ.1 นสศ. 

    1,637  ส.อ. วัชรพงษ์ สุริยะใจ ฝกพ.รพศ.5 พัน.1 นสศ. 

    1,638  ส.อ. วัชรพล พิมพิเสน รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,639  ส.อ. วัชรวิทย ์ สุวรรณปักษ์ รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,640  ส.อ. วัฒชระ ภูธร ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

    1,641  ส.อ. วิศรุต สีจันทร์ กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,642  ส.อ. วิศิษฏ์ บุญศาสตร์ ฝกพ.รพศ.2 พัน.1 นสศ. 

    1,643  ส.อ. วีรชน ซื่อสกุลรัตน์ กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,644  ส.อ. วุฒิชัย แก้วชุ่ม ฝกพ.รพศ.4 นสศ. 

    1,645  ส.อ. ศุภนัฐ ชูดำ ฝ่ายกำลังพล กอง พธ.สกอ. นสศ. 

    1,646  ส.อ. สำเริง กุลวงษ์ พัน.รพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,647  ส.อ. สิทธิภักดิ์ สีกระสอน ฝกพ.รพศ.5 นสศ. 

    1,648  ส.อ. สินสมุทร์ แก้ววรรณา รพศ.4 พัน.2 นสศ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    1,649  ส.อ. สุพจน์ มีชัย รพศ.4 พัน.2 นสศ. 

    1,650  ส.อ. อนุวัฒน์ สีขาว ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

    1,651  ส.อ. อภิสิทธิ์ งามมี รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,652  ส.อ. อรรถพล สมนึก ฝกพ.รพศ.5 นสศ. 

    1,653  ส.อ. อัครพงศ์ ชายทวีป รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,654  ส.อ. เอกภิชัย จินาเหมย ฝกพ.รพศ.5 นสศ. 

    1,655  ส.อ.หญิง ลลิตา จุ้ยซื่อ กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,656  ส.อ.หญิง สุขุมาล กอประเสริฐสุด กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,657  ส.อ.หญิง สุภาวด ี สุทธิเรือง กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,658  ส.ท. กิตติพงศ์ กิตติศุภมานนท์ กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,659  ส.ท. เกียรติรัตน์ ศรีสุนทร กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,660  ส.ท. จิรพัฒน์ ชายแก้ว พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

    1,661  ส.ท. ชกาวุธ เตี้ยมวาด รพศ.4 พัน.2 นสศ. 

    1,662  ส.ท. ณัฐวุฒิ พลาพล รพศ.4 พัน.2 นสศ. 

    1,663  ส.ท. ทศพร วิมุกตายน รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,664  ส.ท. ธนภัทร เรืองป้อม กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,665  ส.ท. ธนากร กิจพิบูลย์ ฝกพ.รพศ.5 นสศ. 

    1,666  ส.ท. ธเนศพล แสงสร้อย รพศ.4 พัน.2 นสศ. 

    1,667  ส.ท. ธีรวัฒน ์ รัตนามหัทธนะ รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,668  ส.ท. นริศ สัตยารมณ์ ฝกพ.รพศ.5 พัน.1 นสศ. 

    1,669  ส.ท. นัสทชัย มณียศ กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,670  ส.ท. บุญฤทธิ์ เขียวเพ็ช ฝกพ.รพศ.5 พัน.1 นสศ. 

    1,671  ส.ท. ปรัชญา สีทองทุม ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

    1,672  ส.ท. ยุทธศาสตร์ ม่วงทอง กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,673  ส.ท. ราเมศ ม่วงป่า พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

    1,674  ส.ท. ศราวุฒิ สังข์สำราญ กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,675  ส.ท. ศิรภพ พะยัติ พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    1,676  ส.ท. สราวุธ ตุ้นสกุล ฝกพ.ส.พัน.35 นสศ. นสศ. 

    1,677  ส.ท. เสกสรรค์ น่านมูล พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

    1,678  ส.ท. อภิเดช ภัสดา กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,679  ส.ท. อรรถพ ศรีแก้ว กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,680  ส.ท. เอกพงษ์ โพธารินทร์ พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

    1,681  ส.ท.หญิง เกษร ฉุนหอม กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,682  ส.ท.หญิง ชไมพร จันทคัด กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,683  ส.ท.หญิง ณัฏฐ์กฤตา เปล่งสงคราม กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,684  ส.ท.หญิง สุภัสนันท์ สิ่นมั่น กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,685  ส.ต. กิตติภพ สถิตย์ กกพ.นสศ. และ ผสบ.นสศ. นสศ. 

    1,686  ส.ต. ทรงศักดิ์ แสนศิริ ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

    1,687  ส.ต. ทศพล บุญสิม รร.สพศ.ศสพ. นสศ. 

    1,688  ส.ต. ภาณุวัชร บุญทิม กกพ.ศสพ. นสศ. 

    1,689  ส.ต. วราวุฒ ิ สุวรรณวิสัย พัน.ปจว.นสศ. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

    1,690  ส.ต. สรศักดิ์ แก้วแสนซาว ฝกพ.พล.รพศ.1 นสศ. 

    1,691  จ.ส.ต. ชัยวัฒน ์ อยู่สบาย รพศ.2 พัน.2 นสศ. 

    1,692  พ.ท. มนัส ปานเนตร พัน.ปพ.รอ. นสศ. 

    1,693  ร.ท. ประกอบ อ่ำทอง พัน.ปจว. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

    1,694  ร.ท. ประเสริฐ บำรุงชนม์ รพศ.2 พัน.2 นสศ. 

    1,695  ร.ท. ผเดิม ละเอียด รพศ.4 พัน.2 นสศ. 

    1,696  ร.ท. ภานุพงษ์ ประจงแต่ง รพศ.2 พล.รพศ.1 นสศ. 

    1,697  ร.ท. สมศิลป์ นวลมะ พัน.ปจว. (เฉพาะ พัน.ปจว.นสศ.) นสศ. 

พธ.ทบ. 
    1,698  พ.ท. วรวิทย์ แนวมั่น กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 

    1,699  พ.ท. วัชระ มีช้อย กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 

    1,700  พ.ต. สุรศักดิ์ มีสุขขี กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 

    1,701  ร.อ. พิชิต จันทร์แจ้ง กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    1,702  ร.ต. ทวีพงศ์ คำมา กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 

    1,703  ร.ต. สนธยา เกษหอม กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 

    1,704  จ.ส.อ. สุรเชษฐ์ ใจเย็น กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 

    1,705  จ.ส.ท. ธวชัย พิรุณโปรย กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 

    1,706  จ.ส.ต. ธราภัท ภัคธรธำรงกุล กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 

    1,707  ส.อ. เจษฎา รุ่งสว่าง กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 

    1,708  ส.อ. ชัยเจริญ อดิสรณกุล กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 

    1,709  ส.อ. ณัฐวุฒิ วารี กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 

    1,710  ส.ท.หญิง ณภัคปภา สวยศรี กกพ.พธ.ทบ. พธ.ทบ. 

พล.ป. 
    1,711  ร.ต. เฉลิมพล สังวาลย์ ป.72 พล.ป. 

    1,712  จ.ส.อ. กนก พ่ึงศรี ป.72 พล.ป. 

    1,713  จ.ส.อ. ดนตรี พุฒศรี ป.72 พล.ป. 

    1,714  จ.ส.อ. ธวัชชัย ดวงจิตร์ ป.72 พล.ป. 

    1,715  จ.ส.ท. ศุภชัย ธนะสังค์ ป.72 พล.ป. 

    1,716  ส.ท. ณัฐวุฒิ เยาว์ทุม ป.72 พล.ป. 

    1,717  ส.ท. ธนโชต ิ พิมพ์สว่าง ป.72 พล.ป. 

    1,718  ส.ท. ยุทธพิชัย แดงสกล ป.72 พล.ป. 

    1,719  พ.ต. บัญชา แม้นพรม ฝกพ.พล.ป. พล.ป. 

    1,720  ร.อ. เชิดชาย รามศิริ ป.71 พัน.711 พล.ป. 

    1,721  ร.อ. เพ่ิมศักด์ เจือทอง ป.72 พัน.721 พล.ป. 

    1,722  ร.อ. สืบสิทธิ์ สุขเกษม ร้อย.บก.ป.71 พล.ป. 

    1,723  ร.ท. อภินันท์ มาศรี ร้อย.บก.ป.71 พล.ป. 

    1,724  ร.ต. ชำนาญ แสงทอง ป.72 พัน.721 พล.ป. 

    1,725  ร.ต. พงศ์พัฒน์ เนียมแสง ป.72 พัน.721 พล.ป. 

    1,726  จ.ส.อ. ชวนากร กิจจาดุลยกุล ฝกพ.พล.ป. พล.ป. 

    1,727  จ.ส.อ. ณัฐพล ช่องสว่าง ป.72 พัน.721 พล.ป. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    1,728  จ.ส.อ. ทรงวุฒิ นคร ป.71 พัน.712 พล.ป. 

    1,729  จ.ส.อ. ธนากร พหลยุทธ ป.71 พัน.711 พล.ป. 

    1,730  จ.ส.อ. นิพล เขตจัตุรัส ฝกพ.พล.ป. พล.ป. 

    1,731  จ.ส.อ. ประการ เริงชัยภูมิ ป.72 พัน.722 พล.ป. 

    1,732  จ.ส.อ. พีระพงษ์ พวงโต ฝกพ.พล.ป. พล.ป. 

    1,733  จ.ส.อ. มนตรี กันคง ป.71 พัน.712 พล.ป. 

    1,734  จ.ส.อ. ศักดิ์ดา สวนหลวง ป.72 พัน.722 พล.ป. 

    1,735  จ.ส.อ. ศิริวัฒน์ สุราราษฎร์ ป.72 พัน.722 พล.ป. 

    1,736  จ.ส.อ. สุทธินันท์ ฤาชา ฝกพ.พล.ป. พล.ป. 

    1,737  จ.ส.อ. สุเมธ อุ่นละไมั ป.72 พัน.723 พล.ป. 

    1,738  จ.ส.อ. สุวิชาญชกาศ มาฤทธิ์ ร้อย.บก.ป.71 พล.ป. 

    1,739  จ.ส.ท. ภูมิพัฒน์ ศรีวังพล ป.71 พัน.713 พล.ป. 

    1,740  จ.ส.ท. สมพงษ์ ภิญโญ ป.72 พัน.721 พล.ป. 

    1,741  จ.ส.ต. ณัฐพล เฟ่ืองรุ้ง ป.71 พัน.711 พล.ป. 

    1,742  จ.ส.ต. ภาสวร ปานพรหม ฝกพ.พล.ป. พล.ป. 

    1,743  จ.ส.ต. อภิเชษฐ์ สร้อยม่วง ป.72 พัน.721 พล.ป. 

    1,744  จ.ส.ต. อุดม อรรครินทร์ ป.72 พัน.722 พล.ป. 

    1,745  ส.อ. กลวัชร พ่ึงแสง ฝกพ.พล.ป. พล.ป. 

    1,746  ส.อ. คณาวุฒิ พุทธภิญโญ ป.72 พัน.721 พล.ป. 

    1,747  ส.อ. คมกริช ปัญญานาย ป.71 พัน.713 พล.ป. 

    1,748  ส.อ. ฉัตรชัย แสนศรี ป.71 พัน.713 พล.ป. 

    1,749  ส.อ. ชัยมงคล ทองวัน ป.71 พัน.713 พล.ป. 

    1,750  ส.อ. ธงชัย นางงาม ฝกพ.พล.ป. พล.ป. 

    1,751  ส.อ. บุญญาวัฒน์ เยาวะพันธ์ ป.72 พัน.722 พล.ป. 

    1,752  ส.อ. บุรินทร์ หาลาภ ป.71 พัน.712 พล.ป. 

    1,753  ส.อ. ภัทรพงศ์ ชัยกิจ ป.72 พัน.722 พล.ป. 

    1,754  ส.อ. สมประสงค์ องค์ษา ป.71 พัน.712 พล.ป. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    1,755  ส.ท. กฤษณะ อาจขำ ร้อย.บก.ป.71 พล.ป. 

    1,756  ส.ท. จิรายุทธ อินทร์อยู่ ป.71 พัน.711 พล.ป. 

    1,757  ส.ท. ชลธวชั คูสุวรรณ ป.72 พัน.721 พล.ป. 

    1,758  ส.ท. ชลสิทธิ ์ โตสูง ป.71 พัน.711 พล.ป. 

    1,759  ส.ท. โชคทวี ศรีชมภู ร้อย.บก.ป.71 พล.ป. 

    1,760  ส.ท. นท ี เทียมสีฟ้า ป.71 พัน.711 พล.ป. 

    1,761  ส.ท. นักสิทธิ์ ส่งเสริมพานิช ป.72 พัน.723 พล.ป. 

    1,762  ส.ท. พัฒณ์พงศ์ หมื่นมงคล ป.71 พัน.712 พล.ป. 

    1,763  ส.ท. สิทธิชาติ กันพร้อม ป.71 พัน.712 พล.ป. 

    1,764  ส.ท. อธิป สุขดี ร้อย.บก.ป.71 พล.ป. 

    1,765  ส.ต. ดุษดี ศรีราม ป.72 พัน.723 พล.ป. 

    1,766  ส.ต. ทัศน์ชัย ปิ่นทอง ป.72 พัน.722 พล.ป. 

    1,767  ส.ต. ธวัชชัย สุราราช ฝกพ.พล.ป. พล.ป. 

    1,768  ส.ต. ธีรพัฒน์ สิงห์รัตน์ ป.71 พัน.711 พล.ป. 

    1,769  ส.ต. เอกรินทร์ ทัพเจริญ ป.72 พัน.723 พล.ป. 

    1,770  จ.ส.ต. นภดล แดงงาม ป.71 พัน.713 พล.ป. 

    1,771  จ.ส.ต. ภูสรันต์ พูลเพิ่ม ป.72 พัน.722 พล.ป. 

    1,772  จ.ส.ต. สุริยัณห์ นันทะเสน ป.72 พัน.723 พล.ป. 

    1,773  พ.ท. นิรเชตต์ แสงอิ่ม ฝกพ.พล.ป. พล.ป. 

    1,774  ร.ท. ธรรมนูญ นิ่มอนันต์ ป.71 พัน.713 พล.ป. 

    1,775  ร.ท. ธิติวัฒน ์ มูลศรี ป.72 พัน.723 พล.ป. 

    1,776  ร.ท. ปรีชา สายทอง ป.71 พัน.712 พล.ป. 

    1,777  ร.ท. สมโภช คงภักดี ป.71 พัน.712 พล.ป. 

    1,778  ร.ท. สมศักดิ์ บัวเกต ุ ฝกพ.พล.ป. พล.ป. 

 พล.ปตอ.  
    1,779  จ.ส.อ. เกษม จันทร์มี ฝกพ.ส.พัน.13 พล.ปตอ. พล.ปตอ. 

    1,780  จ.ส.อ. วิเชียร แสงแสน ฝกพ.ส.พัน.13 พล.ปตอ. พล.ปตอ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    1,781  ส.อ. ศตวรรษ กลมกล่อม ฝกพ.ส.พัน.13 พล.ปตอ. พล.ปตอ. 

ยก.ทบ. 
    1,782  ร.ท. มงคล สุรสรยุทธ กธก.ยก.ทบ ยก.ทบ. 

    1,783  ส.อ.หญิง สุกัญญา ธนะพัฒน์ กธก.ยก.ทบ ยก.ทบ. 

ยย.ทบ. 
    1,784  พ.ท. มาโนชญ์ ธรมธัช นขต.ทบ. ยย.ทบ. 

    1,785  ร.อ. กรีฑา เรืองประยูร นขต.ทบ. ยย.ทบ. 

    1,786  จ.ส.อ. ดิลก คงพร นขต.ทบ. ยย.ทบ. 

    1,787  จ.ส.อ.หญิง อภิสรณ์ วงษ์อาจ นขต.ทบ. ยย.ทบ. 

ยศ.ทบ. 
    1,788  พ.อ. โชติวุฒ ิ พลวิเศษ รองผู้อำนวยการกอง ยศ.ทบ. 

    1,789  พ.อ. ธวัชชัย พุทธโคตร ผู้อำนวยการกอง  ยศ.ทบ. 

    1,790  พ.ท. คนอง สายทอง แผนกปกครอง ยศ.ทบ. 

    1,791  พ.ท. นริศ จุสกรณ์ แผนกเตรียมพล ยศ.ทบ. 

    1,792  พ.ท.หญิง จิราภา จิตรสุวรรณ แผนกธุรการ ยศ.ทบ. 

    1,793  พ.ต. ชาญณรงค์ เต๊ะปานันท์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,794  พ.ต. ไพศาล กุศลวัตร รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,795  พ.ต. วิฑูร เกตุรักษา รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,796  พ.ต. สุเมธ เตชนันท์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,797  พ.ต.หญิง ปิยะดา เพชรเหลี่ยม รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,798  ร.อ. กมล โตเปรี้ยว รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,799  ร.อ. รณชิต มีกลิ่นหอม แผนกปกครอง ยศ.ทบ. 

    1,800  ร.อ. สมบัติ ทรัพย์ศิลป์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,801  ร.ท. ณัฐพงษ์ ท้วมศิริทวีปรีชา แผนกจัดการ ยศ.ทบ. 

    1,802  ร.ท. นิกร สนธิ์จันทร์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,803  ร.ท. มนตรี อยู่เย็นดี รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,804  ร.ท. ยุทธนา สายงาม รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    1,805  ร.ท.หญิง ปวรรัตน์ วัชรวิสุทธิ ์ แผนกปกครอง ยศ.ทบ. 

    1,806  ร.ท.หญิง ปวริศา เงินเจริญ แผนกเตรียมพล ยศ.ทบ. 

    1,807  ร.ต. ทรรชรินทร์ คำแสน รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,808  ร.ต. นเรศ ภาวะโสภณ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,809  ร.ต. เปรมวิจิตร จุฬัยยานนท์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,810  ร.ต. สรายุทธ สัจจพงศ์ แผนกธุรการ ยศ.ทบ. 

    1,811  จ.ส.อ. คณิต สมหวัง แผนกธุรการ ยศ.ทบ. 

    1,812  จ.ส.อ. คมสัน โคปะโคน รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,813  จ.ส.อ. เฉลิม หิรัญรวย รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,814  จ.ส.อ. โชคระดับ แดงประดับ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,815  จ.ส.อ. ถวิล เพ็งนาม แผนกปกครอง ยศ.ทบ. 

    1,816  จ.ส.อ. ทรงพล ผาสุขตระกูล แผนกเตรียมพล ยศ.ทบ. 

    1,817  จ.ส.อ. ธนศักดิ์ เครือเหรียญไทย รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,818  จ.ส.อ. ธัญพิสิษฐ์ วงษาจันทร์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,819  จ.ส.อ. ธีรยุทธ์ หะยีอาแว รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,820  จ.ส.อ. นิพัทธ์ สังข์ประเสริฐ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,821  จ.ส.อ. บุญพิทักษ์ แก้วกอง แผนกธุรการ ยศ.ทบ. 

    1,822  จ.ส.อ. พชร แย้มแสง แผนกปกครอง ยศ.ทบ. 

    1,823  จ.ส.อ. มาโนชญ์ ลักษณะแมน รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,824  จ.ส.อ. ราเมนทร์ คงศรี รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,825  จ.ส.อ. ลิขสิทธิ์ พลอยสีขำ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,826  จ.ส.อ. ศราวุธ แสงชมภู รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,827  จ.ส.อ. เศกสิทธิ์ กำเนิดเพ็ชร รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,828  จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ บุญนิ่ม แผนกจัดการ ยศ.ทบ. 

    1,829  จ.ส.อ. สุรินทร์ ปรางค์ทอง รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,830  จ.ส.อ. อนุวัฒน์ เกิดสุวรรณ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,831  จ.ส.อ. อภิชาติ ประดิษฐ์ แผนกเตรียมพล ยศ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    1,832  จ.ส.อ. อมรินทร์ บัวตูม รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,833  จ.ส.อ. อำนาจ แสงอาทิตย์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,834  จ.ส.อ.หญิง วรรัตน์ แพงหนู รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,835  จ.ส.ท. ณัฐภูม ิ วาดประเสริฐ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,836  จ.ส.ท. ศรีธนา พันธ์ประสิทธิ์เวช รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,837  จ.ส.ท. ศักรินทร์ ปานกุล รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,838  ส.อ. ณัฐวุฒิ ศรีทอง แผนกจัดการ ยศ.ทบ. 

    1,839  ส.อ. ทรงธรรม ดาจันทร์ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,840  ส.อ. ธนพล เจ๊ะอะหยอ รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,841  ส.อ. ธนาพงษ์ ถี่ถ้วน รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,842  ส.อ. ปราโมทย์ กันภัย รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,843  ส.อ. พงศธร พรมสุวรรณ แผนกเตรียมพล ยศ.ทบ. 

    1,844  ส.อ. วรากร พ่ึงแพง รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,845  ส.อ. สุทธวีร ์ พัฒโนทัย รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,846  ส.ท. ฐิฏิภพ ศรีกาญจนวิวัฒน์ แผนกธุรการ ยศ.ทบ. 

    1,847  ส.ท. ธนกร เอกจีน รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,848  ส.ท. ธนากร นวลแสง รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,849  ส.ท. นัทธกร จันทร์เมือง รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,850  ส.ท. บดินทร สุขสาร์ต รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,851  ส.ท.หญิง ขนิษฐา บุญมา แผนกปกครอง ยศ.ทบ. 

    1,852  ส.ท.หญิง ปัฎฐมา พุ่มมาลา แผนกจัดการ ยศ.ทบ. 

    1,853  ส.ท.หญิง ภัทรีพันธุ์ เอ่ียมสกุล รร.นส.ทบ. ยศ.ทบ. 

    1,854  ส.ต.หญิง ชญาดา ศิริสุวรรณ แผนกเตรียมพล ยศ.ทบ. 

    1,855  ส.ต.หญิง อนุธิดา อินทรีย์ แผนกจัดการ ยศ.ทบ. 

วศ.ทบ. 
    1,856  ร.อ. ปรีชา อู่เงิน กผค.วศ.ทบ. วศ.ทบ. 

    1,857  ร.ต.หญิง ปุณญณัฐส์ นิเวศรัมย์ กผค.วศ.ทบ. วศ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    1,858  จ.ส.อ.หญิง มัณฑนา ตังศุภศิริ กผค.วศ.ทบ. วศ.ทบ. 

    1,859  ส.อ. ธีรวุฒ ิ ธุรีรัตน์ กผค.วศ.ทบ. วศ.ทบ. 

    1,860  ร.ท. ณัฐกฤต ขุนพิลึก กผค.วศ.ทบ. วศ.ทบ. 

ศซบ.ทบ. 
    1,861  พ.อ.หญิง สุดารัตน์ สุมงคล ผธก.กธก.ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. 

    1,862  พ.ท.หญิง สิตมน จันทรโรจน์ ผธก.กธก.ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. 

    1,863  จ.ส.อ. ทัตพงศ์ พิลาวรรณ์ ผธก.กธก.ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. 

    1,864  จ.ส.อ. สุธิชัย เกิดโภคา ผธก.กธก.ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. 

    1,865  ส.อ.หญิง รังสิยา หอมทอง ผธก.กธก.ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. 

    1,866  ส.ท. อนุชา อยู่เทศ ผธก.กธก.ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. 

    1,867  ส.ต. ลักษณารีย์ เกตุเมฆ ผธก.กธก.ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. 

    1,868  ร.ท. ประพนธ์ บางท่าไม้ ผธก.กธก.ศซบ.ทบ. ศซบ.ทบ. 

 ศบบ.  
1,869 พ.อ. มงคล พิมพาแป้น กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,870 พ.อ. สมเจตน์ รัตนธนาวันต์ กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,871 พ.ท. ปรีญา โนนสัง กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,872 พ.ท. ภคิณ มีกลิ่นหอม กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ศบบ. 

1,873 พ.ท. วิบูลย์ ดำริห์ศิลป์ กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,874 พ.ท. เศรษฐา รักษี กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,875 พ.ท. สามารถ มีงิ้วราย กศ.รร.การบิน ทบ. ศบบ. 

1,876 พ.ท. อธิชาติ สมัครค้า กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,877 พ.ท. เอกพงศ์ แก้วสุข กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,878 พ.ต. กุลวรรธณ์ ปิ่นมณี กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,879 พ.ต. จรัญ เล็กวัฒนะ หน่วย ตร.ศบบ. ศบบ. 

1,880 พ.ต. จิรกิตต์ เงินมาก พัน.บ.1 ศบบ. 

1,881 พ.ต. ไชยา ฐิติวัฒนา กวก.ศบบ. ศบบ. 

1,882 พ.ต. วีระศักดิ์ หนองห้าง กสส.ศบบ. ศบบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,883 พ.ต. ศราวุธ สืบวงศ์คล้าย พัน.บ.๒๑ ศบบ. 

1,884 ร.อ. กุลภาณ ุ สุระเสนา กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,885 ร.อ. จารุกิตติ์ ต่อแต้ม กนภ.ศบบ. ศบบ. 

1,886 ร.อ. ธงชัย บุญอินทร์ พัน.บร.กบร.ศบบ. ศบบ. 

1,887 ร.อ. ปัญญา สอนสุภาพ ผธก.ศบบ. ศบบ. 

1,888 ร.อ. ภิรมย์ กองสิน ฝธก.พัน.ปฐบ. ศบบ. 

1,889 ร.อ. สงคราม ตรีพงษ์ พัน.นร.รร.การบิน ทบ. ศบบ. 

1,890 ร.ท. เกริกฤทธิ์ บุญโพธิ์ กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,891 ร.ท. ชัยชนะ ปัญญาง พัน.บ.1 ศบบ. 

1,892 ร.ท. ปิยวัฒน์ จันทรักษ์ พัน.บ.๓ กรม บ. ศบบ. 

1,893 ร.ท. สัมพันธ์ มุกดา กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,894 ร.ท. สุชาติ ประยงค์หอม พัน.บร.กบร.ศบบ. ศบบ. 

1,895 ร.ท. สุทิน เก้าสันเทียะ พัน.บ.2 ศบบ. 

1,896 ร.ท. อาทิตย์ พันทวี ผธก./กพ.รร.การบิน ทบ. ศบบ. 

1,897 ร.ต. เจนณรงค์ คำภีระ กยข.ศบบ. ศบบ. 

1,898 ร.ต. โชคชัย กลิ่นชาติ กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,899 ร.ต. ประสงค์ ชาวท่าทราย พัน.บ.๓ กรม บ. ศบบ. 

1,900 ร.ต. วิรัตน์ ธัญญะเจริญ พัน.บ.9  ศบบ. 

1,901 ร.ต. วีระยุทธ พัดยนต์ กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,902 ร.ต. สมพบ เชื้อกุล พัน.บ.2 ศบบ. 

1,903 จ.ส.อ. กฤษฏา ช่องสาร กกบ.ศบบ. ศบบ. 

1,904 จ.ส.อ. กฤษณะ บุตรศรี กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,905 จ.ส.อ. กิตติภณ โยธานันท์ พัน.บ.2 ศบบ. 

1,906 จ.ส.อ. คัตทราวุฒ สีใหม่ ผกง.ศบบ. ศบบ. 

1,907 จ.ส.อ. เจริญ บัวเหลือง พัน.นร.รร.การบิน ทบ. ศบบ. 

1,908 จ.ส.อ. เฉลิมพล จึงวิวัฒน์ธนากูล พัน.บ.2 ศบบ. 

1,909 จ.ส.อ. ไชยสมบัติ วิมุตตานนท์ กสบ.ศบบ. ศบบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,910 จ.ส.อ. ณณฐ เจริญใจ พัน.บ.41 ศบบ. 

1,911 จ.ส.อ. ณรงค์ชัย สีทับทิม พัน.บ.๒๑ ศบบ. 

1,912 จ.ส.อ. ณรงค์พล ขาวนวล พัน.บ.9  ศบบ. 

1,913 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ บุญนาน พัน.บ.2 ศบบ. 

1,914 จ.ส.อ. ทศพล นุ่มสนธิ์ พัน.บร.กบร.ศบบ. ศบบ. 

1,915 จ.ส.อ. ทูล มูลเทียม พัน.บ.๒๑ ศบบ. 

1,916 จ.ส.อ. ธนดล เนติธนวาทิน พัน.บ.๒๑ ศบบ. 

1,917 จ.ส.อ. ธนวรรธณ ์ เข็มทอง กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,918 จ.ส.อ. ธวัช ทวีขวัญ ฝธก.พัน.ปฐบ. ศบบ. 

1,919 จ.ส.อ. นิรัช กลิ่นหอม พัน.บ.9  ศบบ. 

1,920 จ.ส.อ. ประชา มีมุข กนภ.ศบบ. ศบบ. 

1,921 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ รุ่งสุข ฝธก.พัน.ปฐบ. ศบบ. 

1,922 จ.ส.อ. พรเทพ สรวงชัยภูม ิ พัน.บ.๓ กรม บ. ศบบ. 

1,923 จ.ส.อ. พิเชษฐ แก้วไทย พัน.บ.๓ กรม บ. ศบบ. 

1,924 จ.ส.อ. พิพัฒน์ มีใจเจือ กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,925 จ.ส.อ. ภัทรายุทธ ยังจรูญ พัน.บ.41 ศบบ. 

1,926 จ.ส.อ. วีรยุทธ ชัยนา พัน.บ.1 ศบบ. 

1,927 จ.ส.อ. สมชัย บุญรอด กฝ.รร.การบิน ทบ. ศบบ. 

1,928 จ.ส.อ. สันติ ปานถม พัน.บ.9  ศบบ. 

1,929 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์ ขำละเอียด กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,930 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ข่าขันมณี พัน.บ.9  ศบบ. 

1,931 จ.ส.อ. เสน่ห์ กลิ่นทอง กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,932 จ.ส.อ. เสรี ปัญญาหลัก กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. ศบบ. 

1,933 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ นึกแจ้ง พัน.บ.๓ กรม บ. ศบบ. 

1,934 จ.ส.อ. อธิษฐ์ ศาสตร์ศิริ กสส.ศบบ. ศบบ. 

1,935 จ.ส.อ. อัครา สมาศรี พัน.บ.๒๑ ศบบ. 

1,936 จ.ส.ท. เชาวรัตน์ บัวขาว พัน.บ.1 ศบบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,937 จ.ส.ท. พัสกร พรมศรี กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,938 จ.ส.ท. โยธิน ทองปลั่วิจิตร กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,939 
จ.ส.ท.
หญิง 

จุฑามาศ ดอนยังไพร กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,940 จ.ส.ต. ชาญชัย สุนทรพจน์ กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,941 จ.ส.ต. ชุมแพ สุพิษะ กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,942 จ.ส.ต. ผดุงศักดิ์ สว่างโชต ิ พัน.บ.1 ศบบ. 

1,943 จ.ส.ต. สุรศักดิ์ ละอองทอง กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,944 จ.ส.ต. เอกบุรุษ จันทร์มณี กศ.รร.การบิน ทบ. ศบบ. 

1,945 ส.อ. กนกพล สังข์วงษ์ กวก.ศบบ. ศบบ. 

1,946 ส.อ. กฤษฎิ์ ผสมทรัพย์ ฝธก.พัน.ปฐบ. ศบบ. 

1,947 ส.อ. คณนาถ คำใหญ่ ฝ่ายกิจการพิเศษ ศบบ. 

1,948 ส.อ. ชูยศ ขันสาคร พัน.บ.1 ศบบ. 

1,949 ส.อ. ทรงพล อาสนะธรรม พัน.บ.2 ศบบ. 

1,950 ส.อ. ทรงภพ อ่อนตา พัน.บ.1 ศบบ. 

1,951 ส.อ. ธนดล แสงนิล กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,952 ส.อ. นาถวัฒน์ สืบจากเทียม กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,953 ส.อ. มังกร หิรัญสรวงทอง พัน.บ.9  ศบบ. 

1,954 ส.อ. โยธิน งามวิจิตร ฝธก.พัน.ปฐบ. ศบบ. 

1,955 ส.อ. วัชรพล เฉลียวฉลาด พัน.บ.1 ศบบ. 

1,956 ส.อ. วัชรินทร์ ประวัติกลาง พัน.บ.1 ศบบ. 

1,957 ส.อ. ศรายุธ คำแผน หน่วย ตร.ศบบ. ศบบ. 

1,958 ส.อ. ศิริวัฒน ขันธบัณฑิตย์ พัน.นร.รร.การบิน ทบ. ศบบ. 

1,959 ส.อ. ษาฑคุณย์ มาศิริ กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,960 ส.อ. สกรรจ์ วิจิตรพงษา พัน.บ.๒๑ ศบบ. 

1,961 ส.อ. สมเกียรติ แก้วมะลัง พัน.บ.๒๑ ศบบ. 

1,962 ส.อ. สรรพสิทธิ์ แก่นสาร พัน.บ.๓ กรม บ. ศบบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,963 ส.อ. สิทธิชัย รื่นชัยภูม ิ พัน.บ.41 ศบบ. 

1,964 ส.อ. อานนท์ น้ำอาบ พัน.บ.๓ กรม บ. ศบบ. 

1,965 ส.อ. เอนก เเก้ววิชัย กสบ.ศบบ. ศบบ. 

1,966 ส.ท. กฤษฏิ์รวี เอ่ียมบรรจง พัน.บ.9  ศบบ. 

1,967 ส.ท. ไกรฤกษ์ บัวแก้ว พัน.บ.๓ กรม บ. ศบบ. 

1,968 ส.ท. จิรัชกาญจ์ เกิดลาภ พัน.บ.๓ กรม บ. ศบบ. 

1,969 ส.ท. ตะวัน จุลภักดิ ์ พัน.บ.๒๑ ศบบ. 

1,970 ส.ท. ธนกร โตสวัสดิ ์ พัน.บ.๒๑ ศบบ. 

1,971 ส.ท. ภัทรชัย ภัทรนาถมนตรี กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,972 ส.ท. วรากร พิมสอน พัน.บร.กบร.ศบบ. ศบบ. 

1,973 ส.ท. สถาพร กลัดแก้ว พัน.บ.41 ศบบ. 

1,974 ส.ท.หญิง จารุวรรณ นุชเทียน กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,975 ส.ท.หญิง ธนาภรณ์ อรรคสินธ์ ผธก.ศบบ. ศบบ. 

1,976 ส.ท.หญิง รณิภา ปาลวัฒน์ กกพ.ศบบ. ศบบ. 

1,977 ส.ต. นนทนันท์ จันทร พัน.บ.9  ศบบ. 

1,978 ส.ต. ศรชัย วรรณกุล พัน.บร.กบร.ศบบ. ศบบ. 

1,979 ส.ต. สหรัฐ อำนาจเจริญ พัน.บ.1 ศบบ. 

1,980 ส.ต. อภิชาต พัฒยเขตร์ พัน.บร.กบร.ศบบ.ทบ. ศบบ. 

1,981 จ.ส.ต ธวัชชัย อุ่นใจ พัน.บ.๒๑ ศบบ. 

1,982 จ.ส.ต พูนชิด ประพฤติดีพร้อม ฝธก.พัน.ปฐบ. ศบบ. 

1,983 จ.ส.ต. ราเชนทร์ เทียนแก้ว กรม บ. ศบบ. 

1,984 จ.ส.ต. ศุภกฤษ ปาลวัฒน์ พัน.นร.รร.การบิน ทบ. ศบบ. 

1,985 จ.ส.อ. กฤษดา สุวรรณ กรม บ. ศบบ. 

1,986 จ.ส.อ. นพคุณ ปานขวาน้อย กรม บ. ศบบ. 

1,987 พ.ท. ชวโรจน ์ ละม่อม กฝ.รร.การบิน ทบ. ศบบ. 

1,988 พ.ท. เทียมจันทร์ เปรมกมล กสบ.ศบบ. ศบบ. 

1,989 พ.ท. เรืองฤทธิ์ หน่ายทุกข์ กรม บ. ศบบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

1,990 ร.ท. ณัฐดนย์ ดวงแก้ว กรม บ. ศบบ. 

1,991 ร.ท. ธีรพงศ์ อุเทนสุด พัน.บ.41 ศบบ. 

1,992 ร.ท. สรกฤต รัตนธนาวันต์ พัน.บ.41 ศบบ. 

1,993 ร.ท. เสฎฐวุฒ ิ ศรีนางแย้ม ผกง.ศบบ. ศบบ. 

1,994 ร.ท.หญิง ณัฐรดา เรืองบุบผา กกบ.ศบบ. ศบบ. 

สง.ปรมน.ทบ. 
1,995 ร.อ. เสริมพร ยิ่งถาวร สบค.ปรมน.ทบ. สง.ปรมน.ทบ. 

สธน.ทบ. 
1,996 ร.อ. มณฑล จิตรอำไพ สธน.ทบ. สธน.ทบ. 

1,997 จ.ส.อ.หญิง พัณณ์พนิต ชมฉ่ำ สธน.ทบ. สธน.ทบ. 

1,998 ส.ท.หญิง วรรณวิสา เอ่ียมเทศ สธน.ทบ. สธน.ทบ. 

สปช.ทบ. 
1,999 พ.ท.หญิง ศศิธร ขำคมนิกร กธก.สปช.ทบ. สปช.ทบ. 

2,000 ร.อ. วันเฉลิม วัธนวิสิต กธก.สปช.ทบ. สปช.ทบ. 

2,001 ร.ท. สุทัด ขยัน กธก.สปช.ทบ. สปช.ทบ. 

2,002 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ทะวัน กธก.สปช.ทบ. สปช.ทบ. 

2,003 ส.อ. อานนท์ จิตต์เอื้อ กธก.สปช.ทบ. สปช.ทบ. 

2,004 ส.ต.หญิง ศิริวรรณ มีชนะ กธก.สปช.ทบ. สปช.ทบ. 

สพ.ทบ. 
2,005 พ.ท. จิรศักดิ์ ผดุงพจน์ รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

2,006 พ.ท. ธนพล เหินจันทึก ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

2,007 พ.ท. สมบุญ เลิศฤทธิ์ทัศไนย ศอ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

2,008 พ.ท. สรยุทธ จุลชาติ กรซท.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

2,009 พ.ต. เสรี ศรีดอน กรซย.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

2,010 พ.ต.หญิง ณัฐติยา เผ่าทหาร กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

2,011 พ.ต.หญิง ปาริฉัตร จริยาจิรวัฒนา กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

2,012 ร.อ. ครรชิต เฟ่ืองฟู กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    2,013  ร.อ. พงศ์ธร เผ่าจินดา กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,014  ร.อ.หญิง ชญานี จันทร์เกษม กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,015  ร.อ.หญิง ภัทราภรณ์ เอนอ่อน กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,016  ร.ท.หญิง สุภรณ์พิชญ์ แสงผ่องใส ผธก.ศอ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,017  ร.ต. ณรงค์พล วัฒนภินันท์ชัย ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,018  ร.ต. อรรถวุฒิ กัลวิชา กรซท.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,019  จ.ส.อ. กมลรัตน์ ทัศนิยม กรซท.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,020  จ.ส.อ. กมลวรรณ สุขท่าหิน กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,021  จ.ส.อ. ชัยพร วงษ์สงวน ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,022  จ.ส.อ. นิติ บินติอินทร์ ศอ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,023  จ.ส.อ. วชิระ มามาตร กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,024  จ.ส.อ. สุพรรณ เกษาวงค์ กรซท.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,025  จ.ส.อ. อาราม สุขเกิด ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,026  จ.ส.อ. เอกลักษณ์ ภู่ระหงษ์ รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,027  จ.ส.อ.หญิง ปนัดดา เสภู่ กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,028  จ.ส.ท. ชนาวิทย์ สืบสินทรัพย์ ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,029  จ.ส.ต. จักรพันธ์ ปั้นด ี กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

    2,030  จ.ส.ต. ชัยณรงค์ บัวอยู่ ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,031  ส.อ. กฤษฎา บุญหลัง กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,032  ส.อ. กิตติศักดิ์ เลื่อมสุทธิ กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,033  ส.อ. จิรายุทธ ขวัญเมือง กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,034  ส.อ. ชัยวิวัฒน์ เอ่ียมไพรวันรัตน์ กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,035  ส.อ. ชาญณรงค์ ช่างปลูก กรซย.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,036  ส.อ. ปิยะพงศ์ ศรีดีจริง ผธก.ศอ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,037  ส.อ. พัชรพล ศรีสุพรรณ กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,038  ส.อ. วิศรุต ศิระประภามาส กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,039  ส.อ. ศราวุธ สุขสนธิสมบูรณ์ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,040  ส.อ. สันติ ช้างน้อย กรซย.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,041  ส.อ. อมรินทร์ ระงับทุกข์ กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    2,042  ส.ท. จิระศักดิ์ กองแก้ว รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,043  ส.ท. ทิวา วิเศษ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,044  ส.ท. ธีรวัฒน ์ พรมมานอก กรซย.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,045  ส.ท. ธีรากาญจน์ บุญรอด กรซท.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,046  ส.ท. ระพีพัฒน์ คงประโยชน์ รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,047  ส.ท. อโณทัย สุขวัฒนะกุล กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,048  ส.ท. อดิพงษ์ วงสุวรรณ์ กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,049  ส.ท.หญิง นมิดา พุ่มจขร ศซส.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 
    2,050  ร.ท. กฤษณพรรณ สงวนใจ กกพ.สพ.ทบ. สพ.ทบ. 

สลก.ทบ. 
    2,051  ร.ต.หญิง พรธิดา จีนทอง สลก.ทบ. สลก.ทบ 
    2,052  ร.อ. สัมฤทธิ์ พัชรบวรพงศ์ กธก.สลก.ทบ. สลก.ทบ. 
    2,053  ร.อ. สุนทร อยู่ยืน กธก.สลก.ทบ. สลก.ทบ. 
    2,054  ร.ท. ณตฐพล แตงวัฒนะ ผกพ.กธก.สลก.ทบ. สลก.ทบ. 

สวพ.ทบ. 
    2,055  จ.ส.อ. ปานเทพ กมลศิริ ผธก.สวพ.ทบ. สวพ.ทบ. 
    2,056  จ.ส.ท. จิระพงษ์ สวัสดิ ์ ผธก.สวพ.ทบ. สวพ.ทบ. 
    2,057  ส.ท. ศรัณยู นามหาญ ผธก.สวพ.ทบ. สวพ.ทบ. 

สส. 
    2,058  พ.ท. ธรรมรัตน์ ภมรมณีรัตน์ ศทส.สส. สส. 
    2,059  พ.ต. พงศ์พัฒน์ เพ็ชรกลั่นพะเนาว์ กซสอ.สส. สส. 
    2,060  พ.ต. อัศวิน ท้าวฤทธิ์ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง สส. 
    2,061  พ.ต.หญิง ศศิกานต์ วรรณยิ่ง กกพ.สส. สส. 
    2,062  ร.อ. เกรียงศักดิ์ ทัศนียะเวช กกพ.สส. สส. 
    2,063  ร.อ. ธนภณ หนุนภักด ี ศทส.สส. สส. 
    2,064  ร.อ. น้ำมนต์ เหมาะสิงห์ ฝกพ.ส.1 พัน.102 สส. 
    2,065  ร.อ. บริพัตร ไทยสมัคร กจสท.สส. สส. 
    2,066  ร.อ. รชต สิงหรณฤทธิ์ กภ.สส. สส. 
    2,067  ร.อ. สามิต ทองสาย กกพ.สส. สส. 
    2,068  ร.อ. แสง โทศรีทา ศทส.สส. สส. 
    2,069  ร.ท. เลิศปฐพี เพชรน้อย ศทส.สส. สส. 
    2,070  จ.ส.อ. ชนะ อึงกล้า ฝกพ.ส.1 พัน.101 สส. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    2,071  จ.ส.อ. ณัฏฐ์พัฒน์ อุ่นธรรม กจสท.สส. สส. 
    2,072  จ.ส.อ. ธนะเมสฐ์ โลหะสกุลภัสร ์ ฝกพ.ส.1 พัน.101 สส. 
    2,073  จ.ส.อ. นวกฤษณ์ นอบน้อม กจสท.สส. สส. 
    2,074  จ.ส.อ. ปราโมทย์ บุญสม ฝกพ.ส.1 พัน.102 สส. 
    2,075  จ.ส.อ. ยุทธนา คะเนนอก ฝกพ.ส.1 พัน.101 สส. 
    2,076  จ.ส.อ. ฤทธิ์ณรงค์ การกันหา ฝกพ.ส.1 พัน.102 สส. 
    2,077  จ.ส.อ. วีรยุทธ ปราบเขต ฝกพ.ส.1 พัน.102 สส. 
    2,078  จ.ส.อ. วีระพันธ์ สุขขัง กกพ.สส. สส. 
    2,079  จ.ส.อ. วีระศักดิ์ จงปลูกกลาง กซสอ.สส. สส. 
    2,080  จ.ส.อ. สนธยา ฝ่ายบุตร ฝกพ.ส.1 พัน.101 สส. 
    2,081  จ.ส.อ. สมุนัส ฉันงูเหลือม ฝกพ.ส.1 พัน.101 สส. 
    2,082  จ.ส.อ. สุรฤทธิ์ คงศรี ฝกพ.ส.1 พัน.101 สส. 
    2,083  จ.ส.อ. อภิศักดิ์ สมภาร พัน.ส.ซบร.เขตหลัง สส. 
    2,084  จ.ส.อ. อัครพนธ์ ยอดสิงห์ ฝกพ.ส.1 พัน.101 สส. 
    2,085  จ.ส.อ.หญิง เบญจวรรณ มาศศิริ กปช.สส สส. 
    2,086  จ.ส.อ.หญิง สรัญญา สุดจิตต์ ศทส.สส. สส. 
    2,087  จ.ส.อ.หญิง สุกานดา ภู่นพคุณ กกบ.สส. สส. 
    2,088  จ.ส.ท. จารึก น้ำสุวรรณ ศทส.สส. สส. 
    2,089  จ.ส.ท. พิชิต บุญจารุพัฒน์ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง สส. 
    2,090  จ.ส.ต. ชนกชนม์ นอบน้อม ศทส.สส. สส. 
    2,091  จ.ส.ต. พลากร ธิสาเวช ส.๑ สส. 
    2,092  จ.ส.ต. ยุทธภูม ิ วามะลุน ส.๑ สส. 
    2,093  ส.อ. ขจรศักดิ์ ว่องอารี ฝกพ.ส.1 พัน.101 สส. 
    2,094  ส.อ. จรูญศักดิ์ บุญปัด พัน.ส.ซบร.เขตหลัง สส. 
    2,095  ส.อ. ธนะกฤษฏิ์ ธนาวุฒิประสิทธิ์ ศทส.สส. สส. 
    2,096  ส.อ. ธีรภัทร วงษ์สุวรรณ ศทส.สส. สส. 
    2,097  ส.อ. ธีรศักดิ์ เต็มเมือง ฝกพ.ส.1 พัน.102 สส. 
    2,098  ส.อ. บุญเลิศ จันทเลิง กกพ.สส. สส. 
    2,099  ส.อ. พีรพงศ์ ศรีชัยบุญคง กกพ.สส. สส. 
    2,100  ส.อ. ภวัต พรนิธิธาดา กกพ.สส. สส. 
    2,101  ส.อ. วรกมล เขียวสอาด กกพ.สส. สส. 
    2,102  ส.อ. วีระพงษ์ แก้วงาม พัน.ส.ซบร.เขตหลัง สส. 
    2,103  ส.อ. เศรษฐพงศ์ ศรวิไล ส.๑ สส. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

    2,104  ส.อ. สวพล นามเขตุ ศทส.สส. สส. 
    2,105  ส.อ. สิทธิชัย จันทร์แก้ว กภ.สส. สส. 
    2,106  ส.อ. โสภณ โสภาพรม ส.๑ สส. 
    2,107  ส.อ. อดิศร งามเชื้อชิต ฝกพ.ส.1 พัน.102 สส. 
    2,108  ส.อ. อรรถพล เพชรพัด กกพ.สส. สส. 
    2,109  ส.อ. อริยะ เจือจันทร์ กกพ.สส. สส. 
    2,110  ส.อ. เอกภาพ เรืองเสนา กกพ.สส. สส. 
    2,111  ส.อ.หญิง ปภัสสร ปรักมาศ กกพ.สส. สส. 
    2,112  ส.ท. กษิดิ์ดิศ เอ่ียมพินิจ กกพ.สส. สส. 
    2,113  ส.ท. เจษฎากรณ์ กันธณี กกพ.สส. สส. 
    2,114  ส.ท. ธีรวัฒน ์ ปทุมสาครกุล ส.๑ สส. 
    2,115  ส.ท. พีรดนย์ คำเขียว ส.๑ สส. 
    2,116  ส.ท. ภูวดล ยั่งยืน กกพ.สส. สส. 
    2,117  ส.ท. วุฒิพงศ์ ละลง กกพ.สส. สส. 
    2,118  ส.ท. ศิรสิทธิ์ แตงอ่อน ส.๑ สส. 
    2,119  ส.ท. ศุภวัฒน์ แนวคำดี กภ.สส. สส. 
    2,120  ส.ท. อธิวัฒน์ เย็นใย ศทส.สส. สส. 
    2,121  ส.ท.หญิง จรรยพร วรภักด ี กกพ.สส. สส. 
    2,122  ส.ต. วิษณุ ทองเบี่ยง ฝกพ.ส.1 พัน.102 สส. 
    2,123  ส.ต.หญิง เนตรนภา เจริญทรัพย์ กกพ.สส. สส. 
    2,124  ส.ต.หญิง อินทุกานต์ อินทร์ขาว กกบ.สส. สส. 
    2,125  จ.ส.ต. สุจินต์ สายอาทิตย์ ฝกพ.ส.1 พัน.102 สส. 
    2,126  จ.ส.ต. สุพจน์ บิดา กซสอ.สส. สส. 
    2,127  ร.ท. คะนองเดช เพลงปาน กกพ.สส. สส. 
    2,128  ร.ท. พิเชษฐ์ เหลืองอ่อน ศทส.สส. สส. 

สสน.บก.ทบ. 
    2,129  ร.ท. สุพจน์ กุลทองคำ สสน.บก.ทบ. สสน.บก.ทบ. 

    2,130  จ.ส.อ. นฤดม โอ่งเพ็ชร สสน.บก.ทบ. สสน.บก.ทบ. 

    2,131  จ.ส.ท. ปุณณวิช สิงห์สิทธิ์ สสน.บก.ทบ. สสน.บก.ทบ. 

    2,132  
จ.ส.ท.
หญิง 

กัญญาณัฐ เกื้อกูล สสน.บก.ทบ. สสน.บก.ทบ. 



ลำดับ  ยศ ชื่อ สกุล หน่วยย่อย นขต.ทบ. 

สห.ทบ. 
    2,133  พ.ต. ศรายศ ลือจันดา กผฝ.สห.ทบ. สห.ทบ. 
    2,134  จ.ส.อ. สุทธิพงษ์ ชูวิเศษ กผฝ.สห.ทบ. สห.ทบ. 
    2,135  ส.อ. วรชิต ขาวผ่องศรี กผฝ.สห.ทบ. สห.ทบ. 
    2,136  ส.ท. พงศ์ภรณ์ สดใส กผฝ.สห.ทบ. สห.ทบ. 

  

 ทั้งนี้ขอให้กำลังพลที่มีรายนามข้างต้น เข้าศึกษาบทเรียนและทำการทดสอบความรู้ฯ ผ่านระบบ       

e-learning ของ กพ.ทบ. (https://dop-learning.rta.mi.th/) ตามวันเวลาที่ กำหนด 

 

 

 

 

 

 

ตรวจถูกต้อง 
                พ.อ.  โกวิท   บญุยกิจโณทัย 
                       (โกวิท   บญุยกิจโณทัย) 
                            ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                      ..๑๑..../....ส.ค....../..๖๕..... 
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