
ล ำดับ ยศ-ช่ือ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด
กลุ่ม 1

1 ร.ท.เอนก  อยู่รอด 1155 ทภ.3
2 จ.ส.อ.หญิงจันทร์จิรา  ตระกูลดี 22110 ทภ.3
3 ส.อ.พิพัฒน์  ทองอุไร 20689 ทภ.3
4 จ.ส.อ.ธวัชชัย  หล้ามี 20258 ทภ.3
5 จ.ส.ท.นที  สังข์ทอง 22360 บก.พล.ร.4
6 ส.อ.ฤทธิชัย  ยอดเกตุ 18942 บก.พล.ร.4
7 ร.ท.พงศ์ศิริ  ประเทือง 19076 ร้อย.บก.พล.ร.4
8 ส.ท.เดชา  อ ่าพิมพ์ 25184 ร้อย.ม.(ลว.) 4
9 ร.อ.ไชยบาล  วงศ์จุมปู 6277 กอง พธ.พล.ร.4
10 ร.ท.พงษ์พันธ์  เหมือนเพชร 12169 ร.4 พัน.3
11 จ.ส.อ.อรรถวุฒิ  มีเวียงจันทร์ 16100 ร.4 พัน.3
12 จ.ส.อ.วิทวัส  ปานข่า 27007 ร.4 พัน.3
13 จ.ส.อ.ก่าพล  เสพศิริสุข 1145 ส.พัน.4 พล.ร.4
14 จ.ส.อ.วิษณุ  อินทโชติ 23761 ส.พัน.4 พล.ร.4
15 ร.ท.ส่าเริง  กลิ นบุญ 1377 พัน.สร.4
16 ร.ต.รับศึก  เกิดศรี 1695 ร้อย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31
17 จ.ส.อ.ภานุพันธ์  ทองเป็นทรัพย์ 24127 มทบ.39
18 จ.ส.อ.เลิศศักด์ิ  อินชววัฒน์ 20038 มทบ.39
19 ส.อ.ณฐพงษ์  โกลาหะฬะ 23507 มทบ.39
20 ส.ท.ศิวกร  ข่าอยู่ 20332 มทบ.39
21 นางยุพิน  รักชาติ 11205 มทบ.39
22 ส.ต.มุนินทร์  จิสัณทนนท์ 27047 มทบ.39
23 ส.อ.พีรพันธ์  ฉันทะมิตร์ 26876 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
24 ส.ท.สรายุทธ  ศรีสด 26508 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 ส.อ.อติพร  ชะนะภัย 21819 สง.สด.จว.พ.ล.
26 ร.ต.รุ่งฤทธ์ิ  เรณุมาน 14161 สง.สด.จว.ส.ท.
27 พ.อ.วิสูตร  นุชน้อมบุญ 11864 สง.สด.จว.อ.ต.

กลุ่ม 2
1 จ.ส.อ.ดนัยนันท์  ไทเชาวน์โรจน์ 24864 ทน.3
2 พ.ต.เพลิน  ต่วนโต 25500 กรม ทพ.33
3 จ.ส.อ.สาทิตย์  จุลรัตน์ 24485 กรม ทพ.33
4 จ.ส.ท.จักรวาล  แสงแก้ว 21443 กรม ทพ.33
5 จ.ส.ท.วันชัย  แก้วนก 16461 กรม ทพ.33
6 ส.อ.อุเทน  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 16522 กรม ทพ.33
7 ส.อ.เฉลิมเกียรติ  เนื องตุ้ย 16463 กรม ทพ.33

รำยช่ือผู้แทนสมำชิกประจ ำปีบัญชี 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)
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8 ส.อ.ไพรโรจน์  อิ มพิทักษ์ 16496 กรม ทพ.33
9 ส.อ.วิเชียร  เกตุสุวรรณ 19921 กรม ทพ.33
10 ส.อ.ศุภชัย  ศิลป์ไพบูลย์ 19563 กรม ทพ.33
11 ส.ท.วงศกร  เนียมหอม 25469 กรม ทพ.33
12 ส.ท.กลวัชร  วันแย้ม 26411 กรม ทพ.33
13 อส.ทพ.ก้องเกียรกิดากรณ์  วัชรปัญญาณุกุล 22928 กรม ทพ.33
14 อส.ทพ.ยศวัชร์  ข่าเกิด 25791 กรม ทพ.33
15 ส.อ.สุพัฒน์  รอดอ่อง 21331 ป.4
16 จ.ส.อ.พรศักด์ิ  เงินมาก 14992 ม.พัน.9 พล.ร.4
17 จ.ส.อ.รัชพล  คงทัน 15305 ม.พัน.9 พล.ร.4
18 จ.ส.อ.เอนก  สายทองอนันท์ 22256 ม.พัน.9 พล.ร.4
19 จ.ส.อ.ปกป้อง  สินเส็ง 19497 ป.4 พัน.104
20 จ.ส.อ.รณชัย  อินมะณี 18025 ป.4 พัน.104
21 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ  สังข์สุวรรณ 20769 ส.พัน.23 ทภ.3
22 จ.ส.อ.อมรเทพ  สุขนิรันดร์ 20106 ส.พัน.23 ทภ.3
23 จ.ส.อ.สมนึก  มาฉาย 23013 พัน.สห.31
24 จ.ส.ต.ปฐวี  แนวสวัสด์ิ 18889 พัน.สห.31
25 อส.ทพ.หญิงนัฐจิมาภรณ์  สอนสิงห์ 27114 ฝทพ.ศปก.ทภ.3
26 ร.ท.นฤเบศ  ค่าปัญโญ 15421 ศปภอ.ทบ.3
27 ส.อ.ธีรวัฒน์  ศรีสุข 26244 ศปภอ.ทบ.3
28 ส.อ.นฤพล  แต้มเก่ง 27714 ร้อย.ปจว.3
29 จ.ส.อ.พีระ  หุมอาจ 27660 ชสบ.4

กลุ่ม 3
1 พ.ท.ทศพร  โกมุทมาศ 21131 พล.พัฒนา 3
2 จ.ส.ต.ภูรินรรฆ์  เพียราดโยธา 16070 พล.พัฒนา 3
3 พ.ต.นิคม  มั งสูงเนิน 21875 ช.3
4 ร.ต.อภินันต์  ง้ิวราย 3693 ช.3 พัน.302
5 จ.ส.อ.นราธิป  พุ่มทอง 19784 ช.3 พัน.302
6 จ.ส.อ.ปริญญา  แตงอ ่า 4146 ช.3 พัน.302
7 ส.อ.วรายุทธ  วรรณภพ 26198 ช.3 พัน.302
8 ส.อ.ไกรวิชญ์  วันมูด 26299 ช.3 พัน.302
9 ส.ต.อภิชาติ  ปานแย้ม 27545 ช.3 พัน.302
10 จ.ส.อ.นพดล  แสงศรี 16033 กอง สพบ.พล.ร.4
11 จ.ส.อ.วิรัตน์  แสวงผล 22276 ร้อย.ลว.ไกล 4
12 ส.อ.วิษณุ  เซ็งมา 19003 ร้อย.ลว.ไกล 4

กลุ่ม 4
1 พ.ท.ปริญญา  มั นเรืองศรี 7248 มทบ.31
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2 ร.ต.กิตติศักด์ิ  สิทธิอมรโรจน์ 13018 มทบ.31
3 จ.ส.อ.ประสาน  จันทร์ลอย 6838 มทบ.31
4 จ.ส.อ.อนุรัตน์  แผนบัว 7470 มทบ.31
5 ส.ท.ภูริวัจน์  สมัครกสิกิจ 26239 มทบ.31
6 พ.ต.เมฆินทร์  อักนิษฐธีรพันธ์ 4596 ศฝ.นศท.มทบ.31
7 ร.ต.หญิงกุลนิดา  จ่าลองกุล 24977 รพ.ค่ายจิรประวัติ
8 จ.ส.อ.ทศพร  ยอดอ่วม 20421 รพ.ค่ายจิรประวัติ
9 พ.ต.อนันต์  สุขแจ่ม 22485 ร.4
10 ส.ท.ศิวดล  บุญมี 27394 ร.4
11 ส.ต.เอกรินทร์  ปงกันทา 25674 ร.4
12 ร.ท.เอกชัย  ทะวังเสน 14885 ร.4 พัน.1
13 ร.ท.จักรพันธ์ุ  รอดกระจับ 26382 ร.4 พัน.1
14 จ.ส.อ.กิตติศักด์ิ  จอมใจป้อ 21304 ร.4 พัน.2
15 ส.อ.จักรภัทร  โอภาไพบูลย์ 19673 ร.4 พัน.2
16 ส.อ.สุรสิทธ์ิ  สุขประเสริฐ 25535 ร.4 พัน.2
17 ร.อ.คมสันต์  อินทร์ศักด์ิ 6160 ป.4 พัน.4
18 ร.ต.ภานุวัฒน์  สามเกษร 13651 ป.4 พัน.4
19 ร.ท.ฐิติวัฒน์  ทวีจันทร์ 23759 ช.พัน.4 พล.ร.4
20 ส.อ.ณัฐกานต์  มณีแก้ว 20721 ช.พัน.4 พล.ร.4
21 จ.ส.อ.ชัยฤทธ์ิ  คุณารักษ์ 12470 ช.พัน.4 พล.ร.4
22 จ.ส.อ.เฉลิมชัย  สีเอี ยม 8449 ช.พัน.4 พล.ร.4
23 ร.ท.ณัฐภัทร์  กุลทิพย์ 11988 สง.สด.จว.น.ว.
24 พ.ท.พยุง  พ้ัวระย้า 12388 สง.สด.จว.อ.น.

กลุ่ม 5
1 จ.ส.อ.นพดล  บุญสะอาด 14539 พล.ม.1
2 ร.ท.วราพงศ์  อุ่นเรือน 10410 ม.พัน.28 พล.ม.1
3 ส.อ.วัชรพงษ์  สมปอง 25195 ม.พัน.28 พล.ม.1
4 ส.อ.ชัยชนะ  เหลืองอ่อน 20969 ม.พัน.28 พล.ม.1
5 จ.ส.อ.พร้อมพงษ์  ขันตี 26930 ม.พัน.28 พล.ม.1
6 ร.ต.วัชราช  วรรณทอง 9431 ร้อย.บก.พล.ม.1
7 จ.ส.อ.จักรพันธ์  จันเทศ 11226 ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1
8 จ.ส.อ.วสันต์  แจ้งจิตร์ 16585 กอง สพบ.พล.ม.1
9 จ.ส.อ.พงษ์ชัย  กานคาน 25629 กอง พธ.พล.ม.1
10 พ.ต.ภิญโญ  ถิระสาโรช 9124 ม.3
11 ร.อ.ทวีชัย  โคตะนนท์ 9135 ม.3
12 จ.ส.อ.กฤษณะ  คารมณ์ 10324 ม.3 พัน.13
13 จ.ส.ท.ศุรานนท์  ศิริดี 23999 ม.3 พัน.13
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14 จ.ส.อ.ส่าฤทธ์ิ  สาทสังข์ 11701 ม.3 พัน.13
15 จ.ส.อ.ปุรินทร์  อุรัศมี 20397 ม.3 พัน.13
16 จ.ส.อ.ล่าพูน  ลือพันธ์ุ 9626 ม.3 พัน.18
17 จ.ส.อ.ภิญโญ  ชุมภู่ 20354 ม.3 พัน.18
18 จ.ส.อ.ธีรพงษ์  ชุรี 20877 ม.3 พัน.18
19 จ.ส.อ.สุดใจ  โนนโพธ์ิ 14001 ม.3 พัน.18
20 ร.อ.ธวัชชัย  สิงหธวัช 10360 ม.3 พัน.26
21 จ.ส.อ.อานนท์  ประมาณกิจ 18107 ม.3 พัน.26
22 จ.ส.อ.พิชิต  จิตชื น 17889 ช.พัน.8 พล.ม.1
23 จ.ส.อ.กฤติกา  จันทร์ดี 21806 ช.พัน.8 พล.ม.1
24 ส.อ.ธนากร  พรหมศิริแสน 24006 ช.พัน.8 พล.ม.1
25 ส.ท.ชาญชัย  เสาทอง 27376 ช.พัน.8 พล.ม.1
26 จ.ส.อ.พิชญุตม์  พิสิฐเมธา 19515 พัน.สร.8
27 ร.อ.สุนทร  แลบัว 11347 ส.พัน.11 พล.ม.1
28 ส.อ.วราเมธ  ข่าเกิด 21617 ส.พัน.11 พล.ม.1
29 ร.อ.แดน  วางสิงห์ 10814 ป.21
30 พ.ท.อ่านวย  ทิมจ้อย 24114 มทบ.36 
31 จ.ส.อ.พรรษิษฐ์  ตลับเงิน 27203 มทบ.36 
32 จ.ส.ต.ณภัทร  กองพล 16866 มทบ.36 
33 ส.อ.ทศพร  มณีย์ประเสริฐ 24948 มทบ.36 
34 ส.อ.หญิงอาทิตยา  ครุฑจันทร์ 24754 มทบ.36 
35 ส.ท.ณรงค์ศักด์ิ  เพชรสอดแสง 26492 มทบ.36 
36 ส.อ.ธวัช  นาคบรรณ์ 25748 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
37 ส.อ.ภาณุพงศ์  เขียวต่าย 19108 ร้อย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31
38 จ.ส.อ.โสฬส  ทับเหล็ก 27801 ชสบ.7
39 จ.ส.อ.พิษณุ  สีสังข์ 15065 สง.สด.จว.พ.ช.
40 พ.ต.ธฤตพน  เป่ียมงาม 12933 สง.สด.จว.พ.จ.

กลุ่ม 6
1 ร.ท.ไกรสิทธ์ิ  สุขแสนโชติ 9227 มทบ.310
2 จ.ส.อ.เกียรติก้อง  กล ่าบุตร 12420 มทบ.310
3 จ.ส.อ.วีระชัย  เถินบุรินทร์ 9243 มทบ.310
4 ส.อ.กฤชดา  สุยะปัน 22569 มทบ.310
5 พลอาสาฯพนัสพงษ์  ทับอินทร์ 27816 มทบ.310
6 จ.ส.อ.หญิงวิชชุดา  แสงนัยนา 15268 รพ.ค่ายวชิรปราการ
7 ร.ท.พงศ์ปณต  สว่างแสง 22324 ร.14
8 จ.ส.อ.นิติกร  รัฐชานนท์ 25864 ร.14
9 จ.ส.อ.เมธี  รอดคุ้ม 16275 ร.14 พัน.1
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10 ส.อ.อัษฎาพนต์  ศรีมงคล 19324 ร.14 พัน.1
11 ส.ท.ศรัณย์  แก้วแสง 26695 ร.14 พัน.1
12 จ.ส.อ.วศานนท์  จิตรีศัพท์ 21199 ร.14 พัน.2
13 จ.ส.ต.สากล  ปิงต๊ิบ 18281 ร.14 พัน.2
14 ส.อ.อรรณพ  ใจบุญ 19423 ร.14 พัน.2
15 ร.อ.สุวัฒน์  ศรีสมบัติ 585 ร.14 พัน.3
16 จ.ส.อ.ศราวุธ  เทพธรรม 24031 ร.14 พัน.3
17 จ.ส.อ.เคดิษฐ  อินยา 24891 ร.14 พัน.3
18 ร.ต.ฐกร  ยมสุขุมประภา 24169 กรม ทพ.35
19 จ.ส.อ.ธรรณ์  สุขมหาหลวง 8735 กรม ทพ.35
20 ส.อ.วิษณุ  นาลงพรม 21838 กรม ทพ.35
21 ส.ท.ภูวทัศน์  เครือมา 25237 กรม ทพ.35
22 อส.ทพ.หญิงวิภาพร  แก้วประเสริฐ 21874 กรม ทพ.35
23 พ.ต.สตพล  มั นเขตกร 18927 สง.สด.จว.ต.ก.
24 พ.ท.ปรเมศวร์  เกตุหอม 12932 สง.สด.จว.ก.พ.

กลุ่ม 7
1 จ.ส.อ.เอกชัย  เสียงสนั น 23437 พล.ร.7
2 จ.ส.อ.เอกลักษณ์  ภิญโญจิตร์ 22980 พล.ร.7
3 ส.อ.นฤนาท  สุเมธะรา 24944 ร.7
4 จ.ส.ต.นิรุต  ศรีค่า 18383 ร.7 พัน.1
5 จ.ส.อ.เตชวิทย์  เก้ิงบุรี 20684 ร.7 พัน.1
6 จ.ส.อ.ปกรณ์  เพ็งสกุล 22470 ร.7 พัน.2
7 ส.ท.วิทวัฒน์  ตาจาย 26550 ร.7 พัน.2
8 ส.อ.สุกิจจา  ก๋าค่า 24764 ร.7 พัน.5
9 ส.ท.นนทสรณ์  แหลงค่า 24780 ร.7 พัน.5
10 ส.อ.ดนัย  ไชยเนตร 19249 ร.17 พัน.2
11 ร.ท.ศุภวัฒน์  คิดดี 13039 กรม ทพ.36
12 ร.ต.พรประสิทธ์ิ  นานวม 13552 กรม ทพ.36
13 จ.ส.อ.สุทธิพงษ์  วงค์ใหม่ 18628 กรม ทพ.36
14 จ.ส.อ.สุวัฒน์  อินต๊ะหมื น 21525 กรม ทพ.36
15 จ.ส.ต.ประชิด  มาลาวิลัย 24028 กรม ทพ.36
16 อส.ทพ.พิชิต  กอบชนเมตตา 27518 กรม ทพ.36
17 อส.ทพ.อังคาร  รวียืนยง 27765 กรม ทพ.36
18 ร.อ.ไพฑูรย์  นวลแหยม 6215 พัน.พัฒนา 3
19 ร.ต.สัมพันธ์  ไตรถวิลละ 23559 พัน.พัฒนา 3
20 ส.อ.วสันต์  พิทักษ์จ่าปาทอง 18397 พัน.พัฒนา 3
21 ร.ต.อนันต์วัฒน์  ม่วงวัฒนกูล 20767 ป.พัน.7 พล.ร.7
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22 จ.ส.อ.เอกสิทธ์ิ  ชมภูแก้ว 15304 สง.สด.จว.ช.ม.
23 ร.ต.ธีรศักด์ิ  วงค์ชัย 25526 สง.สด.จว.ล.พ.
24 ร.ต.พัศกัณฑ์  อริยะมั ง 16668 สง.สด.จว.ล.ป.
25 ส.ท.วีรศักด์ิ  ชัยยาสิทธ์ิ 26222 สง.สด.จว.ม.ส.

กลุ่ม 8
1 พ.ท.หญิงหม่อมหลวง วีราภร  พรหเมศ 21881 มทบ.34
2 จ.ส.อ.ปณิธาน  เลาหวิโรจน์พจน์ 7263 มทบ.34
3 จ.ส.อ.ภิญโญ  เช้ือเมืองพาน 27710 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
4 ส.อ.โกวิท  ขันทะ 22515 ร.17
5 จ.ส.อ.ปิยะวัฒน์  กระแซง 22780 ร.17 พัน.3
6 จ.ส.ท.อรรถสิทธ์ิ  อิ นแก้วปวงค่า 16087 ร.17 พัน.4
7 จ.ส.ท.วสันต์  ศรีประโชติ 27309 ร.17 พัน.4
8 ส.อ.วิทวัส  บุญเรือง 23781 ป.พัน.17 พล.ร.7
9 ส.ต.อภิสิทธ์ิ  แก้วสืบ 23782 ป.พัน.17 พล.ร.7
10 ร.อ.วิเชียร  จันทวงค์ 14706 กรม ทพ.31
11 ร.ต.ธนัญชัย  กลิ นหอม 15060 กรม ทพ.31
12 จ.ส.อ.จรูญพันธ์  ธรรมวุฒิสาร 15432 กรม ทพ.31
13 จ.ส.อ.ทวีศักด์ิ  น่้าสา 19859 กรม ทพ.31
14 จ.ส.อ.นพนันต์  จันต๊ะนาเขต 16683 กรม ทพ.31
15 ส.อ.พชรพล  ย้อยฝอย 21517 กรม ทพ.31
16 พ.ต.สุรินทร์  สติมั น 24527 กรม ทพ.32
17 จ.ส.อ.นัคเรศ  สติมั น 22915 กรม ทพ.32
18 จ.ส.อ.สง่า  แสนจันทร์ 11805 กรม ทพ.32
19 จ.ส.ต.ธีรพงษ์  เขื อนจักร์ 22439 กรม ทพ.32
20 ส.อ.วชิรวัฒน์  ดู่มณี 25756 กรม ทพ.32
21 ส.อ.กิตติศักด์ิ  ธิยาวงศ์ 19897 กรม ทพ.32
22 พ.ท.ส่าราญ  สาโท 19425 สง.สด.จว.พ.ย.
23 พ.ท.ปิยะ  สิทธิฤาชัย 16000 สง.สด.จว.ช.ร.
24 ร.ท.รัฐกรณ์  แก้วชมภู 11922 สง.สด.จว.น.น.
25 จ.ส.อ.พิทักษ์ชัย  วิเศษ 13926 สง.สด.จว.พ.ร.

กลุ่ม 9
1 พ.ท.ปรีชา  เทียมวิไล 38 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
2 ร.อ.สมพงษ์  เกตุเทศ 42 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
3 พ.ต.อรรณพ  พรหมหิตร 75 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
4 พ.ท.สุวิทย์  สงวนรัษฏ์ 223 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
5 ร.ต.สมชาติ  ทองศรี 368 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
6 ร.ท.วันชัย  ภู่มี 551 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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7 ร.อ.นิรันดร์  เผือกวิสุทธ์ิ 1045 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
8 พ.ท.ประมวล  อู่นาท 1053 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
9 ร.ต.พิน  ม่วงย้ิม 1153 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
10 จ.ส.อ.วัลลภ  เพ็งใย 1573 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
11 ร.ต.สมภพ  จิตต์ร่าพึง 2276 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
12 พล.ต.วิรัตน์  นิสยันต์ 2941 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
13 ร.ต.พันธ์ุศักด์ิ  ย้ิมสาย 2954 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
14 พล.ต.ณรงค์ศักด์ิ  สาสังข์ 2984 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
15 ร.ต.แก้ว  สุปันต๋า 3415 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
16 จ.ส.อ.จตุภัทร์  กฤษณา 3482 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
17 ร.ต.ทนงศักด์ิ  สหัสเตโช 4536 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
18 จ.ส.อ.ประยูร  คงเช้ือสาย 5995 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
19 ร.ต.บุญเพ็ง  ไพรศรีสวัสด์ิ 6200 สมาชิกส่งเงินเอง
20 พ.ต.อ่านาจ  บุตรมางกูล 7058 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
21 ร.ท.วรวุฒิ  วรสิริวัฒนนนท์ 12102 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
22 พ.อ.เอี ยม  เนตรคง 14134 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
23 พ.อ.เสวก  คงสมพจน์ 15537 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
24 จ.ส.อ.พันธ์พินิจ  ประทุมศิริ 16157 สมาชิกนอกหน่วยหักเงินธ.ทหารไทย
25 พ.ต.สุชาติ  จันทร์ลอย 17150 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
26 พ.ท.กระแส  เพ็งนิ ม 17152 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
27 พ.ท.ณรงค์ฤทธ์ิ  ประสงค์เจริญ 17163 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
28 จ.ส.อ.ชัยรัตน์  ใจตระหนัก 17203 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
29 พ.ท.อนันต์  บุญมากิติมศักด์ิ 17225 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
30 ร.ต.วัลลภ  แสนสงสาร 17421 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
31 ร.ต.ธนพล  รอดวงษ์ 17557 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
32 ร.ต.สมศักด์ิ  ฉาใจ 17879 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
33 จ.ส.อ.เจิม  พรมตุ่น 17897 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
34 จ.ส.อ.สุธีรพันธ์  จันทราสว่าง 18059 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
35 ส.อ.เจริญชัย  ศรีเมฆมาศ 18075 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
36 จ.ส.อ.ธรรมวิชญ์  บุญมีจงประเสริฐ 18230 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
37 พ.ท.สมภพ  ขันล้ือ 18504 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
38 พ.อ.คณิน  อริยะวงศ์ 18626 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
39 ร.ต.สมชาย  รสหวาน 18627 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
40 จ.ส.อ.จ่าลอง  จิอู๋ 19021 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
41 พ.ท.อัศวัสส์  หล่อคงสุข 19383 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
42 นางนิตยา  กิราวัลย์ 19656 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
43 พ.ท.สุรศักด์ิ  กล้าหาญ 19801 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
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44 พ.ต.ทรงไพร  เพียรภายลุน 19969 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
45 ร.ต.ธนกฤต  ทั งทองธีรโชติ 20030 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
46 ส.ต.สยามรัฐ  เงินแจ้ง 20261 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
47 ร.ต.สุวิน  โพธ์ิรี 20351 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
48 จ.ส.อ.สงกรานต์  ใสยาติ 20466 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
49 ร.ต.อรรถพล  ศรีสม 20763 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
50 ร.ท.วัลลพ  กิมเจริญ 20774 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
51 นางนีรนาถ  มโนกูล 20783 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
52 ร.ต.สิริพรชัย  สว่างแก้วชูศรี 21025 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
53 ร.ต.สมชาย  มโนวงษ์ 21026 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
54 ร.ต.สุพจน์  ทิมเม่น 21034 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
55 จ.ส.อ.พงศกร  สาดท่าโพ 21503 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
56 ร.ต.วีรชล  ปุยบัณฑิต 21547 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
57 ร.ต.เดชชนะ  เนียมสวรรค์ 21553 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
58 จ.ส.อ.วีรศักด์ิ  ศรีเชียงสา 21729 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
59 ร.ต.กฤษ  จันทร์แย้ม 21749 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
60 พ.ต.วันชัย  บุญเฟ่ือง 21755 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
61 จ.ส.ต.ธุวานนท์  จิรบุญญานนท์ 21788 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
62 จ.ส.อ.พงษ์พันธ์  สิงห์โตแก้ว 21882 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
63 จ.ส.อ.ศักด์ิสิทธ์ิ  กลิ นไม้ 22210 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
64 จ.ส.อ.อุดมศักด์ิ  แสงดารา 22217 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
65 ร.ต.อ่านวย  สุวรรณเทพ 23381 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
66 พ.ท.หญิงอรุณรัตน์  อินสด 23933 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
67 พ.ท.เอกณัท  รณชัช 24016 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
68 ร.ท.รัตนะ  อยู่นิ ม 24051 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
69 จ.ส.อ.จันทร์  เปตุมัค 24274 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
70 ร.ท.เจริญ  ศรีษะเกตุ 26010 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
71 ส.อ.ฐาปกรณ์  พรมมา 26105 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
72 ร.ต.วิวัชระ  วงษ์ปราชญา 26121 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

ตรวจถูกต้อง
                 ดิษพงศ์ ทองจัตุ
           (  นายดิษพงศ์  ทองจัตุ  )
                ผู้ช่วยผู้จัดการ (2)
                    1   ต.ค.64


