คำสั่งกระทรวงกลำโหม
ที่ ๑๔๑๗ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งยศทหำรให้นักศึกษำวิชำทหำร
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติยศทหำร พ.ศ. ๒๔๗๙ และคำสั่งกระทรวง
กลำโหม (เฉพำะ) ที่ ๒๘๑/๖๐ ลง ๒๐ มิ.ย. ๖๐ เรื่อง มอบอำนำจให้ ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหำรสูงสุด, ผบ.ทบ.,
ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทำกำรแทนและสั่งกำรในนำมของ รมว.กห. ผนวก ก. ข้อ ๑.๑๐๐
ฉะนั้น จึงให้แต่งตั้งยศทหำรให้นักศึกษำวิชำทหำรที่สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรชั้นปีที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งยศทหำร พ.ศ. ๒๕๐๗ ระเบียบกระทรวงกลำโหมว่ำด้วย กำรแต่งตั้งยศผู้สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ตำมหลักสูตรของกระทรวงกลำโหม ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วย กำรส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำร พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยกำร
แต่งตั้งยศผู้สำเร็จกำรฝึกวิชำทหำรตำมหลักสูตรของกระทรวงกลำโหม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
ฝึกวิชำทหำร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น ว่ำที่ร้อยตรี และให้ปลดเป็นนำยทหำรสัญญำบัตรกองหนุน
ไม่มีเบี้ยหวัด สังกัด บก.มทบ.ต่ำง ๆ จำนวน ๔๑๐ นำย ดังต่อไปนี้
บก.มทบ.๑๑
๑. ส.อ. จตุพร สุรัตนเมธากุล
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๒๒๔๐๒๑๘๔ (เหล่ำ ร.)
๒. ส.อ. ประยุทธ เปี่ยมมหามงคล หมำยเลขประจำตัว ๑๕๓๓๓๐๖๐๓๖ (เหล่ำ ร.)
๓. ส.อ. ณัชยศ นาคสุข
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๓๓๐๙๗๗๐ (เหล่ำ ร.)
๔. ส.อ. ชยารักษ์ สินธพเรืองชัย
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๓๓๐๙๙๘๙ (เหล่ำ ร.)
๕. ส.อ. ปริชญ์ศักดิ์ มากชลบท
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๒๔๐๐๖๑๙ (เหล่ำ ร.)
๖. ส.อ. ขวัญชัย พุ่มพิมล
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๓๓๑๖๒๒๒ (เหล่ำ ร.)
๗. ส.อ. ธีรวัฒน์ น้อยไทย
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๓๓๑๒๘๕๐ (เหล่ำ ร.)
๘. ส.อ. ปฏิพล ปัญญาวัฒน์สิทธิ์
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๓๓๐๘๕๓๙ (เหล่ำ ร.)
๙. ส.อ. หาญเอก พันธ์ครุฑ
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๓๓๑๖๔๐๕ (เหล่ำ ร.)
๑๐. ส.อ. สถาพร สาดแล่น
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๕๘๐๓๐๙๙ (เหล่ำ ร.)
/๑๑. ส.อ. อธิเบศร์ ...

-๒๑๑. ส.อ. อธิเบศร์ อรรถศำสตร์ศรี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๒๔๐๑๘๘๕ (เหล่ำ ร.)

๑๒. ส.อ. นันทพงษ์ เจริญรอย

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๓๓๐๗๓๓๘ (เหล่ำ ร.)

๑๓. ส.อ. สุรกำนต์ กิตติพีรกร

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๓๓๐๘๐๘๕ (เหล่ำ ร.)

๑๔. ส.อ. ชัยวัฒน์ พวงสีเงิน

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๕๘๐๒๗๖๔ (เหล่ำ ร.)

๑๕. ส.อ. ธนวรรษ สุวรรณพจน์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๔๐๑๗๖๕ (เหล่ำ ร.)

๑๖. ส.อ. พิเชียร ณ นคร

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๔๐๑๔๘๓ (เหล่ำ ร.)

๑๗. ส.อ. ทัตเทพ ระเบียบดี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๔๒๙๐ (เหล่ำ ร.)

๑๘. ส.อ. อกนิษฐ์ บินซัน

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๐๙๒๖ (เหล่ำ ร.)

๑๙. ส.อ. ภพกฤต วงสีตลำยน

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๖๘๙๖ (เหล่ำ ร.)

๒๐. ส.อ. นำทนที วิลัยพงษ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๒๑๐๑ (เหล่ำ ร.)

๒๑. ส.อ. กิตติธัช ตั้งสังวรธรรมะ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๗๒๕๓ (เหล่ำ ร.)

๒๒. ส.อ. พงศธร ชุติมำวัฒนกุล

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๖๓๙๐ (เหล่ำ ร.)

๒๓. ส.อ. ประรินทร์ รุ่งโรจน์ขันติ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๖๘๗๑ (เหล่ำ ร.)

๒๔. ส.อ. ณัฐดนัย สอนคุณ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๙๐๒๓๙๙ (เหล่ำ ร.)

๒๕. ส.อ. อำทิตย์ ทรัพย์แสนยำกร

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๖๓๖๗ (เหล่ำ ร.)

๒๖. ส.อ. นำวี โต๊ะตีมะ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๗๔๑๙ (เหล่ำ ร.)

๒๗. ส.อ. ธนกฤต อุทัยจันทร์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๔๐๘๓ (เหล่ำ ร.)

๒๘. ส.อ. อิศม์เดช สิทธิพลพร

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๔๐๓๔๑๗ (เหล่ำ ร.)

๒๙. ส.อ. กฤตวัฒน์ โอวเจริญ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๕๘๐๐๘๕๗ (เหล่ำ ร.)

๓๐. ส.อ. ณพจนย์ ขำกำร

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๖๖๕๖ (เหล่ำ ร.)

๓๑. ส.อ. ปัญญำมงคล คำพู

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๘๔๖๖ (เหล่ำ ร.)

๓๒. ส.อ. วรกันต์ ยุวพรหม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๕๒๓๒ (เหล่ำ ร.)

๓๓. ส.อ. ศุภฤกษ์ หมอแจ่ม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๗๐๗๙ (เหล่ำ ร.)

๓๔. ส.อ. สิทธิศักดิ์ บุษรำคัมกุล

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๓๓๑๔๒๒๕ (เหล่ำ ร.)

๓๕. ส.อ. กิตติศักดิ์ โกสกุล

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๓๓๐๙๒๕๙ (เหล่ำ ร.)

๓๖. ส.อ. ชนะชัย เกตุอินทร์

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๕๘๐๓๐๘๙ (เหล่ำ ร.)

๓๗. ส.อ. อิทธิกร ทรัพย์แฉ่ง

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๓๓๐๔๔๕๘ (เหล่ำ ร.)
/๓๘. ส.อ. ปฏิญญำ ...

-๓๓๘. ส.อ. ปฏิญญำ คล่องเลี้ยงชีพ

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๑๙๐๑๘๔๕ (เหล่ำ ร.)

๓๙. ส.อ. ธนัฐพงษ์ อุดม

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๑๙๐๑๗๓๙ (เหล่ำ ร.)

๔๐. ส.อ. ธีระยุทธ สุขำรมย์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๓๓๑๓๘๙๙ (เหล่ำ ร.)

๔๑. ส.อ. ชวินธร รัตนำวิทย์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๑๙๐๒๒๕๓ (เหล่ำ ร.)

๔๒. ส.อ. ธีร์ธวัช คัยนันทน์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๕๓๓๑๒๑๓๓ (เหล่ำ ม.)

๔๓. ส.อ. อำนันท์ทวี สุขมี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๓๓๑๑๖๓๙ (เหล่ำ ม.)

๔๔. ส.อ. อลงกรณ์ อยู่ชั่วกัลป์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๖๖๔๘ (เหล่ำ ม.)

๔๕. ส.อ. รัฐศำสตร์ จิรชัยฐิติ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๘๐๖๑ (เหล่ำ ม.)

๔๖. ส.อ. ชัชวำล รักแย้ม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๕๘๐๒๐๖๗ (เหล่ำ ม.)

๔๗. ส.อ. วุฒิไกร คณะวำปี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๖๑๓๓ (เหล่ำ ม.)

๔๘. ส.อ. สุทธวีร์ ฝ่ำยอุประ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๙๐๒๓๒๓ (เหล่ำ ม.)

๔๙. ส.อ. วรวิช นวสุจินดำ

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๕๘๐๑๘๗๒ (เหล่ำ ม.)

๕๐. ส.อ. ปุญชรัสมิ์ สระแก้วน้อย

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๕๘๐๑๕๗๓ (เหล่ำ ป.)

๕๑. ส.อ. รเณศ แสงมณี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๒๙๐๒๙๐๗ (เหล่ำ ป.)

๕๒. ส.อ. วีรภัทร แซ่เตีย

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๖๒๒๒ (เหล่ำ ป.)

๕๓. ส.อ. ธนำกร วีรวโรดม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๖๒๕๘ (เหล่ำ ป.)

๕๔. ส.อ. ปฐมพร หัสดี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๐๘๖๔ (เหล่ำ ป.)

๕๕. ส.อ. จตุพร ตั้งเจริญอำรีย์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๙๐๒๔๖๓ (เหล่ำ ป.)

๕๖. ส.อ. บวร พจน์สุภำพ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๗๘๙๑ (เหล่ำ ป.)

๕๗. ส.อ. กมล เหลืองเมตตำกุล

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๔๑๙๙ (เหล่ำ ป.)

๕๘. ส.อ. อรัญ นำควัชระ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๖๗๐๔ (เหล่ำ ป.)

๕๙. ส.อ. พัชรพล ป้อมเมือง

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๔๐๑๔๓๔ (เหล่ำ ป.)

๖๐. ส.อ. กรดนัย ยินดีวงษ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๓๓๑๓๑๓๑ (เหล่ำ ป.)

๖๑. ส.อ. ธเนศ เทียนทอง

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๒๔๐๒๑๗๖ (เหล่ำ ป.)

๖๒. ส.อ. ภำณุพงศ์ จันทร์ทุ่ง

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๒๙๐๒๑๐๗ (เหล่ำ ป.)

๖๓. ส.อ. เอกกมล ภู่น้อย

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๓๓๑๐๖๙๓ (เหล่ำ ป.)

๖๔. ส.อ. ภำณุวิชญ์ แจ้งคำขำ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๔๐๒๘๖๘ (เหล่ำ ป.)
/๖๕. ส.อ. สุรสิทธิ์ ...

-๔๖๕. ส.อ. สุรสิทธิ์ อัครวิลำส

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๕๘๐๒๗๘๓ (เหล่ำ ป.)

๖๖. ส.อ. อนุชำ เจริญสุข

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๕๘๐๒๘๙๓ (เหล่ำ ป.)

๖๗. ส.อ. ศุภณัฐ บุญประสม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๗๑๕๑ (เหล่ำ ป.)

๖๘. ส.อ. อนิรุทธ์ พิมพ์สระ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๓๕๑๐ (เหล่ำ ช.)

๖๙. ส.อ. วสุธร ลี้ตระกูลศิลป

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๐๕๗๒๐ (เหล่ำ ช.)

๗๐. ส.อ. ภัทรพล ศรีเทียนทอง

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๒๔๐๒๗๙๗ (เหล่ำ ช.)

๗๑. ส.อ. สิทธิพล รงค์ภักดี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๒๑๔๑ (เหล่ำ ส.)

๗๒. ส.อ. ธนัชชำ เตำฟิก

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๓๒๒๔ (เหล่ำ ส.)

๗๓. ส.อ. ปฐมพงษ์ ตั้งสินธนวัฒน์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๓๑๑๒๔๗ (เหล่ำ ส.)

๗๔. ส.อ. วรัญญู เวศพันธ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๓๓๑๑๕๙๕ (เหล่ำ ส.)

๗๕. พลทหำร จักรกริช ภมรฉ่ำ

หมำยเลขประจำตัว ๑๒๗๑๙๐๑๘๑๐ (เหล่า ร.)

๗๖. พลทหำร ตรีรัตน์ กำญจนำคม

หมำยเลขประจำตัว ๑๒๘๓๓๐๐๖๗๖ (เหล่า ร.)
บก.มทบ.๑๒

๗๗. ส.อ. ภำคภูมิ ดิษยมำลย์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๐๗๐๐๙๖๐ (เหล่า ร.)

๗๘. ส.อ. พิพัฒน์ แสงสว่าง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๑๘๐๐๒๑๔ (เหล่า ม.)

๗๙. ส.อ. มารุต พาณิชย์เอกไพบูลย์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๑๘๐๐๔๒๙ (เหล่า ป.)
บก.มทบ.๑๓

๘๐. ส.อ. สุวิทย์ บุญส่ง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๐๙๐๐๒๗๒ (เหล่า ป.)

๘๑. ส.อ. ธีรภัทร นามเพ็ชร์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๕๐๐๑๒๐๕ (เหล่า ป.)

๘๒. ส.อ. ธนกร บุญสวัสดิ์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๕๐๐๑๑๙๘ (เหล่า ป.)

๘๓. ส.อ. สุรเกียรติ บุญนาค

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๖๗๐๐๔๐๑ (เหล่า ส.)
บก.มทบ.๑๔

๘๔. จ.ส.ต. ธนกร เซียงอึ้ง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๐๘๐๑๗๕๓ (เหล่า ร.)

๘๕. ส.อ. ฉัตรบดินทร์ แสงไพบูลย์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๐๘๐๑๖๘๔ (เหล่า ร.)

๘๖. ส.อ. อัครพนธ์ อนันตวิเชียร

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๐๘๐๑๗๐๐ (เหล่า ร.)

๘๗. ส.อ. สุรัตน์ สอจันทรทึก

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๐๘๐๒๐๗๒ (เหล่า ร.)

๘๘. ส.อ. กิตติพงษ์ สมงาม

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๔๘๐๐๓๙๘ (เหล่า ร.)
/๘๙. ส.อ. ณัฐวุฒิ ...

-๕๘๙. ส.อ. ณัฐวุฒิ สุขปิติ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๐๘๐๑๖๖๓ (เหล่า ร.)

๙๐. ส.อ. ธรรมสรณ์ ชื่นโคกกรวด

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๐๘๐๑๙๗๓ (เหล่า ร.)

๙๑. ส.อ. วราวุช แก้วกล้า

หมายเลขประจาตัว ๒๕๘๐๘๐๑๓๑๒ (เหล่า ร.)

๙๒. ส.อ. ทศวัตร สุขอาษา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๐๘๐๐๓๐๖ (เหล่า ม.)

๙๓. ส.อ. ศุภกร พวงเงิน

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๐๘๐๒๒๓๘ (เหล่า ม.)
บก.มทบ.๑๕

๙๔. ส.อ. อาชาคริน สุขเกษม

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๓๙๐๐๔๘๘ (เหล่า ร.)

๙๕. ส.อ. สหรัฐ สุขเกษม

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๓๙๐๐๕๕๖ (เหล่า ร.)

๙๖. ส.อ. กฤษฎา เพชรชุม

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๓๐๐๐๙๘๗ (เหล่า ร.)

๙๗. ส.อ. รัฐกานต์ ยินดีพิธ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๓๐๐๐๔๑๙ (เหล่า ร.)

๙๘. ส.อ. อนุสรณ์ กิ่งสันเทียะ

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๓๐๐๐๓๒๓ (เหล่า ร.)

๙๙. ส.อ. ธรรมนิตย์ ม้านสะอาด

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๓๙๐๐๗๙๐ (เหล่ำ ร.)
บก.มทบ.๑๖

๑๐๐. ส.อ. ผดุงศักดิ์ สุขสว่าง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๕๙๐๐๒๐๙ (เหล่า ร.)

๑๐๑. ส.อ. สักการะ เจริญวงษา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๔๙๐๐๙๓๙ (เหล่า ร.)

๑๐๒. ส.อ. ปพนพัชร์ เกียรติยศวรากุล

หมายเลขประจาตัว ๑๕๔๖๐๐๐๘๘๓ (เหล่า ม.)

๑๐๓. ส.อ. อัมพล จตุเทน

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๖๐๐๐๙๕๒ (เหล่า ป.)
บก.มทบ.๑๗

๑๐๔. ส.อ. ภูวเดช เร็วสา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๖๔๐๑๗๕๒ (เหล่า ร.)

๑๐๕. ส.อ. สุขวิชณ์ บุดดาเพศ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๖๔๐๑๗๕๒ (เหล่า ร.)

๑๐๖. ส.อ. ณัฐพงษ์ มูลมงคล

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๖๔๐๑๗๘๘ (เหล่า ร.)

๑๐๗. ส.อ. ภาณุวัฒน์ สุบรรณพาส

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๐๒๐๑๑๓๕ (เหล่า ร.)

๑๐๘. ส.อ. ธีระพงษ์ พันธุ์มี

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๖๔๐๑๔๐๑ (เหล่า ร.)

๑๐๙. ส.อ. อิศรา น้าค้าง

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๖๔๐๑๔๐๓ (เหล่า ร.)

๑๑๐. ส.อ. ธนพล สนธิเณร

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๖๔๐๑๔๐๐ (เหล่า ร.)

๑๑๑. ส.อ. อภิสิทธิ์ ศรีดี

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๖๔๐๑๔๖๓ (เหล่า ม.)

๑๑๒. ส.อ. กรพินธุ์ บุตรศรี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๖๔๐๑๓๖๗ (เหล่า ช.)
/๑๑๓. ส.อ. ภำนุ ...

-๖๑๑๓. ส.อ. ภานุ แก้วชมร

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๖๔๐๑๖๕๑ (เหล่า ช.)

๑๑๔. ส.อ. สุวัฒน์ วงษ์กัณหา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๖๔๐๑๖๖๒ (เหล่า ช.)

๑๑๕. ส.อ. ตะวัน คงคืน

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๖๔๐๑๓๙๙ (เหล่า ช.)

๑๑๖. ส.อ. กิตติพงษ์ พึ่งเจริญสกุล

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๖๔๐๑๔๐๗ (เหล่า ช.)

๑๑๗. ส.อ. อานาจ สุภาถิน

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๖๔๐๑๔๐๕ (เหล่า ช.)

๑๑๘. ส.อ. ไชยา ทาเนียมมี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๖๔๐๑๔๐๓ (เหล่า ช.)

๑๑๙. ส.อ. วชิรพงษ์ ศิริมงคลจักมุณี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๖๔๐๑๔๒๗ (เหล่า ช.)

๑๒๐. ส.อ. อภิรักษ์ ไอยรารัตน์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๖๔๐๑๔๓๓ (เหล่า ช.)

๑๒๑. ส.อ. รุ่งจรุณ การสมพิศ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๖๔๐๑๖๔๖ (เหล่า ช.)

๑๒๒. ส.อ. ภูวนาถ แตงโสภา

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๖๔๐๑๒๔๗ (เหล่า ช.)

๑๒๓. ส.อ. รุ่งชัย นาคินชาติ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๖๔๐๑๕๙๕ (เหล่า ส.)

๑๒๔. ส.อ. วีระวัฒน์ สะแกดา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๐๒๐๑๘๔๗ (เหล่า ส.)

๑๒๕. ส.อ. ธาดาพร ขาสุวรรณ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๖๔๐๑๔๙๙ (เหล่า ส.)
บก.มทบ.๑๘

๑๒๖. ส.อ. วิศรุต คาทับทิม

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๓๔๐๑๙๗๐ (เหล่า ร.)

๑๒๗. ส.อ. ภราดร ก่อกอง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๖๑๐๐๐๓๑ (เหล่า ร.)

๑๒๘. ส.อ. พรรษา ศรีคา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๖๑๐๐๘๖๓ (เหล่า ม.)

๑๒๙. ส.อ. พลากร แก้วมณี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๓๔๐๑๓๕๑ (เหล่า ม.)

๑๓๐. ส.อ. สมศักดิ์ ศรีฤทธิ์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๖๑๐๐๐๒๕ (เหล่า ม.)

๑๓๑. ส.อ. ปณิธิ เมฆขยาย

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๓๔๐๑๑๔๓ (เหล่า ม.)

๑๓๒. ส.อ. กฤษกร ศิริเลี้ยง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๖๑๐๑๒๔๖ (เหล่า ม.)

๑๓๓. ส.อ. วัชราธร ใจสวย

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๓๔๐๐๖๖๗ (เหล่า ม.)

๑๓๔. ส.อ. กิตติธัช บุญมีรอด

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๓๔๐๑๕๓๑ (เหล่า ม.)

๑๓๕. ส.อ. ราเมศ ชลาลัย

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๓๔๐๑๕๓๒ (เหล่า ม.)

๑๓๖. ส.อ. อภิชาติ ตรีจักร์

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๓๔๐๐๕๘๐ (เหล่า ม.)

๑๓๗. ส.อ. ณภัทร์ โทราช

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๓๔๐๐๖๑๖ (เหล่า ม.)

๑๓๘. ส.อ. กฤษฎา ธารกุล

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๓๔๐๑๖๑๑ (เหล่า ป.)
/๑๓๙. ส.อ. รัตนพล ...

-๗๑๓๙. ส.อ. รัตนพล เพ็งนุ่ม

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๖๑๐๑๘๗๐ (เหล่า ส.)
บก.มทบ.๑๙

๑๔๐. ส.อ. ทักษิณ แดงประเสริฐ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๑๕๐๐๒๖๗ (เหล่า ร.)

๑๔๑. ส.อ. ราชัน งามแป้น

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๕๐๐๐๐๗ (เหล่า ร.)

๑๔๒. ส.อ. จักรพรรณ บุญวัฒนโชติ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๐๖๐๐๔๖๐ (เหล่า ป.)
บก.มทบ.๒๑

๑๔๓. จ.ส.อ. รัฐศำสตร์ ถำวรผล

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๑๐๐๑๓๖๖ (เหล่า ป.)

๑๔๔. จ.ส.อ. ธนะรัชต์ บัวมำตย์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๑๐๓๗๓๖ (เหล่า ม.)

๑๔๕. ส.อ. อมรวุฒิ ชินกลำง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๒๒๑๐๒๑๕๐ (เหล่า ร.)

๑๔๖. ส.อ. พิชัย อภิเดช

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๑๐๑๘๐๔ (เหล่า ร.)

๑๔๗. ส.อ. ศรำวุฒิ เบำะโท

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๑๐๑๒๗๙ (เหล่า ร.)

๑๔๘. ส.อ. รัฐพงษ์ สิงหะแสนยำพงษ์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๑๐๓๔๑๗ (เหล่า ร.)

๑๔๙. ส.อ. ชัยอนันต์ พิมพ์รัมย์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๑๐๑๙๖๘ (เหล่า ร.)

๑๕๐. ส.อ. พิตตินันทร์ เล็บสูงเนิน

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๒๑๐๓๐๓๘ (เหล่า ม.)

๑๕๑. ส.อ. นัฐพล นำบุญ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๑๐๑๓๘๙ (เหล่า ป.)

๑๕๒. ส.อ. เจษฎำ มะลิวัลย์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๒๑๐๒๒๔๒ (เหล่า ร.)

๑๕๓. ส.อ. กิตติศักดิ์ ชินคำ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๑๐๐๑๕๓๓ (เหล่า ช.)

๑๕๔. ส.อ. ปิติ ไกรดงพลอง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๒๑๐๑๔๔๒ (เหล่า ส.)
บก.มทบ.๒๒

๑๕๕. ส.อ. วีระยุทธ แก้วหลวง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๗๗๐๐๖๒๑ (เหล่า ร.)

๑๕๖. ส.อ. จักรพงศ์ หอมเย็น

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๗๑๐๒๔๔๘ (เหล่า ร.)

๑๕๗. ส.อ. เดชาพงษ์ มิ่งคะโน

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๗๑๐๒๕๔๕ (เหล่ำ ร.)

๑๕๘. ส.อ. ศักดิ์ณรงค์ หัตกิจ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๗๑๐๒๘๓๔ (เหล่ำ ร.)

๑๕๙. ส.อ. ลิขิต ใจคิด

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๗๑๐๑๔๗๘ (เหล่ำ ม.)

๑๖๐. ส.อ. อดิศักดิ์ บือทอง

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๗๗๐๐๕๘๖ (เหล่ำ ป.)
บก.มทบ.๒๓

๑๖๑. ส.อ. ณัฐพล สีหาไตร

หมายเลขประจาตัว ๑๕๓๐๕๐๒๖๕๔ (เหล่า ร.)
/๑๖๒. ส.อ. ธนัท ...

-๘๑๖๒. ส.อ. ธนัท สิมมา

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๔๐๕๐๒๓๙๒ (เหล่ำ ร.)

๑๖๓. ส.อ. วัชระพันธ์ กุดกัญญา

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๕๐๕๐๓๘๑๖ (เหล่ำ ร.)

๑๖๔. ส.อ. สุริยา อินทะ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๐๓๐๒๑๔๙ (เหล่ำ ร.)

๑๖๕. ส.อ. กิตติพันธ์ อุตมสีขันธ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๐๓๐๒๑๑๖ (เหล่ำ ร.)

๑๖๖. ส.อ. วุฒิกรณ์ ไชหงษา

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๐๕๐๓๓๓๒ (เหล่ำ ร.)

๑๖๗. ส.อ. ตรีทเศศ มรกตศรีวรรณ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๐๕๐๔๐๒๖ (เหล่ำ ร.)

๑๖๘. ส.อ. พชร ยอดนาม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๐๓๐๑๓๘๑ (เหล่ำ ร.)

๑๖๙. ส.อ. อนุพงศ์ พันไธสงค์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๐๕๐๔๐๕๑ (เหล่ำ ร.)

๑๗๐. ส.อ. เกรียงไกร แก้งคา

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๐๕๐๒๒๘๖ (เหล่ำ ร.)

๑๗๑. ส.อ. ภูวดล สุคันธนาค

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๐๓๐๑๘๗๕ (เหล่ำ ร.)

๑๗๒. ส.อ. ธรรมศิลป์ ภูบัวเพชร

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๐๓๐๑๐๙๕ (เหล่ำ ม.)

๑๗๓. ส.อ. ภัสดา แสนภักดี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๔๐๕๐๓๓๗๓ (เหล่ำ ป.)

๑๗๔. ส.อ. ศรายุทธ แซ่ว่อง

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๐๕๐๔๒๙๕ (เหล่ำ ป.)
บก.มทบ.๒๔

๑๗๕. จ.ส.อ. กฤตภำส ศิริมูล

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๖๘๐๓๐๕๙ (เหล่า ร.)

๑๗๖. จ.ส.อ. สิทธิกร อินทรำ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๗๐๐๕๙๘ (เหล่า ร.)

๑๗๗. จ.ส.อ. ชำญวิทย์ กำงกันยำ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๗๐๐๕๘๒ (เหล่า ร.)

๑๗๘. จ.ส.อ. สรำวุธ รำรึก

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๗๐๐๕๙๗ (เหล่า ร.)

๑๗๙. จ.ส.อ. ธนบัตร คุณผู้

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๖๘๐๓๑๐๖ (เหล่า ร.)

๑๘๐. ส.อ. สริวัฒน์ เคลือบใคล

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๖๘๐๑๒๖๕ (เหล่า ร.)

๑๘๑. ส.อ. โกเมนทร์ ตั้งพิทักษ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๖๘๐๒๐๔๓ (เหล่า ร.)

๑๘๒. ส.อ. กฤษณำ ศรีสร้ำงคอม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๖๘๐๓๘๖๗ (เหล่า ร.)

๑๘๓. ส.อ. ณัฐภัทร รอดน่วม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๖๘๐๓๑๐๖ (เหล่า ร.)

๑๘๔. ส.อ. สุริโย โคตรมูล
๑๘๕. ส.อ. ฉัตรมงคล สถาน
๑๘๖. ส.อ. พงษ์เชษฐ์ อยู่ยืน

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๖๘๐๓๘๐๘ (เหล่า ร.)
บก.มทบ.๒๕
หมายเลขประจาตัว ๑๕๔๕๔๐๑๔๗๙ (เหล่า ร.)
หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๖๖๐๒๐๒๗ (เหล่ำ ร.)
/๑๘๗. ส.อ. สรวิชญ์ ...

-๙๑๘๗. ส.อ. สรวิชญ์ สังวัง
๑๘๘. ส.อ. เศรษฐบุตร มะโนบาล
๑๘๙. ส.อ. ธีระวัฒน์ ไชยมงค์
๑๙๐. ส.อ. นนทพัทธ์ กนกแก้ว
๑๙๑. ส.อ. นันทวัฒน์ ปรากฎหาญ
๑๙๒. ส.อ. ธานุพงษ์ จันทวงษ์

หมำยเลขประจำตัว
หมำยเลขประจำตัว
หมำยเลขประจำตัว
หมำยเลขประจำตัว
หมำยเลขประจำตัว
หมำยเลขประจำตัว
บก.มทบ.๒๖
๑๙๓. ส.อ. นรำกร โสพันโต
หมำยเลขประจำตัว
๑๙๔. ส.อ. ก้องกำรุณ ไชยบุดดี
หมำยเลขประจำตัว
๑๙๕. ส.อ. กันตภณ ไชยบุดดี
หมำยเลขประจำตัว
๑๙๖. ส.อ. ปัญญำพล คันสุนีย์
หมำยเลขประจำตัว
๑๙๗. ส.อ. อัศฎำ ดังชัยภูมิ
หมำยเลขประจำตัว
๑๙๘. ส.อ. รำเชนท์ บุตรทอง
หมำยเลขประจำตัว
๑๙๙. ส.อ. วรชำติ เค้นชัยภูมิ
หมำยเลขประจำตัว
๒๐๐. ส.อ. อนุชำ เศตพันธ์
หมำยเลขประจำตัว
๒๐๑. ส.อ. สุชำ ฦำชำ
หมำยเลขประจำตัว
๒๐๒. ส.อ. ปริญญำ เนตรคำ
หมำยเลขประจำตัว
๒๐๓. ส.อ. จักริน เบี้ยวจันทร์
หมำยเลขประจำตัว
บก.มทบ.๒๗
๒๐๔. จ.ส.อ. สหนันท์ จันทร์หยวก
หมายเลขประจาตัว
๒๐๕. จ.ส.ต. พงศ์วานิช มหันต์
หมายเลขประจาตัว
๒๐๖. จ.ส.ต. อัครชัย สุทธิประภา
หมายเลขประจาตัว
๒๐๗. จ.ส.ต. วชิรพันธุ์ รัตนแมต
หมายเลขประจาตัว
๒๐๘. จ.ส.ต. อนุชา วงศ์จันทร์
หมายเลขประจาตัว

๑๕๘๕๔๐๒๐๕๖
๑๕๘๕๔๐๑๔๖๔
๑๕๘๖๖๐๑๖๓๒
๑๕๖๕๔๐๑๖๙๔
๑๕๘๖๖๐๑๗๗๔
๑๖๐๕๔๐๒๕๗๖

(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ป.)
(เหล่ำ ส.)
(เหล่ำ ส.)

๑๕๗๔๓๐๒๖๐๘
๑๕๘๔๓๐๒๕๖๗
๑๕๘๔๓๐๒๕๖๘
๑๖๐๔๓๐๒๖๗๙
๑๖๐๔๓๐๒๖๘๒
๑๖๐๒๘๐๓๑๕๑
๑๖๐๒๘๐๓๑๙๓
๑๖๐๒๘๐๓๐๙๙
๑๖๐๒๘๐๑๒๗๔
๑๕๗๒๘๐๓๕๙๙
๑๕๗๔๓๐๑๖๗๕

(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ร.)
(เหล่ำ ม.)
(เหล่ำ ม.)

๑๕๕๔๖๐๑๖๖๑
๑๕๒๔๖๐๒๑๗๖
๑๖๐๔๖๐๑๗๐๘
๑๖๐๗๒๐๐๕๒๓
๑๖๐๗๒๐๐๕๒๐

(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ร.)
(เหล่า ป.)
(เหล่า ป.)

๒๐๙. จ.ส.ต. ขจรศักดิ์ แสงสุวรรณ

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๔๖๐๑๒๒๔ (เหล่า ส.)

๒๑๐. จ.ส.ต. อัทสิทธิ์ ขันสีมล

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๔๖๐๑๒๕๓ (เหล่า ส.)

๒๑๑. จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิ์ โบราณประสิทธิ์

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๔๖๐๑๒๓๕ (เหล่า ส.)

๒๑๒. จ.ส.ต. วันชัย ตรีวัชรกาญจน์

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๔๖๐๑๒๔๙ (เหล่ำ ช.)
/๒๑๓. ส.อ. คณิต ...

- ๑๐ ๒๑๓. ส.อ. คณิต พันธุมัย

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๔๖๐๑๙๐๖ (เหล่ำ ร.)

๒๑๔. ส.อ. อรรถชัย สุดบนิด

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๕๔๖๐๒๑๔๑ (เหล่ำ ร.)

๒๑๕. ส.อ. วรวิทย์ ไชยพิศ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๔๖๐๑๘๑๘ (เหล่ำ ร.)

๒๑๖. ส.อ. จิรกิตต์ สุริยะบุตร

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๕๗๒๐๑๖๑๐ (เหล่ำ ป.)
บก.มทบ.๒๘

๒๑๗. ส.อ. ชัยวัฒน์ คาขัน

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๔๕๓๐๐๕๒๘ (เหล่ำ ร.)

๒๑๘. ส.อ. ธีรวัฒน์ แก้วสัมฤทธิ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๗๖๐๑๒๔๔ (เหล่ำ ร.)

๒๑๙. ส.อ. วายุ อ่อนตามา

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๕๓๐๑๕๒๐ (เหล่ำ ร.)

๒๒๐. ส.อ. บุญฤทธิ์ เสมำทอง

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๕๓๐๐๖๗๐ (เหล่ำ ร.)

๒๒๑. ส.อ. เปรม วรรณไชย

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๕๓๐๑๗๔๕ (เหล่ำ ร.)

๒๒๒. ส.อ. ศิรปกรณ์ ยอดพุทธ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๕๓๐๐๖๑๙ (เหล่ำ ร.)

๒๒๓. ส.อ. ตะวัน ลีเบำะ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๕๓๐๑๐๓๘ (เหล่ำ ร.)

๒๒๔. ส.อ. ชินภัทร ปัดทุม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๕๓๐๑๑๙๗ (เหล่ำ ร.)

๒๒๕. ส.อ. ชัยณรงค์ บุญไชยสิทธิ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๕๓๐๑๒๐๔ (เหล่ำ ร.)

๒๒๖. ส.อ. กฤษคำร เศรษฐกุลชร

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๗๖๐๐๖๕๓ (เหล่ำ ร.)

๒๒๗. ส.อ. กฤษณะ ระมุลตรี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๗๖๐๑๑๙๖ (เหล่ำ ร.)

๒๒๘. ส.อ. อดิศักดิ์ มำสเนตร

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๕๓๐๑๑๗๖ (เหล่ำ ร.)

๒๒๙. ส.อ. กฤษณะ อินทร์คำ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๕๓๐๑๐๒๖ (เหล่ำ ร.)

๒๓๐. ส.อ. อรรถกร เขียนสีอ่อน

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๕๓๐๑๑๗๗ (เหล่ำ ร.)

๒๓๑. ส.อ. สุจิณภพ ขุนสนิท

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๕๓๐๐๖๕๑ (เหล่ำ ร.)

๒๓๒. ส.อ. อำนนท์ ดำวงรำม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๕๓๐๐๖๑๕ (เหล่ำ ร.)

๒๓๓. ส.อ. เกียรติภูมิ สีมหำนำม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๕๓๐๑๔๘๒ (เหล่ำ ร.)

๒๓๔. ส.อ. สุกฤษฏิ์ ศรีธรรมมำ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๕๓๐๑๕๒๓ (เหล่ำ ร.)

๒๓๕. ส.อ. อัตถพล กลำงเสนำ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๕๓๐๑๕๒๖ (เหล่ำ ร.)
บก.มทบ.๒๙

๒๓๖. ส.อ. สุทัสธ์ เพทรำเวช

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๗๘๐๐๒๑๘ (เหล่ำ ร.)

๒๓๗. ส.อ. ศรำยุทธ ลำลี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๗๘๐๐๒๑๗ (เหล่ำ ร.)
/๒๓๘. ส.อ. ถิรวุฒิ ...

- ๑๑ ๒๓๘. ส.อ. ถิรวุฒิ ปัจจัย

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๗๖๐๐๖๕๙ (เหล่ำ ร.)

๒๓๙. ส.อ. ปุริมปัต สุทธิอำจ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๕๕๕๐๒๘๙๓ (เหล่ำ ม.)
บก.มทบ.๒๑๐

๒๔๐. ส.อ. วรวุฒิ ติยะบุตร

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๒๐๐๐๙๙๙ (เหล่ำ ร.)

๒๔๑. ส.อ. กิตติธัช สนมศรี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๒๐๐๑๐๓๖ (เหล่ำ ร.)

๒๔๒. ส.อ. นัฐพล นนสุมี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๒๐๐๐๘๒๙ (เหล่ำ ร.)

๒๔๓. ส.อ. ปกรณ์ภัฒน์ ศรีฉ่ำพันธุ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๒๐๐๐๙๙๒ (เหล่ำ ร.)

๒๔๔. ส.อ. กิตติทัต ประศรี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๒๐๐๑๘๖๐ (เหล่ำ ร.)

๒๔๕. ส.อ. ชิติพัทธ์ เชำว์ประสิทธิ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๒๐๐๐๗๕๖ (เหล่ำ ร.)

๒๔๖. ส.อ. พีรัชชัย เจริญวงค์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๐๐๐๖๖๕ (เหล่ำ ร.)

๒๔๗. ส.อ. ธีระวัฒน์ สมสิ้ว

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๐๐๐๗๑๕ (เหล่ำ ร.)

๒๔๘. ส.อ. กิตติพัฒน์ สำยคำ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๒๐๐๐๗๓๓ (เหล่ำ ร.)

๒๔๙. ส.อ. วรรธนัย พรหมเมตตำ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๗๔๐๐๖๒๓ (เหล่ำ ร.)
บก.มทบ.๓๑

๒๕๐. จ.ส.ต. เนติพงษ์ นันทเวช

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๓๐๑๓๙๒ (เหล่า ร.)

๒๕๑. จ.ส.ต. ชาญชัย คงปลี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๓๐๐๕๕๘ (เหล่า ร.)

๒๕๒. จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ ทองดี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๓๐๑๗๕๔ (เหล่า ร.)

๒๕๓. จ.ส.ต. ณัฐพล เกิดมงคล

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๐๔๐๐๙๔๑ (เหล่า ร.)

๒๕๔. ส.อ. พชร จีนขม

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๒๓๐๑๓๒๕ (เหล่า ร.)

๒๕๕. ส.อ. ศุภกร แต่งทรัพย์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๓๐๑๒๙๐ (เหล่า ร.)

๒๕๖. ส.อ. เนติพงษ์ คงสะโต

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๓๐๑๓๙๓ (เหล่า ร.)

๒๕๗. ส.อ. จตุรพัฒน์ ไหวนิพัทธกุล

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๗๐๐๐๓๔๕ (เหล่า ร.)

๒๕๘. ส.อ. ธนาศิลป์ ผลพิกุล

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๐๔๐๐๗๓๖ (เหล่า ร.)

๒๕๙. ส.อ. วินัย เก่งธัญการ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๓๐๑๕๙๙ (เหล่า ร.)

๒๖๐. ส.อ. นนท์ลยา แหลมราบ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๓๐๑๗๕๙ (เหล่า ร.)

๒๖๑. ส.อ. เอกพงค์ เขียวทอง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๒๓๐๐๗๑๔ (เหล่า ป.)

๒๖๒. ส.อ. ลัทธพล ยวนยี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๓๐๑๒๘๘ (เหล่า ป.)
/๒๖๓. ส.อ. กนกพล ...

- ๑๒ ๒๖๓. ส.อ. กนกพล โตมาปา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๐๔๐๐๖๓๘ (เหล่า ช.)
บก.มทบ.๓๒

๒๖๔. ส.อ. สุธี นันทะศรี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๕๑๐๒๕๔๙ (เหล่า ร.)

๒๖๕. ส.อ. สิทธิพงษ์ พิมสอน

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๕๑๐๑๘๘๔ (เหล่า ร.)

๒๖๖. ส.อ. ปฏิภาณ จันต๊ะวงค์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๕๑๐๑๖๔๓ (เหล่ำ ร.)
บก.มทบ.๓๓

๒๖๗. ส.อ. พิชิต อุ่นคา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๓๑๓๐๓๙๐๒ (เหล่า ร.)

๒๖๘. ส.อ. วรพล วงศ์รัตนกูล

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๑๓๐๓๐๙๒ (เหล่า ร.)

๒๖๙. ส.อ. กัญจน์ หวังพิริยะพาณิช

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๑๓๐๒๐๑๔ (เหล่า ร.)

๒๗๐. ส.อ. ทรงฤทธิ์ วันมาละ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๕๒๐๐๖๘๕ (เหล่า ร.)

๒๗๑. ส.อ. ศรัญยู แก้วอริยศักดิ์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๑๓๐๒๘๖๓ (เหล่า ร.)

๒๗๒. ส.อ. ณัฐพล โตน้อย

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๕๒๐๐๖๔๒ (เหล่า ร.)

๒๗๓. ส.อ. วศิน จันทร์เม้า

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๑๓๐๑๒๙๕ (เหล่า ร.)

๒๗๔. ส.อ. ณัฐกานต์ กาอุทัย

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๕๒๐๐๘๗๔ (เหล่า ร.)

๒๗๕. ส.อ. ธงชัย ดวงแก้ว

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๑๓๐๑๗๗๙ (เหล่า ร.)

๒๗๖. ส.อ. ชีวัน พัฒนคูหะ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๑๓๐๒๕๒๑ (เหล่า ร.)

๒๗๗. ส.อ. ตฤณโชค โพทนา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๑๓๐๒๓๖๕ (เหล่า ร.)

๒๗๘. ส.อ. นันทพงศ์ คารังษี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๑๓๐๓๕๙๓ (เหล่า ร.)

๒๗๙. ส.อ. สหรัฐ เหมาลา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๓๐๒๐๒๑ (เหล่า ร.)

๒๘๐. ส.อ. สุรเชษฐ์ แก้วมา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๓๐๒๑๐๑ (เหล่า ร.)

๒๘๑. ส.อ. สิทธิชัย คาไฝ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๕๒๐๐๕๐๒ (เหล่า ร.)

๒๘๒. ส.อ. เจษฎากร เจียมเจริญเกียรติ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๓๐๑๙๔๓ (เหล่า ร.)

๒๘๓. ส.อ. พงศกร ศรีใจ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๓๐๑๗๗๙ (เหล่า ร.)

๒๘๔. ส.อ. เสฏฐวุฒิ ชัยยะ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๓๐๒๐๒๕ (เหล่า ร.)

๒๘๕. ส.อ. วิทยา เทพชา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๓๐๑๘๖๖ (เหล่า ร.)

๒๘๖. ส.อ. กษิณ จิตรเจริญ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๓๐๑๙๑๐ (เหล่า ร.)

๒๘๗. ส.อ. ณัฐดนัย ทะรา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๓๐๑๘๐๕ (เหล่า ร.)
/๒๘๘. ส.อ. กฤตภัทร ...

- ๑๓ ๒๘๘. ส.อ. กฤตภัทร ดิลกเอกธนากร

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๓๐๑๙๓๓ (เหล่า ร.)

๒๘๙. ส.อ. ปฏิภาณ ใสคา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๓๐๑๗๙๑ (เหล่า ร.)

๒๙๐. ส.อ. เจษฎาพัชร หวังวนพัฒน์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๓๐๑๙๒๔ (เหล่า ร.)

๒๙๑. ส.อ. เอกชัย สุนิติภานนท์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๔๔๐๐๔๕๘ (เหล่า ร.)

๒๙๒. ส.อ. ศุภณัฐ กาวิละ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๑๓๐๒๐๑๖ (เหล่า ร.)

๒๙๓. ส.อ. รังสิมันต์ โปธิตา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๑๓๐๑๒๘๖ (เหล่า ร.)

๒๙๔. ส.อ. พสุ มณีใส

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๑๓๐๒๕๗๒ (เหล่า ร.)

๒๙๕. ส.อ. คัมคุณ ปลั่งสูงเนิน

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๑๓๐๐๗๙๙ (เหล่า ร.)

๒๙๖. ส.อ. นพรัตน์ คามอย

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๑๓๐๓๙๐๕ (เหล่า ร.)

๒๙๗. ส.อ. พีระศิลป์ ใจโต

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๑๓๐๒๔๔๒ (เหล่า ป.)

๒๙๘. ส.อ. สุทธิพงษ์ สว่างอารมณ์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๕๒๐๑๐๙๑ (เหล่า ป.)

๒๙๙. ส.อ. จารุวัฒน์ กิติสิทธิ์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๑๓๐๓๓๖๘ (เหล่า ป.)

๓๐๐. ส.อ. กิตติฐัช หน่ออ้าย

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๑๓๐๓๒๘๖ (เหล่า ป.)
บก.มทบ.๓๔

๓๐๑. ส.อ. จิตติภูมิ เทพคา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๗๓๐๐๔๘๕ (เหล่า ร.)

๓๐๒. ส.อ. ปัญญากร สมศรี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๗๓๐๐๗๗๑ (เหล่า ร.)

๓๐๓. ส.อ. วรุตม์ พรหมสุข

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๗๓๐๐๓๒๙ (เหล่า ร.)

๓๐๔. ส.อ. สิรภพ ใจใส

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๗๓๐๐๗๐๕ (เหล่า ป.)
บก.มทบ.๓๕

๓๐๕. ส.อ. ธนบูรณ์ สายทรัพย์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๖๙๐๐๗๙๓ (เหล่า ม.)

๓๐๖. ส.อ. วิทยาธรณ์ เทพาพิน

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๖๙๐๐๗๙๓ (เหล่า ม.)

๓๐๗. ส.อ. อินทนนท์ กองโกย

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๔๑๐๑๒๔๕ (เหล่า ม.)

๓๐๘. ส.อ. เขมินทร์ จินดาคา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๔๑๐๐๕๐๒ (เหล่า ป.)
บก.มทบ.๓๖

๓๐๙. จ.ส.อ. วิทยาธรณ์ เทพาพิน

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๔๐๐๑๙๕๘ (เหล่า ม.)

๓๑๐. จ.ส.อ. พิสิษฐ์ ท้าวเงิน

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๔๐๐๑๔๘๑ (เหล่า ม.)

๓๑๑. จ.ส.ต. พลาธิป จันทร์สุก

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๔๐๐๐๗๐๒ (เหล่ำ ช.)
/๓๑๒. จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ...

- ๑๔ ๓๑๒. จ.ส.อ. สุรศักดิ์ พูคา

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๔๐๐๑๔๔๑ (เหล่ำ ช.)

๓๑๓. จ.ส.ต. ลัทธพล จันทาลุน

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๔๐๐๐๗๗๒ (เหล่า ม.)

๓๑๔. จ.ส.ต. อานนท์ พิมเกษ

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๔๐๐๑๔๔๕ (เหล่า ม.)

๓๑๕. จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิ์ แก้วมา

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๔๐๐๑๑๑๕ (เหล่า ป.)

๓๑๖. จ.ส.ต. ภูษิต บรรจง

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๓๗๐๐๖๗๓ (เหล่า ช.)

๓๑๗. จ.ส.ต. ไพโรจน์ ประทุมขันธ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๓๗๐๐๖๗๒ (เหล่า ช.)

๓๑๘. จ.ส.ต. ณัฐพล ใหม่คัน

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๔๐๐๑๓๘๗ (เหล่า ช.)

๓๑๙. จ.ส.ต. เทวฤทธิ์ ดามินเสน

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๓๗๐๐๔๘๓ (เหล่า ช.)

๓๒๐. ส.อ. นรวิชญ์ มีชัย

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๔๐๐๑๘๔๖ (เหล่ำ ร.)

๓๒๑. ส.อ. ธีรวุฒิ อ่อนศรี

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๔๐๐๑๖๕๑ (เหล่ำ ม.)

๓๒๒. ส.อ. ทรงพล นวลตั้ง

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๔๐๐๑๖๑๐ (เหล่ำ ม.)

๓๒๓. ส.อ. เชษฐา วินทะชัย

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๔๐๐๑๗๙๑ (เหล่ำ ม.)

๓๒๔. ส.อ. ชัยณรงค์ สาวชาวนา

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๔๐๐๑๗๙๓ (เหล่ำ ม.)

๓๒๕. ส.อ. จตุพล ก้อนพล

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๔๐๐๑๕๖๓ (เหล่ำ ม.)

๓๒๖. ส.อ. กิตติพงษ์ คาทอก

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๔๐๐๑๗๙๑ (เหล่ำ ม.)

๓๒๗. ส.อ. ธนกฤต แถวสุวรรณ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๔๐๐๒๑๔๑ (เหล่ำ ม.)

๓๒๘. ส.อ. อลังการณ์ ธุระฉัตรโภคิน

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๔๐๐๑๘๐๑ (เหล่ำ ม.)

๓๒๙. ส.อ. ธีรพล ทองชุ่ม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๔๐๐๑๖๐๙ (เหล่ำ ม.)

๓๓๐. ส.อ. ศุภนิช บุญนาค

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๗๐๐๘๖๔ (เหล่ำ ม.)

๓๓๑. ส.อ. พีระ ชวยานนธ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๔๐๐๑๙๑๒ (เหล่ำ ม.)

๓๓๒. ส.อ. วรเมธ ปิยะวิทยานนท์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๔๐๐๒๒๐๒ (เหล่ำ ม.)

๓๓๓. ส.อ. ธนภัทร อุปโคตร

หมำยเลขประจำตัว ๑๖๐๔๐๐๑๓๗๓ (เหล่ำ ม.)
บก.มทบ.๓๗

๓๓๔. ส.อ. กิ่งเพชร วิริยะ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๑๒๐๑๗๔๒ (เหล่า ร.)

๓๓๕. ส.อ. ธนู แซ่ว่าง

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๑๒๐๑๖๕๔ (เหล่า ร.)

๓๓๖. ส.อ. ธนัตถ์ รุ่งกมลกุล

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๑๒๐๑๓๓๖ (เหล่า ร.)

๓๓๗. ส.อ. ณฐมล ศรีพลาวัฒน์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๑๒๐๑๐๙๙ (เหล่า ร.)
/๓๓๘. ส.อ. อภิสิทธิ์ ...

- ๑๕ ๓๓๘. ส.อ. อภิศักดิ์ อมรจินดา

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๑๒๐๑๓๑๒ (เหล่า ร.)

๓๓๙. ส.อ. ศิวัช พลอยตระกูล

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๑๒๐๑๑๙๑ (เหล่า ร.)

๓๔๐. ส.อ. วิศรุต รักไม้

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๑๒๐๒๖๖๕ (เหล่า ร.)

๓๔๑. ส.อ. สหภาพ ปัญญา

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๑๒๐๒๖๕๓ (เหล่า ร.)

๓๔๒. ส.อ. สิทธิชัย วัจน์นาถรุ่งโรน์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๑๒๐๒๗๑๘ (เหล่า ร.)

๓๔๓. ส.อ. ประติพงศ์ บุญกิจ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๑๒๐๑๘๔๘ (เหล่า ร.)

๓๔๔. ส.อ. สรวิชญ์ อินตาเปา

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๑๒๐๑๕๖๓ (เหล่า ร.)

๓๔๕. ส.อ. พัฒนชัย มุขอิ่ม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๑๒๐๑๗๘๙ (เหล่า ป.)

๓๔๖. ส.อ. ทรงวุฒิ เมาบุตร

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๑๒๐๑๕๙๘ (เหล่า ป.)

๒๔๗. ส.อ. รัตนพงษ์ ทะพรม

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๑๒๐๑๔๘๑ (เหล่า ป.)

๓๔๘. ส.อ. พรเทพ ลาศนันท์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๑๒๐๑๗๔๘ (เหล่า ป.)

๓๔๙. ส.อ. สุทธิสาร พิพักร์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๑๒๐๑๕๙๔ (เหล่า ป.)

๓๕๐. ส.อ. ธนพล วรเศรษฐชัญโญ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๑๒๐๑๖๖๗ (เหล่า ป.)
บก.มทบ.๓๘

๓๕๑. ส.อ. จิรายุ โนทา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๖๐๐๗๘๒ (เหล่า ร.)

๓๕๒. ส.อ. วีรวุฒิ ใจวังดี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๖๐๐๘๙๗ (เหล่า ม.)
บก.มทบ.๓๙

๓๕๓. ส.อ. พิษณุ คลี่ใบ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๕๖๓๐๑๒๖๓ (เหล่า ร.)

๓๕๔. ส.อ. ภานุพงศ์ จันทร์ผ่อง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๓๘๐๑๐๐๒ (เหล่า ร.)

๓๕๕. ส.อ. เนติพงษ์ ภู่ขุนจานงค์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๓๘๐๐๙๗๐ (เหล่ำ ร.)

๓๕๖. ส.อ. อมรเทพ เที่ยงตรง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๖๓๐๐๕๔๐ (เหล่ำ ร.)

๓๕๗. ส.อ. อมรเทพ จิตวอง

หมายเลขประจาตัว ๑๖๐๓๘๐๑๖๑๒ (เหล่ำ ร.)

๓๕๘. ส.อ. วรากร ทั่งจ้อย

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๓๘๐๐๔๘๒ (เหล่ำ ป.)

๓๕๙. ส.อ. คณาธิป ศรีพลู

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๓๘๐๐๖๔๑ (เหล่ำ ส.)
บก.มทบ.๓๑๐

๓๖๐. จ.ส.ต. ณัฐพล ศรีโยธำ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๙๑๖๐๐๙๔๒ (เหล่ำ ร.)

๓๖๑. ส.อ. พิทยำ ทิพเนตร

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๔๑๖๐๐๕๙๑ (เหล่ำ ร.)
/๓๖๒. ส.อ. จิณณวัตร ...

- ๑๖ ๓๖๒. ส.อ. จิณณวัตร เจี่ยตระกูล

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๑๖๐๐๗๒๗ (เหล่ำ ร.)

๓๖๓. ส.อ. ศุภวิชญ์ แข็งฤทธิ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๑๖๐๐๘๗๑ (เหล่ำ ม.)
บก.มทบ.๔๑

๓๖๔. ส.อ. จุรินทร์ มะหมัด

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๕๒๒๐๓๗๕๙ (เหล่า ร.)

๓๖๕. ส.อ. ศรำวุธ ศรีนวล

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๒๒๐๑๗๔๔ (เหล่า ร.)

๓๖๖. ส.อ. พีระ บิลสุริยะ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๒๐๑๘๒๕ (เหล่า ร.)

๓๖๗. ส.อ. สุภัทรดิษฐ์ คงช่วย

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๒๐๓๓๕๘ (เหล่า ร.)

๓๖๘. ส.อ. สิทธิพร เจียรศิริ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๒๐๑๔๗๒ (เหล่า ร.)

๓๖๙. ส.อ. ธณวัฎ นำคเพ็ง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๒๐๓๘๙๔ (เหล่า ร.)

๓๗๐. ส.อ. วิชยะ ผมทอง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๔๒๐๐๔๐๑ (เหล่า ร.)

๓๗๑. ส.อ. ณัฐวัฒน์ ปำนสุทธิ์

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๒๒๐๒๓๒๖ (เหล่ำ ร.)

๓๗๒. ส.อ. อนุรักษ์ ชูช่วย

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๒๐๑๕๔๗ (เหล่ำ ม.)

๓๗๓. ส.อ. สุธีระวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๒๐๑๕๒๒ (เหล่ำ ป.)

๓๗๔. ส.อ. ณพสิษฐ์ มุขแม้นเหมือน

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๗๔๒๐๐๗๙๑ (เหล่ำ ช.)

๓๗๕. ส.อ. สุรพงษ์ ชุมภำที

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๘๒๒๐๑๕๔๗ (เหล่ำ ส.)

๓๗๖. ส.อ. เฉลิมเกียรติ สำยวำรี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๒๒๐๑๕๙๔ (เหล่ำ ส.)
บก.มทบ.๔๒

๓๗๗. ส.อ. กวีพงษ์ ช่ำงเหล็ก

หมำยเลขประจำตัว ๑๕๖๕๖๐๑๘๘๕ (เหล่า ร.)

๓๗๘. ส.อ. นัฐพงศ์ บัวแก้ว

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๕๖๐๐๙๒๑ (เหล่า ร.)

๓๗๙. ส.อ. วิศรุต เมฆำอภิรักษ์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๕๖๐๑๑๐๙ (เหล่า ร.)
บก.มทบ.๔๓

๓๘๐. จ.ส.ต. อมรศักดิ์ สัญจร

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๐๑๐๑๐๓๗ (เหล่า ร.)

๓๘๑. ส.อ. รัฐพงศ์ บุญวงค์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๒๐๓๘๓๖ (เหล่า ร.)
บก.มทบ.๔๔

๓๘๒. ส.อ. ประเสริฐ บุญโย

หมายเลขประจาตัว ๑๕๔๔๗๐๐๑๖๒ (เหล่า ร.)

๓๘๓. ส.อ. พีรวัส ทองเกื้อ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๔๗๐๐๔๙๓ (เหล่า ร.)

๓๘๔. ส.อ. ธนดล สุริยสินธุ์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๑๑๐๑๑๙๔ (เหล่า ร.)
/๓๘๕. ส.อ. เจษฎำ ...

- ๑๗ ๓๘๕. ส.อ. เจษฎา คล่องใจชน

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๑๑๐๑๑๔๘ (เหล่า ป.)
บก.มทบ.๔๕

๓๘๖. ส.อ. ปริวัฒน์ ชูลี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๖๕๐๑๕๗๙ (เหล่า ร.)

๓๘๗. ส.อ. จักรฤษณ์ ศรีน้อย

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๖๕๐๑๑๒๘ (เหล่า ร.)
บก.มทบ.๔๖

๓๘๘. ส.อ. ซูซัลฟาณร์ นิเฮง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๒๕๐๐๖๖๑ (เหล่า ร.)

๓๘๙. ส.อ. อิสกานดา กมาลอ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๓๒๐๐๑๘๔ (เหล่า ร.)

๓๙๐. ส.อ. ฮาฟิส อุมา

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๕๐๐๒๐๐ (เหล่า ร.)

๓๙๑. ส.อ. มูฮัมหมัดฮาซันต์ แม

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๓๒๐๐๕๖๐ (เหล่า ร.)

๓๙๒. ส.อ. นาวารี ปะจูมะ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๕๐๐๖๕๖ (เหล่า ร.)

๓๙๓. ส.อ. ฟิตตรี ดือราโอะ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๓๒๐๐๗๙๖ (เหล่า ร.)

๓๙๔. ส.อ. อดิเรก มูดอ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๕๐๐๒๖๔ (เหล่า ร.)

๓๙๕. ส.อ. แวอูมา หะยีเปาะซู

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๕๐๐๒๖๑ (เหล่า ร.)

๓๙๖. ส.อ. มูฮัมมัดสุกรี มามุ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๒๕๐๐๔๑๑ (เหล่า ร.)

๓๙๗. ส.อ. เสรี มะยาเต็ง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๒๕๐๐๗๓๖ (เหล่า ร.)

๓๙๘. ส.อ. ซีลกอร์นัยน์ เจะโซะ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๒๕๐๐๔๐๖ (เหล่า ร.)

๓๙๙. ส.อ. อาซัน หะยีสาและ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๒๕๐๐๗๔๖ (เหล่า ร.)

๔๐๐. ส.อ. อัมรันดร์ บือราเฮง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๙๒๕๐๐๔๑๐ (เหล่า ร.)

๔๐๑. ส.อ. ธีระพงษ์ พัฒนพงศ์

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๓๒๐๐๒๒๐ (เหล่า ม.)

๔๐๒. ส.อ. เจษฎา มาสิก

หมายเลขประจาตัว ๑๕๖๒๕๐๐๑๖๗ (เหล่า ป.)

๔๐๓. ส.อ. อัมนูน หะมะ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๓๒๐๐๗๔๘ (เหล่า ป.)

๔๐๔. ส.อ. นครินทร์ เจะแล

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๕๐๐๑๖๘ (เหล่า ป.)

๔๐๕. ส.อ. มูฮัมมัดนัสรี หะยีเจ๊ะอาลี

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๕๐๐๔๙๖ (เหล่า ป.)

๔๐๖. ส.อ. อับดุลอาซิ ดอเล๊าะ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๕๐๐๕๗๔ (เหล่า ป.)

๔๐๗. ส.อ. บูคอรี เจะและ
๔๐๘. ส.อ. สุไลมาน ดาแม
๔๐๙. ส.อ. ฮัสบุลเลาะห์ อีซอ

หมายเลขประจาตัว ๑๕๗๒๕๐๐๓๘๐ (เหล่า ป.)
หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๕๐๐๖๐๑ (เหล่า ช.)
หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๒๕๐๐๑๐๓ (เหล่า ช.)
/๔๑๐. ส.อ. รำชันย์ ...

- ๑๘ ๔๑๐. ส.อ. ราชันย์ เจ๊ะโมง

หมายเลขประจาตัว ๑๕๘๓๒๐๐๔๕๖ (เหล่า ช.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศดังกล่าวตามคาสั่งนี้ไปรายงานตัว และแจ้ง
ภูมิลาเนาที่ บก.มทบ. ต้นสังกัด
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รับคาสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ
( ณัฐ อินทรเจริญ )
ปลัดกระทรวงกลำโหม

