
ลําดับ ยศ-ช่ือ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

กลุม 1

1 ร.อ.บัณฑิต  อินทโชติ 18639 ทภ.3

2 ร.ท.ชาญณรงค  พูลเกษร 7712 ทภ.3

3 ร.ต.เข็มเพชร  โกบุตร 17558 ทภ.3

4 จ.ส.ต.หญิงณัฏฐพัฒน  สุทธิวรกุล 15051 ทภ.3

5 ส.อ.พิพัฒน  ทองอุไร 20689 ทภ.3

6 จ.ส.อ.พุฒิพัฒน  รักวงษธนมา 14741 บก.พล.ร.4

7 ส.อ.นิกร  ริมไธสง 19325 บก.พล.ร.4

8 จ.ส.อ.วสันต  บุญยิ้ม 10771 รอย.บก.พล.ร.4

9 ส.อ.ณรงค  บุญเลิศ 22289 รอย.ม.(ลว.) 4

10 ร.ท.ไชยบาล  วงศจุมปู 6277 กอง พธ.พล.ร.4

11 ร.ต.สมมิตร  สุขเสถียร 4305 ร.4 พัน.3

12 ร.ต.ธีรพล  บุญรอด 23899 ร.4 พัน.3

13 จ.ส.อ.วีระ  วันจิ๋ว 3043 ร.4 พัน.3

14 จ.ส.อ.วิษณุ  อินทโชติ 23761 ส.พัน.4 พล.ร.4

15 จ.ส.ท.คมสันต  อยูเย็นดี 15275 ส.พัน.4 พล.ร.4

16 จ.ส.อ.สําเริง  กลิ่นบุญ 1377 พัน.สร.4

17 จ.ส.อ.สมภพ  อินทรประเสริฐ 10652 พัน.สห.31

18 จ.ส.ต.สมนึก  มาฉาย 23013 พัน.สห.31

19 ร.ต.ธวัชชัย  ทองดี 11410 มทบ.39

20 จ.ส.อ.ภานุพันธ  ทองเปนทรัพย 24127 มทบ.39

21 ส.อ.ชนุตร  พละพล 15726 มทบ.39

22 ส.อ.จงรักษ  ชางกัณฑา 16332 มทบ.39

23 นางพรรณภา  จันทสีร 3143 มทบ.39

24 นางจันทรเพ็ญ  มวงพรหม 5586 มทบ.39

25 ร.ต.เผชิญ  ชูจันทร 2274 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

26 ร.อ.ธีระพล  คํามีศรีนนท 5579 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

27 พ.ต.จักร  เฉียงเหนือ 13489 สง.สด.จว.พ.ล.

28 พ.ต.นวิธาน  พรานบุญญฤทธิ์ 11859 สง.สด.จว.ส.ท.

29 ส.ท.ธนิสรณ  วินิจสร 23522 สง.สด.จว.อ.ต.

กลุม 2

1 จ.ส.อ.วัฒนศักดิ์  วินัยธรรม 13693 ทน.3

2 ร.ต.หญิงภทพร  บุญจันทร 3969 กรม ทพ.33

3 จ.ส.อ.นพรัตน  สุวรรณ 15312 กรม ทพ.33

4 ส.อ.ธราวุฒิ  เจริญรัตน 16372 กรม ทพ.33

5 ส.อ.กัณฑอเนก  ทีปตชินสีห 16459 กรม ทพ.33

ผนวก ก

รายช่ือผูแทนสมาชิกประจําปบัญชี 2562 (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)
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6 ส.อ.สินธรา  เครื่องจันทร 16453 กรม ทพ.33

7 ส.ท.วัชระ  นันทะเสน 16477 กรม ทพ.33

8 ส.ท.พีระยุทธ  วัฒนสุวรรณกูล 16480 กรม ทพ.33

9 ส.อ.ศุภฤกษ  เขียวนนท 16483 กรม ทพ.33

10 ส.อ.สุริยนต  ปุกเปยง 16487 กรม ทพ.33

11 ส.อ.ณัฐพล  มณฑา 16492 กรม ทพ.33

12 ส.อ.สุพล  แสงสอง 17392 กรม ทพ.33

13 อส.ทพ.พุทธิพงษ  คงแดง 16997 กรม ทพ.33

14 อส.ทพ.สุรศักดิ์  สุขเครือเกิด 16998 กรม ทพ.33

15 อส.ทพ.บุญฤทธิ์  อาจกิจ 17000 กรม ทพ.33

16 อส.ทพ.ดิเรก  มณี 17003 กรม ทพ.33

17 อส.ทพ.แสงชาติ  แสนใจ 17006 กรม ทพ.33

18 อส.ทพ.ฉัตรมงคล  คําแกว 17007 กรม ทพ.33

19 อส.ทพ.อรัญ  แสงคอง 17009 กรม ทพ.33

20 อส.ทพ.อํานาจ  มูลวงค 17012 กรม ทพ.33

21 ร.ต.วีรศักดิ์  โชติพรม 7370 ป.4

22 จ.ส.อ.วิศิษฎ  วงศวิศิษฎรังสี 20632 ม.พัน.9 พล.ร.4

23 จ.ส.อ.ดํารงศักดิ์  โพธิ์สอน 24198 ม.พัน.9 พล.ร.4

24 ส.ท.จักรพิชญ  นุปาน 22139 ม.พัน.9 พล.ร.4

25 ร.ท.สุภฤกษ  คชอาจ 10604 ป.4 พัน.104

26 ร.ต.มรกต  คมเขียว 21859 ป.4 พัน.104

27 ร.ท.สุวัฒน  ราชเพียแกว 21007 ส.พัน.23 ทภ.3

28 จ.ส.อ.สุวิสาตร  ธรรมพิทักษ 15282 ส.พัน.23 ทภ.3

29 อส.ทพ.หญิงวาสนา  ขันจะนันท 16750 ฝทพ.ศปก.ทภ.3

30 พ.ต.อุดม  ศิลปชัย 5946 ศปภอ.ทบ.3

31 จ.ส.อ.สุริยัน  แสงพรม 6021 ศปภอ.ทบ.3

32 จ.ส.ต.รัตนชัย  แซมี 19163 รอย.ปจว.3

33 ส.อ.ชาคริต  แกวตา 18364 ชสบ.4

กลุม 3

1 ร.ต.สมศักดิ์  ฉาใจ 17879 พล.พัฒนา 3

2 ส.อ.วัชรากร  พงษบุตร 23715 พล.พัฒนา 3

3 ร.ท.อานุภาพ  สุชาติธรรม 16310 ช.3

4 พ.อ.อมร  พิมพสี 13274 ช.3 พัน.302

5 จ.ส.อ.อนุสรณ  อินทะกูล 6195 ช.3 พัน.302

6 จ.ส.อ.สันติ  ปะกินัง 21123 ช.3 พัน.302

7 จ.ส.อ.เชน  เพชรานรากร 15424 ช.3 พัน.302

8 จ.ส.อ.ชัยวัฒน  พุกจันทร 6267 ช.3 พัน.302

9 ส.อ.ธนวัฒน  สิริสุภา 19334 ช.3 พัน.302
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10 จ.ส.อ.ภูริทัต  มากบุญ 10707 กอง สพบ.พล.ร.4

11 ส.อ.มนูญ  จองไฟ 23557 กอง สพบ.พล.ร.4

12 ร.อ.ชวลิต  กลิ่นทับ 1502 รอย.ลว.ไกล 4

13 จ.ส.ต.วิทูลย  ทองทาย 16302 รอย.ลว.ไกล 4

กลุม 4

1 ร.อ.หญิงวิมลรัตน  บัญชาโต 22617 มทบ.31

2 ร.ท.หญิงพินิจนันท  จันทรมณี 21748 มทบ.31

3 จ.ส.อ.วิสูตร  พวงทวาย 6252 มทบ.31

4 จ.ส.ต.พงศเลิศ  พูสุภา 24039 มทบ.31

5 ส.ต.หญิงอารีรัตน  พลอยงาม 21150 มทบ.31

6 ร.อ.สมบูรณศิริ  วิมานราช 8297 ศฝ.นศท.มทบ.31

7 จ.ส.อ.สมรักษ  มวงแกว 5358 รพ.คายจิรประวัติ

8 ส.ท.สุทิน  นอยโม 22430 รพ.คายจิรประวัติ

9 ร.อ.อนันต  สุขแจม 22485 ร.4

10 จ.ส.อ.ทวีศักดิ์  บัตรเสียงหวาน 20263 ร.4

11 ส.ท.ประพันธ  เข็มนิมิตร 22763 ร.4

12 ร.ท.พงศภีระ  สิงหโตทอง 18923 ร.4 พัน.1

13 ส.ท.ณัฐพงษ  สุขแกวฟา 23406 ร.4 พัน.1

14 ส.ท.ธีรศักดิ์  พันธุสุวรรณกิจ 18033 ร.4 พัน.1

15 ร.อ.รังสรรค  สวนสุข 6682 ร.4 พัน.2

16 ร.ต.นวกร  แกวอํ่า 15259 ร.4 พัน.2

17 ส.อ.จักรภัทร  โอภาไพบูลย 19673 ร.4 พัน.2

18 พ.ท.บุริม  เครือเปงกุล 14684 ป.4 พัน.4

19 ร.ท.ชวฤทธิ์  จํารัส 13070 ป.4 พัน.4

20 ส.อ.ธีรศักดิ์  ทองดี 19686 ช.พัน.4 พล.ร.4

21 ส.อ.ณัฐกานต  มณีแกว 20721 ช.พัน.4 พล.ร.4

22 ส.อ.อังกูร  ศรีฟา 19893 ช.พัน.4 พล.ร.4

23 ส.อ.วรารุจน  อุดแกว 22892 ช.พัน.4 พล.ร.4

24 ส.อ.จักรณรงค  พิมพพันธ 16781 สง.สด.จว.น.ว.

25 พ.ท.วิสูตร  นุชนอมบุญ 11864 สง.สด.จว.อ.น.

กลุม 5

1 ส.ท.ภูมินทร  ถ่ินน้ําใส 18425 พล.ม.1

2 ร.ต.วราพงศ  อุนเรือน 10410 ม.พัน.28 พล.ม.1

3 จ.ส.อ.วิเศษ  กุดตุย 24173 ม.พัน.28 พล.ม.1

4 จ.ส.ต.ณัฐนภ  เพ็งเรือง 23371 ม.พัน.28 พล.ม.1

5 จ.ส.ต.วรากร  ครบุรี 16047 ม.พัน.28 พล.ม.1

6 ส.ต.ศุภกิจ  นิลคง 24989 รอย.บก.พล.ม.1

7 จ.ส.อ.ประพันธ  กําคําเพ็ชร 19146 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1
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8 จ.ส.อ.ม่ิงขวัญ  กุยเกีย 8130 กอง สพบ.พล.ม.1

9 จ.ส.อ.เมธี  ชูจุย 22287 กอง สพบ.พล.ม.1

10 ร.ต.สมเกียรติ  มาราช 7497 กอง พธ.พล.ม.1

11 ร.อ.เลอศักดิ์  แกวสุขศรี 13033 ม.3

12 ร.อ.ชัชวาลย  เหาะหา 19174 ม.3

13 จ.ส.อ.บุญมี  ทองรักษา 12202 ม.3 พัน.13

14 จ.ส.อ.สตาร  สืบสวน 10172 ม.3 พัน.13

15 จ.ส.อ.พูนทวีทรัพย  ใบยา 25152 ม.3 พัน.13

16 จ.ส.ต.อรรถพล  ทารส 22820 ม.3 พัน.13

17 จ.ส.อ.พีรยุทธ  บรรจง 16143 ม.3 พัน.13

18 จ.ส.อ.พนม  บวบมี 7970 ม.3 พัน.18

19 จ.ส.อ.นเรศ  สิงหกวาง 10701 ม.3 พัน.18

20 จ.ส.อ.สายทอง  ทวีบุญ 8007 ม.3 พัน.18

21 จ.ส.ต.จักรกฤษณ  หงสพันธ 20287 ม.3 พัน.18

22 จ.ส.อ.เกียรติพงษ  ซอละสี 10756 ม.3 พัน.26

23 จ.ส.อ.สิทธิพร  สิทธิมงคล 22338 ม.3 พัน.26

24 จ.ส.ต.ชัยยุทธ  นันทะบุตร 20879 ม.3 พัน.26

25 ส.อ.เมธี  เจียวเจริญ 20200 ช.พัน.8 พล.ม.1

26 จ.ส.อ.สิริชัย  กึนสี 20644 ช.พัน.8 พล.ม.1

27 ส.ท.ชาญณรงค  พิมพพา 24215 ช.พัน.8 พล.ม.1

28 จ.ส.อ.พงษพันธุ  ตนะทิพย 12539 ช.พัน.8 พล.ม.1

29 จ.ส.อ.สุทธิพร  แกวรัตน 21015 พัน.สร.8

30 ร.ต.มานพ  บําเรอจิตต 9579 ส.พัน.11 พล.ม.1

31 ส.อ.กิตติพัฒน  บํารุงบุรี 24821 ส.พัน.11 พล.ม.1

32 ร.ท.แดน  วางสิงห 10814 ป.21

33 ร.อ.ทักษิณ  ม่ิงสกุล 18408 มทบ.36 

34 จ.ส.อ.คูณ  แตงออน 11392 มทบ.36 

35 จ.ส.อ.กฤษฎา  รัตนผล 24225 มทบ.36 

36 ส.ท.พิพัมน  มีผล 19765 มทบ.36 

37 ส.อ.ธีระ  คชลี 22462 มทบ.36 

38 ส.ต.ณัฐภัทร  จินะวุฒิ 24230 มทบ.36 

39 จ.ส.ต.นัฐการณ  เวชสุภา 21869 รพ.คายพอขุนผาเมือง

40 ร.ท.ไพบูลย  สมสมัย 8134 ชสบ.7

41 จ.ส.อ.รุง  สาขุนทด 11911 สง.สด.จว.พ.ช.

42 พ.ต.มานพ  เรือนมูล 11989 สง.สด.จว.พ.จ.

กลุม 6

1 พล.ต.ณรัช  สิงหปภาภร 11602 มทบ.310

2 ร.อ.ประจวบ  กลากสิกิจ 5050 มทบ.310
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3 จ.ส.อ.เกียรติกอง  กล่ําบุตร 12420 มทบ.310

4 จ.ส.ท.พิเชฐ  เตือนจิตร 11014 มทบ.310

5 ส.ท.สุวัฒนา  มงคลสุวบัณฑิต 19472 มทบ.310

6 พ.ต.หญิงนันทิยา  เวชวินิจ 14593 รพ.คายวชิรปราการ

7 ร.ท.อรรคชัย  มีมา 13398 ร.14

8 ส.อ.อดิศักดิ์  พรมมา 20279 ร.14

9 ร.ท.มนัสพงษ  สังเขป 3080 ร.14 พัน.1

10 จ.ส.อ.เมธี  รอดคุม 16275 ร.14 พัน.1

11 ส.อ.ยุทธนา  รักษาดี 23538 ร.14 พัน.1

12 ร.ต.ณธกฤต  มณีแกว 21505 ร.14 พัน.1

13 จ.ส.อ.ไพรรัตน  วงคคําลือ 24409 ร.14 พัน.2

14 ส.ท.สิทธิกร  เขียวแกว 20395 ร.14 พัน.2

15 ส.ท.จาตุรงค  เพ่ิมเจริญ 20813 ร.14 พัน.2

16 ส.ต.กฤษฎา  คูเทียม 24447 ร.14 พัน.3

17 ส.ต.กิตติ  แกวตระกูล 24575 ร.14 พัน.3

18 ส.ต.กุลพันธ  ทาเสนาะ 24577 ร.14 พัน.3

19 ร.ท.พยุง  เทศชื่น 9364 กรม ทพ.35

20 จ.ส.อ.ประพัฒน  เวียงแก 3604 กรม ทพ.35

21 ส.อ.พงศศักดิ์  วัชรพุทธ 9298 กรม ทพ.35

22 ส.อ.ธีรศักดิ์  เลี้ยงประยูร 17457 กรม ทพ.35

23 อส.ทพ.ทวิช  จันทรา 21180 กรม ทพ.35

24 อส.ทพ.ประสงค  ธรรมสอน 21403 กรม ทพ.35

25 พ.อ.ชัชวาล  ศิริเขต 18802 สง.สด.จว.ต.ก.

26 พ.อ.ไพรัช  ศรีสารัตน 24469 สง.สด.จว.ก.พ.

กลุม 7

1 พ.อ.บรรณวัฒน  พรหมจรรย 7220 พล.ร.7

2 จ.ส.ท.อนุชิต  ตะนอย 16258 พล.ร.7

3 จ.ส.อ.นที  ไมตรีจิตต 14865 ร.7

4 จ.ส.อ.เอกภพ  ราชตา 15231 ร.7

5 จ.ส.ต.เจษฎา  โชตินันท 22051 ร.7 พัน.1

6 ส.อ.นิรุต  ศรีคํา 18383 ร.7 พัน.1

7 จ.ส.อ.เฉลิมวุฒิ  กันทะหลา 19432 ร.7 พัน.2

8 ส.ท.อรรถพล  ฝายตระกูล 19216 ร.7 พัน.2

9 ส.ท.ภาสกร  เผือกหอม 24763 ร.7 พัน.5

10 ส.ท.ดนัย  ไชยเนตร 19249 ร.17 พัน.2

11 ร.ต.วรวุฒิ  วงคตระกูล 16118 กรม ทพ.36

12 จ.ส.ต.รัชภู  พิเศษกุล 23439 กรม ทพ.36

13 ส.อ.ภูวนาถ  ทองดีวงค 17901 กรม ทพ.36
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14 ส.อ.เฉลิมพล  เจียวัฒนากุล 19647 กรม ทพ.36

15 อส.ทพ.จวน  วงษภูธร 17605 กรม ทพ.36

16 อส.ทพ.ปรีดา  กรนําโชค 17799 กรม ทพ.36

17 อส.ทพ.พงศกร  กรอบจิตม่ัน 17728 กรม ทพ.36

18 อส.ทพ.สถาพร  สมปาน 18777 กรม ทพ.36

19 อส.ทพ.ธีรวัฒน  สุขใจ 17839 กรม ทพ.36

20 อส.ทพ.ธวัชชัย  เกตุโชติ 17826 กรม ทพ.36

21 ร.ท.ไพฑูรย  นวลแหยม 6215 พัน.พัฒนา 3

22 ร.ต.วิโรจน  มากโภคา 5656 พัน.พัฒนา 3

23 จ.ส.ต.ธวัชชัย  หลามี 20258 พัน.พัฒนา 3

24 ร.ต.ณัฐพิสิษฐ  แพรมวน 21964 ป.พัน.7 พล.ร.7

25 ร.ต.เอกพจน  อุดดี 15274 สง.สด.จว.ช.ม.

26 ร.ท.เสกสิทธิ์  ศรีสุข 12110 สง.สด.จว.ล.พ.

27 ร.ท.สัญชัย  เอ่ียมสอาด 21288 สง.สด.จว.ล.ป.

28 พ.ต.วิสุทธิ์  แกวกันทา 14629 สง.สด.จว.ม.ส.

กลุม 8

1 ร.ต.สุนันทชัย  บานสระ 20154 มทบ.34

2 จ.ส.อ.ปณิธาน  เลาหวิโรจนพจน 7263 มทบ.34

3 ร.ต.อรรถพล  ศรีประภา 20674 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

4 จ.ส.อ.ธนวัฒน  อินชุม 22632 ร.17

5 พ.ท.ปยะชาติ  พรมนาทม 16251 ร.17 พัน.3

6 จ.ส.อ.ประยูร  ใจดี 22027 ร.17 พัน.4

7 ร.ท.สาคร  ปรีเปรม 19109 ป.พัน.17 พล.ร.7

8 ส.อ.พัฒนพงษ  แกวอัคฮาด 20197 ป.พัน.17 พล.ร.7

9 พ.ต.กนิษฐพจน  ยอยฝอย 16873 กรม ทพ.31

10 จ.ส.ต.พานิช  หอมนาน 15313 กรม ทพ.31

11 จ.ส.ต.วัชระ  ขัติยศ 13799 กรม ทพ.31

12 จ.ส.ต.สุรนิตย  บรรจง 19860 กรม ทพ.31

13 ส.อ.ศุภชัย  สุธรรมปวง 16519 กรม ทพ.31

14 ส.อ.อดิศร  อานัน 22179 กรม ทพ.31

15 ส.อ.ลิขิต  สุยะตะ 22434 กรม ทพ.31

16 ร.ท.จรัล  โฆสิต 7657 กรม ทพ.32

17 จ.ส.ต.ปราโมทย  พวงอุไร 21522 กรม ทพ.32

18 ส.อ.ชัยนรินทร  เตชะบุญ 23434 กรม ทพ.32

19 ส.ต.มนตรี  รอดหนองแหว 24056 กรม ทพ.32

20 อส.ทพ.จรัญ  อินปา 24665 กรม ทพ.32

21 อส.ทพ.ยุทธการ  จิตกวาง 24829 กรม ทพ.32

22 อส.ทพ.เมธิชัย  สุทธหลวง 24260 กรม ทพ.32
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23 ส.ท.พัสกร  ไชยวรรณา 21149 สง.สด.จว.พ.ย.

24 พ.ต.สมบูรณ  จิตรประสาร 23728 สง.สด.จว.ช.ร.

25 ร.ท.ชินพัฒน  สมศรี 12332 สง.สด.จว.น.น.

26 ส.ท.มนัส  พิเคราะห 20739 สง.สด.จว.พ.ร.

กลุม 9

1 พ.ท.เกษม  ศักดิ์ศรี 774 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2 จ.ส.อ.เกียรติภูมิ  พราวพลายแกว 15369 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3 พ.อ.คณิน  อริยะวงศ 18626 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4 ร.ท.จรรยงค  ทองนาค 11270 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5 ร.ต.จําลอง  อยูสุข 853 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

6 ร.ต.จําลอง  เมฆโพธิ์ 14815 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

7 จ.ส.อ.ฉลอง  แจงจีน 589 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

8 จ.ส.อ.ฉลาด  ธรรมมูลตรี 3278 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

9 จ.ส.อ.แฉลม  รักษาคม 7273 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10 ร.ต.ชนินทร  อินทรกอง 1099 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

11 ร.ต.ชรินทร  สุมยง 19375 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

12 ร.ต.ชาตรี  พรหมสนธิ์ 4188 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

13 ร.ต.ชูชีพ  นาคเจือทอง 2962 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

14 พ.อ.เชน  แตงนารา 15950 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

15 พ.ท.เชน  จุลพันธ 18726 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

16 จ.ส.อ.ณรงค  ดนตรี 2314 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

17 พ.ต.ณรงค  สายจิตร 3784 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

18 ร.ท.ณรงค  นอยวงษ 19090 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

19 พ.ท.ณรงคฤทธิ์  ประสงคเจริญ 17163 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

20 ร.ท.ณัฐวุฒิ  อยูบาง 11928 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

21 จ.ส.อ.ทรงเกียรติ  ใจดี 2580 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

22 พ.ต.ทรงไพร  เพียรภายลุน 19969 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

23 ร.ท.เท่ียง  เทพพา 2179 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

24 จ.ส.อ.ธงชัย  สระสมทรัพย 1761 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

25 จ.ส.อ.ธนชัย  พวงสมบัติ 16104 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

26 ร.ต.ธนพล  สวางแกว 21025 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

27 ร.ต.ธนาวี  สารเถ่ือนแกว 12559 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

28 พ.อ.หญิงธัญพร  วงศบา 20044 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

29 จ.ส.อ.ธีระพล  มวงเล็ก 12603 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

30 ร.อ.นิคม  เนียมนก 798 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

31 ร.ต.บุญเรือง  จันตะวงค 3972 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

32 ร.ท.ประจวบ  สิงหคง 16764 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

33 จ.ส.อ.ประโยชน  ดีดนอย 3192 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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34 จ.ส.อ.ประวิช  พิพัฒนพรวงศ 12782 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

35 ร.ต.ประสิทธิ์  ขันทอง 3220 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

36 พ.ท.ประเสริฐ  ออดพันธ 1144 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

37 พ.ท.ปรัชญา  ดีวัฒนากูล 1402 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

38 จ.ส.อ.ปราโมทย  อาจสารีกรณ 2487 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

39 ร.ท.พยัพ  เดือนเพ็ญ 4183 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

40 จ.ส.อ.พรเทพ  อินทรแกว 3295 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

41 ร.ต.ไพบูรณ  ยอดยศ 1010 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

42 จ.ส.อ.ไพบูลย  แพรเมือง 3240 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

43 จ.ส.อ.มณฑล  พุมมะลิ 12323 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

44 จ.ส.อ.มากอํานาจ  วงษอนันต 1540 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

45 ร.ต.มาโนช  เด็ดแกว 1481 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

46 ร.ต.ยงยุทธ  สุขทัศน 2073 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

47 ร.ต.วรพันธ  โบสุวรรณ 7056 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

48 พ.ต.วันชัย  บุญเฟอง 21755 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

49 ร.ต.วัลลพ  อินถา 92 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

50 นางวาณิชรดา  ม่ันคงยศ 2739 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

51 ร.ต.วิชิต  บัวชื่น 136 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

52 จ.ส.อ.วิริยะ  สุชวลิต 2042 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

53 จ.ส.อ.วีระโชติ  ตายา 905 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

54 พ.ต.วีระเดช  แกวมาลา 4122 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

55 จ.ส.อ.ศิลปชัย  แกวเมือง 4060 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

56 ร.ท.สงกรานต  รอดเทศ 2980 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

57 จ.ส.อ.สมชัย  หยดยอย 9772 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

58 จ.ส.อ.สมชาติ  ชางพินิจ 8671 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

59 จ.ส.อ.สมพันธ  ชินตะคุ 4195 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

60 พ.ท.สมรด  เชื้อบุญจันทร 3529 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

61 ร.ท.สมรัตน  เตจะแสน 20152 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

62 ร.ต.สมศักดิ์  สีสังข 6188 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

63 พ.อ.สาโรจน  เดชฟุง 16297 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

64 ร.ต.สิทธิชัย  แจงสวาง 3589 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

65 พ.ต.สิทธิณรงค  ดําริห 564 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

66 ร.ต.สุนทร  สนั่นนาม 66 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

67 ร.ต.สุพจน  ม่ันสกุล 2420 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

68 จ.ส.อ.สุพจน  ทิมเมน 21034 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

69 ร.ต.สุมินทรวงศ  วงศพยอม 2459 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

70 จ.ส.อ.สุรพล  ซาวลี้แสน 17882 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

71 พ.ท.สุรศักดิ์  กลาหาญ 19801 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
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72 ร.ต.สุวิน  โพธิ์รี 20351 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

73 ร.อ.เสนห  ศรีภิรมย 14658 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

74 จ.ส.อ.เสม  เพ็งชาวนา 1420 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

75 จ.ส.อ.แสงสี  เรืองรัศมี 15506 สมาชิกขอผอนผันหนี้

76 ร.ต.ไสว  แตงบาง 3150 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

77 จ.ส.อ.อิชชกันต  จรรยวัฒนสกล 15637 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

78 ร.ท.อิศราวุธ  เลิศทองมี 777 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

79 จ.ส.อ.เอกวุฒิ  จันทะคูณ 1534 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

ตรวจถูกตอง

               (  นายดิษพงศ  ทองจัตุ  )

           หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

                            ต.ค.61


