
ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

1 พล.ท. นริศ  ศรีเนตร 5 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2 พล.ต. อานนท  เทพานวล 8 สมาชิกสงเงินเอง

3 พล.ท. ศิรพงศ  ศโรภาส 14 สมาชิกหักบัญชีเงินฝากสหกรณ

4 พ.ท. ทองเริ่ม  กมุทา 16 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5 ร.อ. จีระพงษ  แสนไฝ 30 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

6 ร.อ. ชวน  โทตรี 32 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

7 พล.ต. สมพงษ  อุปกิจ 34 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

8 พ.ท. ปรีชา  เทียมวิไล 38 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

9 ร.อ. สมพงษ  เกตุเทศ 42 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10 จ.ส.อ. สนชัย  พรมโบสถ 44 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

11 ร.อ. จิรวัฒน  พุมโพธ์ิ 54 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

12 พ.ต. ทวีป  แฮตุย 58 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

13 ร.อ. บรรจง  อักษรไชย 61 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

14 จ.ส.อ. ระเดน  พ่ึงแตง 62 ทน.3

15 ร.ต. สุนทร  สน่ันนาม 66 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

16 ร.ต. ณัฐศิลป  หงษนิมิตร 67 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

17 พ.ต. อรรณพ  พรหมหิตร 75 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

18 ร.ต. งาม  คุมแสง 82 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

19 ร.ต. วัฒนะ  มาทอง 83 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

20 ส.อ. อูด  คําดี 85 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

21 จ.ส.อ. จรัญ  แกวแสนเมือง 89 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

22 ร.ต. อิทธิพล  วันเพ็ญ 91 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

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

24 จ.ส.อ. คมสันต  วิจารณพล 100 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

25 จ.ส.อ. เดชา  แสงเย็น 115 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

26 พ.ท. ยอด  ทับทอง 118 สมาชิกสงเงินเอง

27 จ.ส.อ. ภานุวัชร  สิทธิ 123 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

28 จ.ส.ต. บัญญัติ  พุฒนา 124 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

29 จ.ส.ต. อครเดช  ช่ืนเย็น 128 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

30 ส.อ. อนุสรณ  ภูเกิด 131 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

31 จ.ส.ต. วิเชียร  หนูเทศ 134 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

32 ร.ต. เอนก  วรรณพโล 135 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

33 ร.ต. วิชิต  บัวช่ืน 136 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

34 ร.ต. สุบิน  ทะมา 139 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

35 จ.ส.ต. ปรีชา  คงมี 145 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

36 ร.ต. วรรณรัตน  การะเกตุ 150 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

37 พ.ต. สุชาติ  ใจกลา 152 ร.153

38 จ.ส.อ. สมเดช  อรุณเกลา 153 รอย.ลว.ไกล 4

39 ร.ต. สนิท  ทิมเปย 154 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

40 ร.ต. ฤทธ์ิณรงค  วรรณประเสริฐ 156 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

41 ร.ต. บุญธรรม  กันเท้ิยม 157 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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42 ร.ต. อนันต  วุฒิกานตนนท 158 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

43 ร.ต. เกษม  เสนานุช 163 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

44 จ.ส.อ. นิพนธ  ดวงใย 165 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

45 จ.ส.อ. เรืองวุฒิ  คันธรักษ 166 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

46 ร.อ. พรพิทักษ  เทียมทัน 168 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

47 ร.อ. มานพ  ศรีเกษ 169 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

48 จ.ส.อ. ชลอ  สุขล้ําเลิศ 172 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

49 ร.ต. วรวิทย  พุกละมุน 176 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

50 ร.ต. ชัยฤกษ  ดาจง 177 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

51 จ.ส.อ. อุดม  ตั้งใจ 178 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

52 จ.ส.อ. จรัญ  จําลองแกว 179 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

53 ร.ต. ชัช  ศรีบุญวงศ 184 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

54 ร.ต. สุรศักดิ์  สวนเศรษฐ 186 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

55 ร.ต. มานิต  ขยับ 192 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

56 พ.ท. ประยูร  พงษโพธ์ิพิทักษ 193 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

57 จ.ส.อ. ประสงค  ยาหลง 199 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

58 ร.ต. ประยุทธ  นุมน่ิม 208 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

59 ร.ท. มานิต  มีจันโท 212 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

60 ร.ต. บุญยืน  มากรัตน 214 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

61 พ.ท. สุวิทย  สงวนรัษฏ 223 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

62 ร.ต. เก้ือ  แยมเสมอ 226 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

63 จ.ส.อ. กฤตภัทร  ทองคําระยับ 227 ทน.3

64 ร.ท. สมพิศ  น่ิมสุวรรณ 228 มทบ.39 (นายทหาร)

65 จ.ส.อ. สําเริง  หลําประเสริฐ 231 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

66 ร.อ. เจน  ศิลปศร 233 สมาชิกสงเงินเอง

67 ร.ต. สุชาติ  ตินะคัต 235 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

68 ร.ต. วิวัฒน  วินัยธรรม 237 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

69 พ.ท. สํารวย  พิมพประสานต 238 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

70 พ.ต. ไพบูลย  ทองศรี 240 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

71 ร.ต. กองพัน  แกวจรูญ 242 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

72 จ.ส.อ. สมชาย  โพธ์ิทอง 243 ทภ.3

73 พ.ท. ณัฐวัฒน  เรืองมณีญาต 249 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

74 ร.อ. เกษียณ  ใจดี 254 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

75 จ.ส.อ. ชูเกียรติ  ศรียิ่สุน 266 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

76 จ.ส.อ. ศักดา  นาเครือ 268 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

77 ร.ต. ปรีชา  หลอศิริ 269 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

78 พ.ต. ศรีวรรณ  แสดพรม 278 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

79 ร.ต. นพดล  ยิ้มคง 283 สมาชิกสงเงินเอง

80 ส.อ. นครไทย  ยวนแหว 294 สมาชิกสงเงินเอง

81 ร.ต. นิตชัย  ภูมิดี 302 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

82 ร.ท. ปาลวัฒน  ศรีคง 314 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

83 ร.ต. ชุมพร  สุขสบาย 316 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
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84 จ.ส.อ. นิคม  กลิ่นชาวนา 320 ป.4

85 พ.ต. พรชัย  อยูน่ิม 342 ป.4

86 จ.ส.อ. ชัยวุฒิ  โฉมยงค 349 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

87 พ.ต. ผดล  อินเทศน 351 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

88 ร.ต. พิเชษฐ  สนธิคุณ 355 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

89 ร.อ. สานิตย  ไทยงวน 356 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

90 ร.ต. ประสพ  อุลปาทร 357 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

91 ร.ท. ประยูร  เน่ืองไผ 361 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

92 ร.ต. สมชาติ  ทองศรี 368 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

93 จ.ส.ต. ผดุง  เจริญกูล 370 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

94 ร.ท. วิชัย  สุขล้ําเลิศ 376 ทน.3

95 ร.อ. ศิววิชญ  จันทรดี 378 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

96 ร.ต. อาย  เสทน 381 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

97 นาย วิเชียร  ใยมี 382 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

98 ร.ต. ธีระวุฒิ  หมั่นพูล 393 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

99 ร.ท. สวาท  เมืองลอย 394 ร.14 พัน.3

100 จ.ส.อ. วิโรจน  สุพัฒน 396 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

101 ร.ต. ณรงค  กาหลง 399 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

102 จ.ส.อ. สมาน  สุขสี 409 พัน.สห.31

103 ร.ต. ประกอบ  หุนฉัตร 411 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

104 ร.ต. สกล  พงษจันทร 415 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

105 ร.ต. ดุรงคฤทธ์ิ  สุนทร 418 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

106 จ.ส.ต. สถิตย  สมศักดิ์ 427 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

107 ร.ต. ปณิธาน  ชุมกัณทรบุปผา 430 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

108 จ.ส.ต. ลมัย  แตงอํ่า 431 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

109 ร.ท. ประยุทธ  แผนสนิท 436 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

110 ร.อ. พีระศักดิ์  ขจีจิต 438 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

111 พล.อ. อาธิศักดิ์  สุขสวัสดิ์วงศ 444 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

112 ร.ต. ชูชีพ  รอดประเสริฐ 450 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

113 ร.ท. ประดิษฐ  กิราวัลย 453 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

114 ร.ท. สัจจา  หลําประเสริฐ 454 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

115 ร.ต. จิรศักดิ์  ดวงแจมใส 457 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

116 ร.ต. ทัศนะ  สุวนานนท 459 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

117 ร.ท. ดําริห  หมั่นเขตรกิจ 460 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

118 ร.ท. สมหมาย  อินดี 461 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

119 จ.ส.อ. สาคร  จันทรเกษม 462 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

120 ร.ท. ทมิล  รองทอง 463 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

121 ร.ท. ประกิจ  เลาวงค 466 มทบ.39 (นายทหาร)

122 จ.ส.อ. กิตติ  นําปูนสัก 469 พัน.พัฒนา 3

123 จ.ส.อ. สุริยา  มูลจนบาตร 470 พัน.สร.4

124 ร.ต. สมพร  แสนเกิด 473 พัน.สร.4

125 พล.ต. อุกฤษฎ  นุตคําแหง 480 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)
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126 พ.อ. ประชัน  คงถาวร 486 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

127 พ.ท. สมเกียรติ  หาญขําพงษ 489 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

128 ร.ต. สงัด  สินเส็ง 492 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

129 พ.อ. ฉออน  มากะนัตย 495 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

130 จ.ส.อ. ทวี  ใจทน 497 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

131 พ.อ. ดุสิต  ชมเชียงคํา 504 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

132 พ.ท. วิเชียร  ปนคุย 507 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

133 ร.ต. ดํารงค  สุวรรณโณ 509 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

134 ร.ต. สมนึก  ตรงตอกิจ 514 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

135 ร.ต. บุญสง  ครุฑคง 518 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

136 ร.ต. มานพ  โมเรือง 519 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

137 จ.ส.อ. ไชยา  อินทรชิต 520 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

138 ร.ต. วิรัช  คงเนตร 523 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

139 จ.ส.อ. พิชัย  ชินารักษ 524 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

140 ร.ต. สวง  วงคบุรี 529 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

141 พ.อ. ภูมินทร  จันทร 532 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

142 จ.ส.อ. อุดม  สุดสวาท 534 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

143 ร.ต. ไพศาล  ศรีทับทิม 537 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

144 ร.อ. สมหมาย  คงสมบัติ 538 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

145 ร.ต. อําพร  ภูสุวรรณ 539 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

146 ร.ต. วิเชียร  โพธ์ิรุง 540 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

147 ร.อ. ยอดสงคราม  แทนทอง 541 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

148 พ.ท. วสันต  จันทรเช้ือ 543 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

149 ร.ท. วันชัย  ภูมี 551 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

150 ร.ต. บรรเลง  โพธ์ิทอง 553 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

151 ร.อ. ไพฑูรย  อมดวง 554 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

152 ร.ต. สวาท  ชางปด 559 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

153 ร.ต. นิวัฒน  ทองบุรี 561 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

154 พ.ท. สิทธิณรงค  ดําริห 564 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

155 ร.ต. สุรัตน  อินทรแสง 567 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

156 ร.ต. ประเจตน  สิงหเดช 571 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

157 ร.ต. พงษพีระ  มั่นนุช 572 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

158 พ.ต. สมเกียรติ  ขยา 574 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

159 พ.ต. อารมณ  วันจิ๋ว 576 มทบ.35

160 จ.ส.อ. เสนห  เลิ้ยงน่ิม 577 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

161 พ.ต. ชาลี  สุขศิริ 578 มทบ.35

162 จ.ส.อ. ไพโรจน  นอยหมอ 579 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

163 ร.ต. สุพจน  โพธ์ิพยอม 580 ร.4 พัน.3

164 ร.ต. บุญสง  โครงสรอย 581 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

165 ร.ต. คนอง  สุริยะ 583 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

166 ร.ท. สุวัฒน  ศรีสมบัติ 585 ร.14 พัน.3

167 จ.ส.อ. ฉลอง  แจงจีน 589 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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168 จ.ส.อ. มงคล  คําปู 591 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

169 ร.ต. อภิชาติ  คงกลอม 592 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

170 ร.ต. จรัญ  จันทรแจมแจง 593 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

171 ร.ต. ประพันธ  เน้ือไม 594 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

172 ร.ท. พิชัย  เพ็งคุม 595 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

173 ร.ต. สมเกียรติ  หนายชาวนา 596 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

174 ร.อ. วราสันต  บุญบูรา 599 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

175 ร.ต. พิษณุ  คงวิเศษ 601 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

176 ร.ต. ชิดพันธ  สงวนพันธ 602 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

177 ร.ต. ตรีเทพ  แสนดี 604 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

178 จ.ส.อ. เชาววิท  ฤทธ์ิรื่น 606 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

179 ร.ต. สมบูรณ  คงเอ่ิยม 607 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

180 ร.ต. ประสิทธ์ิ  คงนุน 610 ร.14 พัน.3

181 ร.ต. อิสรา  มีจู 617 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

182 ร.อ. พิสูจน  ศรีสุวรรณ 618 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

183 ร.ต. สันติสุข  ลิขิตสันติ 619 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

184 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์  บุตรศรี 621 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

185 จ.ส.อ. ประสงค  ทองนุย 623 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

186 พ.ท. สุรชาติ  ชาลีรินทร 624 ศร.

187 ส.อ. ดํารง  ขําแจม 627 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

188 จ.ส.อ. ภิรมย  วังกาษร 628 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

189 จ.ส.อ. สุชน  รุงนิมิตร 630 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

190 จ.ส.ต. อังคาร  จันพุฒ 634 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

191 ส.อ. เพลิน  จันทรหอม 636 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

192 ร.ต. สุพจน  เต็งชัยภูมิ 637 มทบ.39 (นายทหาร)

193 จ.ส.อ. ไว  คําจา 638 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

194 ร.ต. ถนอม  ออนลํา 641 ร.4 พัน.3

195 พ.ท. วรพัน  คุมครอง 642 มทบ.39 (นายทหาร)

196 จ.ส.อ. สุเชาว  เขียวสัมฤทธ์ิ 648 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

197 จ.ส.อ. จํานงค  ขวัญเกตุ 651 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

198 ร.ต. ขาล  กันใจ 653 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

199 ร.ต. วิรักษ  กลิ่นเกตุ 654 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

200 ร.ต. ประวิทย  ใจมั่น 656 พัน.พัฒนา 3

201 ร.ท. ไมตรี  ดานุม 658 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

202 จ.ส.อ. สุพจน  เอกตาแสง 664 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

203 จ.ส.อ. สังวรณ  แกวศรีทัศน 666 ร.4 พัน.3

204 จ.ส.อ. เผด็จ  พรมชัย 672 ร.4 พัน.1

205 ร.ต. เรวัฒน  ความชอบ 673 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

206 ร.ต. ประเสริฐ  ฉิมเอ่ิยม 674 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

207 ร.ต. บุญรักษ  แตงเกิด 682 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

208 จ.ส.อ. สุนทร  คงเช้ือสาย 683 ร.4 พัน.3

209 ร.ต. สุด  ช่ืนทิม 688 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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210 ร.ต. สุทธิพันธ  ไทยโกษา 690 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

211 ร.ต. สมฤทธ์ิ  สอนสี 691 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

212 พ.ต. กิตติ  นวลแกว 694 สง.สด.จว.ส.ท.

213 ร.ต. ประไพ  ภูสมนึก 698 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

214 จ.ส.อ. อุบล  ใจมูลมั่ง 699 ร.14

215 ร.อ. พงษศักดิ์  เทพเธียร 702 กรม ทพ.35

216 จ.ส.อ. ไกรพล  พงษแกว 705 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

217 พ.อ. สมทรง  สุภานันท 713 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

218 พ.อ. วินัย  มวงเกตุ 719 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

219 ร.ต. วิชิต  ชางนอย 735 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

220 ร.ต. เจริญศักดิ์  กิจวรรณ 738 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

221 ร.ท. บุญธรรม  มินาคูณ 741 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

222 ร.ต. ทวี  แสงชัง 742 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

223 จ.ส.อ. วิสูตร  สมจันทร 743 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

224 จ.ส.อ. ไชยณรงค  บุรุษานนท 745 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

225 ร.ต. ถวิล  ปญญา 750 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

226 ร.ต. ทรงศาสตร  ศาสตรานนท 753 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

227 พ.อ. ชัชวาล  บุญกอบ 758 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

228 พ.ต. สุทธิ  สุนทร 765 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

229 ร.ต. บุญมี  บุญเลิศ 770 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

230 ร.ต. เฉลิม  อุประสิน 772 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

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

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

233 พ.ต. วิโรจน  บุญคุม 780 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

234 ร.ต. สุรพล  ปุสเทพ 781 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

235 ร.ต. ถนอม  สุทโธ 783 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

236 ร.ต. ชัยรัตน  คัชมาตย 785 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

237 ร.ต. อาทิตย  โคตรวีระ 786 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

238 จ.ส.อ. สุบรรณ  มั่นสกุล 788 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

239 พ.ท. สมภพ  เฟองปรางค 790 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

240 ร.อ. วสันต  ตุงคะสามน 791 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

241 พ.ต. ชุมพร  ออนศรี 792 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

242 ร.ต. สุพจน  หมอยาสิทธ์ิ 796 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

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

244 ร.ต. เชิดศักดิ์  ฟกแฟง 803 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

245 พ.ท. อัครพล  อ่ิมกิจ 806 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

246 จ.ส.อ. เกษม  เฟองเพียร 808 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

247 จ.ส.อ. อําพร  หวยทองคํา 812 รอย.ม.(ลว.) 4

248 ร.ต. บุญเรียม  เปยมสาย 814 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

249 ร.ต. ประจบ  มีสี 815 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

250 ร.ต. ประมวล  เขียวประเสริฐ 816 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

251 จ.ส.อ. ประดิษฐ  โกยทา 818 ม.พัน.9 พล.ร.4
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252 ร.ต. สมศักดิ์  เครือรอด 824 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

253 ร.ต. มงคล  บุญปน 831 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

254 ร.อ. ประเจต  รอดมณี 834 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

255 จ.ส.อ. วันชาติ  วัชรพุทธ 835 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

256 ร.ท. ธวัช  เสนะจํานงค 838 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

257 พ.ต. ณัฐพงศ  หลวงจันทร 845 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

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

259 ร.ต. สมพงค  พงษเสือ 854 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

260 ร.อ. สุรศักดิ์  เซงคะแส 859 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

261 จ.ส.อ. ทวีป  สุวรรณคําภู 860 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

262 จ.ส.อ. นันทพล  คําดํา 861 ม.พัน.9 พล.ร.4

263 จ.ส.อ. สมภาร  สายมะณี 865 ม.พัน.9 พล.ร.4

264 ร.ต. สุรินทร  หมอรักษา 867 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

265 ร.ต. บุญเลิศ  นิลไพล 872 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

266 ร.ต. แกว  นรมานิตย 874 ม.พัน.9 พล.ร.4

267 จ.ส.อ. จําลอง  แมนปน 877 ม.พัน.9 พล.ร.4

268 พ.ต. เลิศศักดิ์  ลอยเวหา 878 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

269 ร.ต. วิมล  พันธุรัตน 881 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

270 ร.ต. นเรศ  ปานกลีบ 883 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

271 ร.ท. ภูวนัย  ใจเดียว 884 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

272 จ.ส.อ. คุณวุฒิ  ศรีปานทวีฤทธ์ิ 886 กรม ทพ.35

273 ร.ต. มนัส  นัยเนตร 898 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

274 ร.ต. ธีระศักดิ์  หอมขํา 899 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

275 ร.ต. สังเวียน  เมฆสุวรรณ 904 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

276 ร.ต. วีระโชติ  ตายา 905 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

277 จ.ส.อ. ธีระ  ยิ้มอํ่า 910 กรม ทพ.35

278 ร.ต. วิรัตน  พรมทอง 917 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

279 จ.ส.อ. พยนต  โทอยู 919 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

280 พ.ท. วิรพงษ  ออนอุดม 927 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

281 ร.ต. บุญเยี่ยม  เอ่ียมบางทราย 928 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

282 พ.ท. วัชรินทร  แจมใส 934 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

283 ร.ต. นิวัติชัย  เนรมัติ 936 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

284 ร.ต. เอกศักดิ์  นาคสุข 937 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

285 ร.ต. ปญญา  วงศา 939 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

286 จ.ส.อ. ปรีชา  แจงสวาง 949 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

287 จ.ส.อ. มนัส  แจงเปยม 951 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

288 ร.ต. บุญฐนิศร  แชมขํา 956 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

289 จ.ส.อ. ธวัชชัย  แจมศรี 966 รอย.บก.พล.ร.4

290 จ.ส.อ. สมาน  ดีรักษา 969 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

291 พ.ต. สัมฤทธ์ิ  รักษาพล 971 รอย.ปจว.3

292 จ.ส.อ. วิสูตร  อุบล 978 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

293 จ.ส.ต. ธนวุฒิ  อินตะพันธ 979 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
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294 จ.ส.อ. สมภพ  อินทรนเรศ 980 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

295 ร.ต. กําธร  มณีศรี 982 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

296 จ.ส.ต. ศักดิ์สิทธ์ิ  สาลีนาค 987 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

297 ร.ต. นิวัฒน  หมวกเครือ 991 รอย.ลว.ไกล 4

298 จ.ส.ต. ปญญา  พิทักษพนา 993 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

299 ร.ต. สรัล  ชอเจริญ 996 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

300 ร.ต. บุญรัตน  ไชยโย 1001 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

301 จ.ส.อ. สุดใจ  สะอาด 1002 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

302 ร.ต. นาคิน  กองแกว 1003 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

303 ร.ต. ประสิทธ์ิ  อินทรเลิศ 1005 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

304 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  สอนสิทธ 1007 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

305 ร.ต. สมคิด  แจงจีน 1008 ม.พัน.9 พล.ร.4

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

307 ร.ต. สุรินทร  ภาษิต 1011 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

308 จ.ส.อ. สมพร  เซ็งมา 1012 ทภ.3

309 พ.ท. ณัฐพล  ฟกรักษา 1021 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

310 จ.ส.อ. นพรัตน  กสิวัฒน 1023 กอง พธ.พล.ร.4

311 จ.ส.อ. ธงชัย  อรัญทิมา 1027 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

312 พ.ท. สงบ  สนโตแจง 1032 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

313 จ.ส.อ. วาสิน  ศรีลา 1033 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

314 ร.ต. ณฐกร  อยูถมยา 1037 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

315 ร.อ. นิรันดร  เผือกวิสุทธ์ิ 1045 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

316 ร.ต. กองหลา  เหลืองเรือง 1046 พัน.สร.4

317 พ.ต. จักรพี  เลี่ยมสมบัติ 1047 พัน.สร.4

318 พ.ท. ประมวล  อูนาท 1053 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

319 จ.ส.อ. อนุพงษ  คงทอง 1055 รอย.บก.พล.ร.4

320 พ.ต. แสงเทียน  พลขันธ 1058 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

321 ร.ต. ชลอ  แจงจีน 1062 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

322 ร.ต. บรรพต  สิริศานต 1064 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

323 จ.ส.อ. บุญสง  สุดใจ 1066 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

324 ร.ต. สุนทร  ออนชะอํ่า 1076 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

325 ร.ต. วันชัย  รับประภา 1077 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

326 ร.ต. บุญเลิศ  เปยมมนัส 1078 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

327 จ.ส.อ. สวิด  ยงคโภชน 1088 ป.4 พัน.104

328 ร.ต. สวัสดิ์  วงคบุรี 1090 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

329 ร.ต. เดช  มีไชโย 1091 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

330 ร.ต. สามารถ  กลาณรงค 1092 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

331 ร.ต. บุญเพียร  ปนศิริ 1093 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

332 ร.ต. ธีรศักดิ์  ลาภเวที 1094 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

333 ร.ต. ไพรัช  ชูวงษ 1095 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

334 ร.ต. สุรเทพ  สุวนานนท 1096 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

335 จ.ส.อ. มังกร  ชูเกียรติ 1097 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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336 ร.ต. อนุ  ทองมาลัย 1098 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

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

338 ร.ต. กําพล  วิเศษทักษ 1101 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

339 จ.ส.อ. สมชัย  เต็งคิว 1102 รอย.ม.(ลว.) 4

340 จ.ส.อ. วิเชียร  พรมมา 1103 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

341 ร.ต. ประกิจ  เจิมรอด 1105 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

342 ร.ท. วิเชียร  ปรีชาจารย 1112 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

343 พ.ต. ทวีศักดิ์  แทนทอง 1120 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

344 จ.ส.อ. ราบ  คีรีวัลย 1122 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

345 จ.ส.อ. วันไชย  คงเทศน 1133 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

346 พ.ต. มานิตย  จันทรโต 1140 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

347 ร.ต. นพดล  เด็ดดวง 1141 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

348 ร.ต. สุขสําราญ  แสงหาชัย 1142 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

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

350 จ.ส.อ. กําพล  เสพศิริสุข 1145 ส.พัน.4 พล.ร.4

351 จ.ส.อ. สุรพล  อ้ิมแตง 1146 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

352 จ.ส.อ. บุญธรรม  คงสวัสดิ์ 1148 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

353 ร.ต. พิน  มวงยิ้ม 1153 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

354 จ.ส.อ. ชรัตน  อ่ิมพิทักษ 1154 ศปภอ.ทบ.3

355 ร.ท. เอนก  อยูรอด 1155 ทภ.3

356 พ.ต. สมพงษ  สังคดิส 1158 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

357 พ.ต. บุญสง  ไหมอริยะโยชน 1159 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

358 ร.อ. อุทัย  วัฒนไชย 1160 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

359 ร.ต. ฤทธ์ิชาย  เกิดศรี 1161 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

360 พ.ท. สุรเชษฐ  แกวโชติ 1164 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

361 ร.ต. สามัคคี  สีเทา 1167 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

362 ร.ต. เอ่ียม  กันทานอย 1169 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

363 ร.ท. บุญมี  เพียจําปา 1170 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

364 พ.ต. เกียรติชัย  ยศปญญา 1173 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

365 ร.ต. สมคิด  ชมบุหงา 1186 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

366 จ.ส.อ. อุดม  จุณศิริ 1191 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

367 จ.ส.อ. ประสงค  จันทรดี 1195 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

368 ร.ท. รังสฤษฎ  คํานวณศร 1198 ส.พัน.4 พล.ร.4

369 ร.ท. ธนพล  กิตติโรจนสกุล 1199 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

370 จ.ส.อ. ณรงค  ศรีนาราง 1201 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

371 ร.ต. ณรงค  วิลัย 1204 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

372 ร.ต. บัญชา  ยินดี 1207 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

373 จ.ส.อ. เสนห  เดชอ่ิม 1209 ส.พัน.4 พล.ร.4

374 ร.ต. สังวาลย  ไขสวาง 1210 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

375 พ.ต. มงคล  อนุวัฒน 1212 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

376 จ.ส.อ. ดนัย  เดชะศิริ 1214 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

377 ร.ต. สมประสงค  พงษโพธ์ิพิทักษ 1216 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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378 ร.ต. พิชัย  เพชรเจก 1217 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

379 ร.อ. มาโนชน  รุงวิรัตน 1220 ม.พัน.9 พล.ร.4

380 พ.อ. สุวิทย  สุพันธนา 1222 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

381 ร.ต. ประโลม  เนียมเหลี่ยม 1227 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

382 ร.ต. สุพัด  กิวงพรม 1228 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

383 จ.ส.อ. หนูเพียร  เพชรคง 1230 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

384 พ.ต. ผจง  สิทธิ 1231 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

385 ร.ต. สุรพงษ  แสนประสิทธ์ิ 1232 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

386 ร.ต. อํานาจ  แปนเมือง 1238 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

387 ร.ต. สมนึก  อุราแกว 1242 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

388 พ.อ. ประทวน  ดิษเจริญ 1244 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

389 ร.ต. แอด  เกษรพรม 1245 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

390 พ.ต. สําเนาว  นิยมเดช 1249 มทบ.39 (นายทหาร)

391 ร.ต. สอน  เกิดผล 1255 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

392 ร.ต. มานะ  กําบังภัย 1259 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

393 ร.ต. ประยงค  มามี 1260 ศปภอ.ทบ.3

394 ร.ต. อนันต  ดีสอน 1264 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

395 พ.ท. เกรียงไกร  อักษร 1265 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

396 จ.ส.อ. สมชาย  มากลน 1278 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

397 จ.ส.อ. สมจิตร  อยูคอน 1281 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

398 ร.ท. บุญสง  พันทวี 1290 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

399 ร.ต. สวน  ทินวัง 1291 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

400 ร.ต. สําราญ  แสนประเสริฐ 1292 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

401 ร.ต. อมร  อํ่ามาก 1296 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

402 ร.ต. สุนัน  ตรงตอกิจ 1298 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

403 ร.ต. บุญยืน  กลิ่นอน 1306 ส.พัน.4 พล.ร.4

404 ร.ต. อาทิตย  พุทธวงค 1307 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

405 ร.ต. ธวัช  นาคหวัง 1308 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

406 จ.ส.อ. นิวัฒน  มหาวัน 1313 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

407 พ.ท. อนุสรณ  โพธ์ิทอง 1317 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

408 จ.ส.อ. อํานวย  เจริญศรี 1319 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

409 ร.ต. วีระ  สวัสดีผล 1321 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

410 ร.ต. สิทธิชัย  อํ่าขํา 1328 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

411 ร.ต. นิรันดรศักดิ์  มากมา 1340 ม.พัน.9 พล.ร.4

412 ร.ต. สุเทพ  หลวงนรินทร 1342 ม.พัน.9 พล.ร.4

413 ร.ท. สมพงษ  กรียศ 1343 ม.พัน.9 พล.ร.4

414 ร.ต. เสนห  ปนเกลา 1347 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

415 ร.ต. จํารัส  กลั่นเขตวิทย 1350 ป.4 พัน.104

416 ร.ต. วีระ  สายทองดี 1355 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

417 ร.ต. สมเกียรติ  บุญวัฒน 1360 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

418 ร.ต. มาโนด  ถุงทรัพย 1362 ม.พัน.9 พล.ร.4

419 ร.ต. เอกรัตน  แกวธรรมานุกูล 1363 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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420 ร.ต. ยอม  รวมญาติ 1369 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

421 ร.ต. จํานงค  เรืองดี 1371 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

422 ร.ต. สําเริง  กลิ่นบุญ 1377 พัน.สร.4

423 พ.อ. ไกรเพชร  วรสมบัติ 1379 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

424 ร.ต. ไพฑูรย  เนืองนุช 1381 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

425 ร.ต. ประดิษฐ  สุริยะ 1386 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

426 ร.ต. ศักดิ์ชัย  มั่นศาสตร 1388 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

427 ร.ต. เจริญศักดิ์  เอ่ียมสมบูรณ 1389 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

428 ร.ต. วินิต  เนียมสุวรรณ 1391 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

429 พ.ต. วิเชียร  บัวจันทร 1393 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

430 จ.ส.อ. สน่ัน  คําสุวรรณ 1396 ป.4

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

432 ร.ต. ทองปาน  บํารุงศรี 1410 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

433 ร.ต. เสถียร  ทองจําปา 1415 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

434 ร.ต. ฐิติ  ลิ้มโพธ์ิศรี 1417 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

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

436 ร.ต. สมนึก  เกตุชรา 1429 รอย.ม.(ลว.) 4

437 จ.ส.ท. สมบัติ  กองมงคล 1439 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

438 ร.ต. สุริยะ  เครือมี 1440 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

439 ร.ต. บัณฑิต  ทาวดี 1442 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

440 พ.อ. ยศพงษ  ไผงาม 1444 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

441 จ.ส.อ. จเร  สอนชาวเรือ 1451 ร.4 พัน.3

442 ร.อ. สุริยัน  สุริยะคําวงศ 1453 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

443 ร.ต. นันทเสม  เกษมรัตน 1459 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

444 ร.ต. อมร  มั่นแกว 1461 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

445 จ.ส.ต. เฉลิมชาติ  นันทพันธ 1462 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

446 ร.ต. บุญเสริม  ปนประเสริฐ 1463 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

447 จ.ส.อ. ประเทือง  สินธุบุญ 1464 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

448 ร.ต. เพชร  ทองคํา 1465 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

449 จ.ส.อ. สวงค  สามพันธ 1466 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

450 พ.อ. บุญเจิด  นงคแยม 1470 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

451 จ.ส.อ. กฤษณฒิชัย  สงวนศักดิ์ 1472 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

452 ร.ต. วิชาญ  ดอนอยูไพร 1476 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

453 ร.ต. บุญเรือง  อินคต 1478 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

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

455 ร.ต. สมศักดิ์  รัตนสกล 1482 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

456 ร.ต. ชวน  ทองมวง 1485 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

457 ส.อ. ธวัช  เกษธีระกุล 1486 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

458 ร.ต. ดํารงค  เหล็กสัก 1489 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

459 ร.ต. วิชิต  อินทนันชัย 1490 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

460 ร.ต. ชุมพล  เกตุเหล็ก 1491 พัน.บ.2

461 จ.ส.อ. มะนัส  สุภามงคล 1494 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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462 ร.อ. ชวลิต  กลิ่นทับ 1502 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

463 พ.ท. เกษม  พิมมล 1505 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

464 ส.อ. ใหญ  อินขํา 1509 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

465 ร.ท. วรยุทธ  เพ็งยิ้ม 1516 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

466 ร.ท. ธีรภัทร  ดาราแสน 1520 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

467 ร.ต. สน  เนียมหอม 1522 ป.4 พัน.104

468 จ.ส.อ. ชุมพล  เทพวงษ 1526 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

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

470 ร.ต. มากอํานาจ  วงษอนันต 1540 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

471 ร.ต. สุทธิรักษ  ทิมาสาร 1541 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

472 จ.ส.อ. เริงศัก  กิจธรรมกุล 1547 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

473 ร.ต. บุญตาม  มั่นชาวนา 1549 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

474 ร.ต. นิต  ธรรมขันติ์ 1561 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

475 ร.ต. พรชัย  บุญจีน 1565 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

476 ร.ต. มานิตย  บางประเสริฐ 1569 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

477 จ.ส.อ. วัลลภ  เพ็งใย 1573 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

478 พ.ต. ทูน  โยปนตา 1582 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

479 ร.ต. มาก  พุดซอน 1584 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

480 ร.ท. กมล  จันทรทวี 1587 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

481 จ.ส.อ. กลยุทธ  มะลิทอง 1590 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

482 พ.อ. ยงยุทธ  คุมแพทย 1591 ทภ.3 (นายทหาร)

483 จ.ส.อ. เสนห  ออนพรม 1596 พัน.สร.4

484 ร.อ. สุชีพ  เกตุดี 1607 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

485 ส.อ. พิศาล  ชมโฉม 1609 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

486 จ.ส.อ. สุเทพ  ธัญญศรี 1614 มทบ.36 

487 ร.ต. มณี  สีสังข 1615 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

488 จ.ส.อ. วรวิทย  รักษาคํา 1625 พัน.สร.4

489 ร.ต. ทวีป  ทัดนาค 1637 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

490 ร.ต. บุญชู  เหมฤดี 1642 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

491 พ.ท. สมนึก  นิยมเยาว 1646 สมาชิกหักบัญชีเงินฝากสหกรณ

492 ร.ต. จําลอง  เมฆประดับ 1648 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

493 จ.ส.อ. บุญมี  อุนเรือน 1654 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

494 จ.ส.อ. บรรพต  คงแจง 1656 ร.14 พัน.3

495 ร.ต. บุญธรรม  เนียมชาวนา 1658 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

496 ร.ต. สมประสงค  ใจทน 1662 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

497 ร.ต. พงษพันธ  กลอมยงค 1666 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

498 ร.ต. ชุมพล  นาราช 1675 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

499 จ.ส.อ. รังสิต  ยุพา 1685 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

500 พ.ท. มงคล  วนิชชากร 1688 สมาชิกหักบัญชีเงินฝากสหกรณ

501 ร.ต. รับศึก  เกิดศรี 1695 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

502 ร.ต. สมชาย  ยาประเสริฐ 1700 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

503 ร.ต. เปรม  แกวสีนาค 1712 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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504 ร.ต. สมศักดิ์  ขําดี 1714 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

505 ร.ท. คงเอก  อภิสารบุญมา 1717 ทน.3

506 ร.ท. สุนทร  ตาแกว 1722 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

507 จ.ส.อ. สมชาย  ชางพันธุ 1726 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

508 ร.ต. สนิท  ใสสะอาด 1727 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

509 ร.อ. วุฒิชัย  โกมลวิภาต 1733 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

510 จ.ส.อ. สิทธิชัย  ไกรสีขาว 1737 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

511 ร.ต. กําพล  อยูเย็น 1740 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

512 ร.ต. ประจวบ  มณีวรรณ 1744 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

513 พ.ต. ชํานาญ  หยกจรัส 1745 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

514 พ.ต. พิพัฒน  ประดุจพงษเพชร 1753 กรม ทพ.31

515 พล.อ. สมหมาย  วิชาวรณ 1759 สมาชิกสงเงินเอง

516 จ.ส.อ. ธรรมนูญ  เคี่ยมทองคํา 1760 รอย.ลว.ไกล 4

517 ร.ต. ธงชัย  สระสมทรัพย 1761 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

518 ร.ต. ประสิทธ์ิ  ธิวงคนอย 1766 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

519 ร.ต. วัยรบ  สอนทอง 1772 ส.พัน.4 พล.ร.4

520 จ.ส.อ. เคลื่อน  ศรีเชียงสา 1782 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

521 พล.ต. จีระพันธ  ครุฑธาลัย 1794 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

522 พ.ต. บุญมี  สาดสี 1796 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

523 พ.ต. มานพ  นวาวัตน 1797 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

524 พ.ท. ถวัลย  ก่ิงทอง 1799 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

525 พล.ท. ผดุง  ยิ่งไพบูลยสุข 1802 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

526 ร.อ. สุธีร  พันธุเขียน 1804 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

527 พ.ท. สงกรานต  เหี่ยวนา 1805 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

528 ร.ต. เอกพงษ  พันมา 1812 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

529 ร.ต. อุดร  ชมกุล 1813 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

530 ร.ต. ศริ  มาใหญ 1815 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

531 ร.ต. วีระชาติ  ขันแกวหลา 1816 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

532 จ.ส.อ. ทวีป  สิทธิวงศ 1819 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

533 พ.ท. รัฐกิจ  แกวอัด 1824 บชร.3

534 ร.ต. สุพจน  สุขทวี 1829 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

535 จ.ส.อ. สุมาศ  เจริญศรี 1830 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

536 ร.ท. วีระเดช  เกตุขาว 1831 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

537 ร.ต. เจตณรงค  สุขสําราญ 1832 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

538 ร.ต. อํานวย  อินทรปน 1841 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

539 ร.ต. ประยงค  ดําสนิท 1843 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

540 จ.ส.อ. ศักดิ์ชาย  ราศรี 1847 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

541 ร.ต. สนม  เสือนอย 1849 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

542 ร.ต. ประทุม  อินทรหนองฉาง 1851 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

543 พ.อ. สมศักดิ์  หินแกว 1854 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

544 จ.ส.อ. ประดิษฐ  สุขสวาง 1855 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

545 ร.ต. ประชา  สังขจันทร 1858 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก
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546 ร.ต. บุญเท่ิยง  เวียงชัย 1860 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

547 ร.ต. อนุพงค  สงขกุล 1863 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

548 ร.ต. พนม  เอ่ิยมกาย 1866 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

549 พ.ต. ชูชาติ  แยมสวน 1869 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

550 ร.ต. วัชรา  เพ็งอินทร 1870 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

551 พ.ท. ประหยัด  แกวกําพล 1875 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

552 ร.ต. ประภาส  เลี่ยมสกุล 1876 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

553 จ.ส.อ. ประเมิน  กําใย 1878 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

554 ร.ต. นิรุตติ์  พวงทอง 1885 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

555 ร.ต. สมพล  วิสุทธิวัมมิก 1888 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

556 จ.ส.อ. สุเทพ  แสนโดด 1890 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

557 จ.ส.อ. ระนอง  เรืองดี 1897 ทน.3

558 ร.ต. สมนิตย  นวลออน 1898 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

559 จ.ส.อ. สมสิทธ์ิ  จันทรบอโพธ์ิ 1899 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

560 ร.ต. เลิศศักดิ์  ทันสมัย 1901 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

561 พ.ต. สําเนียง  บุญเพ็ชรรัตน 1904 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

562 จ.ส.อ. บรรจบ  จันทรกระจาง 1907 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

563 ร.ต. อนุสิทธ์ิ  ชิราวัฒน 1910 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

564 ร.ต. วิรัช  พันรัง 1912 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

565 ร.ต. วันชัย  สุวรรณรอ 1915 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

566 ร.ต. ทวิช  สุขสวัสดิ์ 1921 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

567 ร.ต. อาทิตย  บางทิพย 1922 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

568 จ.ส.อ. บวร  จันทรงศรี 1926 ร.153

569 จ.ส.อ. ปญญา  จงบริบูรณ 1931 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

570 จ.ส.อ. ผัดสิน  ลานคํา 1935 ร.14 พัน.1

571 ร.ต. สมภพ  จีนมหันต 1936 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

572 จ.ส.อ. สําเนียง  คัมภีร 1939 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

573 ร.ต. สมคิด  มะโนเรือง 1940 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

574 ร.ต. ชัยรัตน  แกวทา 1941 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

575 จ.ส.อ. วิรัตน  วังทิพย 1942 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

576 ร.ต. โชคชัย  กระดิษฐ 1945 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

577 ร.ต. ธีรวัฒน  เครือปอ 1947 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

578 จ.ส.อ. บุญชวน  จันดาหาร 1948 ร.14 พัน.3

579 จ.ส.อ. วิวรรธน  สังขทอง 1950 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

580 พ.ท. เพชร  เฉลยพจน 1952 ทภ.3 (นายทหาร)

581 ร.ต. สมศักดิ์  ปูลมดี 1955 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

582 ร.ต. สมเนตร  สายทอง 1956 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

583 ร.ต. ชูเกียรติ  ปนมณี 1959 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

584 ร.ต. บุญสง  คํามี 1960 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

585 ร.ท. สุวิก  อินเกตุ 1962 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

586 ร.ต. เอกสิทธ์ิ  รุนลา 1966 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

587 ร.ต. พรชัย  สุขสันต 1969 ร.14 พัน.1
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588 จ.ส.อ. จักรกฤษ  รอดฤทธ์ิ 1973 ร.14 พัน.2

589 ร.ต. จําเนียร  ประสาทเขตกรณ 1974 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

590 จ.ส.อ. สมชาย  สุมดี 1975 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

591 พ.ต. นนท  พุทธัง 1976 มทบ.310

592 จ.ส.อ. รัชฎา  วรรณทอง 1978 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

593 จ.ส.อ. ยุทธนา  ดวงประสิทธ์ิ 1982 ร.14 พัน.3

594 ร.ต. สุเทพ  เปยจันทร 1984 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

595 จ.ส.อ. สมเดช  จันทรคีรี 1985 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

596 ร.ท. สมพร  อุปสอด 1987 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

597 ร.ท. อํานาจ  สายใจ 1988 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

598 จ.ส.ต. จงกล  ทวีสุข 1992 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

599 จ.ส.อ. กําพล  พุมนิล 1994 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

600 ร.ต. ธงชัย  มั่นมาก 1995 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

601 จ.ส.อ. สุรศักดิ์  กองเนียม 1996 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

602 จ.ส.อ. ยุทธศักดิ์  สารเร็ว 2000 ร.14 พัน.1

603 ส.อ. สถิตย  โมคตะมูล 2002 ร.14 พัน.1

604 จ.ส.อ. นอย  เพ็ชรแจง 2003 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

605 จ.ส.อ. ทรงภพ  วิเชียรสาร 2006 ร.14

606 จ.ส.อ. นิเวท  หัตถผสุ 2008 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

607 พ.ต. บุญพบ  ศรีวิชัยมา 2011 มทบ.310

608 ร.ท. เชิดชัย  สืบสายทอง 2014 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

609 จ.ส.อ. สุมนต  อุนเพ็ง 2017 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

610 ร.ต. ศุภชาติ  บุญแกว 2024 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

611 จ.ส.อ. สุรเชษฐ  ตามล 2027 ป.4 พัน.104

612 จ.ส.ต. ณรงคชัย  ชาภูพุทธ 2033 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

613 ร.อ. อําพน  สุทัศน 2034 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

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

615 ร.ต. เสกสรรค  สุชาติธรรม 2048 รพ.คายจิรประวัติ

616 จ.ส.อ. ทองคลาย  จันทรเพชร 2051 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

617 ร.ต. อุดม  แสงดารา 2056 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

618 ร.ต. สุวรรณ  ออนแกว 2057 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

619 ร.ต. บุรี  ภาคาเนตร 2062 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

620 ร.ต. ประสิทธ์ิ  ปานทโชติ 2066 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

621 ร.ต. ลอย  นาคยิ้ม 2067 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

622 จ.ส.อ. ชาญณัฎฐ  สาโรจน 2070 ร.14 พัน.3

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

624 พ.ต. คมสรรค  อนุเคราะห 2074 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

625 นาง พนอจิตร  ปยะเวชการ 2076 ทภ.3

626 จ.ส.อ. สมศักดิ์  เกริกหลา 2079 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

627 พ.อ. สุวรรณ  ทองพอคา 2086 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

628 พ.อ. ทวีศักดิ์  นพเกษร 2093 สมาชิกสงเงินเอง

629 พ.ท.หญิง มณิศรา  ธีรนิธิศนันท 2096 สมาชิกสงเงินเอง
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630 พ.ท. กชธณพรหม  เสารแกว 2098 พล.พัฒนา 3

631 พ.ต. สมปอง  โพธ์ิทอง 2099 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

632 ร.ต. เดือน  มีบุญ 2106 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

633 ร.ต. เอกลักษณ  พรหมรักษ 2108 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

634 ร.ต. ทองแดง  เย็นขัน 2111 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

635 ร.ต. วิเชียร  พัสถาน 2112 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

636 จ.ส.อ. จันทร  ศรีนวลอาย 2119 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

637 นาง ลูกจันทร  ริตตะนันท 2126 สมาชิกสงเงินเอง

638 นาง เตือนใจ  คงธรรมชาติ 2128 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

639 นาง สุคิด  พุมชม 2130 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

640 นาง ทองเลื่อน  เพ็งพุม 2131 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

641 ร.ต. ศักดิ์  สิงหฬ 2142 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

642 ส.อ. ฟองนวล  แสนปนเจียง 2148 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

643 จ.ส.อ. พงษยศ  มีสุวรรณ 2150 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

644 จ.ส.อ. ปรานาท  คุมมา 2152 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

645 จ.ส.อ. สมบูรณ  ลอยพงษศรี 2157 กอง พธ.พล.ร.4

646 ร.ต. กรวิก  สุขุประการ 2165 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

647 จ.ส.อ. วันชัย  พวงพรอม 2171 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

648 พ.ต. วัลลภ  คายเทศ 2172 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

649 จ.ส.อ. สมควร  สีแวน 2174 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

650 พ.อ. นุกูล  วิเศษโวหาร 2177 สมาชิกสงเงินเอง

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

652 ร.ต. ณรงค  จันตรี 2195 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

653 ร.ต. จําลอง  โพธ์ิเลิศ 2200 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

654 ร.อ. ประสงค  ตะพงษ 2202 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

655 ร.ต. สายันต  จุยพวง 2210 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

656 จ.ส.อ. สาโรช  ชัยชนะ 2214 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

657 ร.ต. มงคล  สายสวาท 2215 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

658 ร.ต. นโรม  ออนศรี 2216 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

659 จ.ส.อ. นิพันธ  ครุฑศรัทธา 2218 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

660 ร.ท. สุรพล  วรรณสด 2219 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

661 ร.ต. อารยะ  กลางประพันธ 2224 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

662 ร.ต. สมนึก  จาควายทอง 2227 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

663 ร.ต. ชาย  แสนศรี 2228 ร.14 พัน.1

664 จ.ส.อ. จรูญ  วันสวาง 2234 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

665 ร.ต. สายันต  เชียงทา 2240 ร.14 พัน.1

666 ร.ต. ณัฐพงษ  ฤกขะเมธ 2241 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

667 ร.ท. ธรรมนูญ  จันทะโพธ์ิ 2246 มทบ.310

668 ร.ต. ณคร  ศรีใส 2248 สมาชิกสงเงินเอง

669 ร.ต. สิน  แสงนาค 2250 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

670 นาง เบญจลักษณ  เทพานวล 2251 สอ.ทภ.3 จํากัด

671 พ.ท. ศิระ  น่ิมนวล 2254 สมาชิกสงเงินเอง
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672 ร.ต. ยงยุทธ  ยรรยงค 2257 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

673 ร.ต. เสนาะ  สุขฤทธ 2258 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

674 ร.ต. สุชาติ  มวงแกว 2264 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

675 ร.ต. บรรเทิง  เช้ือมั่น 2270 ทภ.3

676 ร.ต. แสตม  ครามสมอ 2273 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

677 ร.อ. เผชิญ  ชูจันทร 2274 พัน.สร.23

678 ร.ต. สมภพ  จิตตรําพึง 2276 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

679 พ.ต. มงคล  วงศจีน 2277 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

680 ร.ต.หญิง ญาณภา  สุขโกษา 2280 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

681 ร.ต. สยาม  รุงศิริสุข 2284 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

682 ร.ต. ชํานาญ  ทองพรรณ 2294 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

683 ร.ท. กชณัฐ  จันทรรักษา 2295 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

684 ร.ต. สามารถ  สุทธิคํารณ 2302 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

685 ร.ต. พีระเดช  เท่ิยงแปน 2303 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

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

687 พล.ต. มนัส  สุขุประการ 2327 สมาชิกสงเงินเอง

688 จ.ส.อ. นพพร  เกาะลอย 2330 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

689 จ.ส.อ. เกษม  ชํานาญผา 2332 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

690 จ.ส.ต. กิตตินันท  รุงวัฒนานันท 2339 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

691 พล.ท. ธนา  รําพึงกิจ 2341 สมาชิกหักบัญชีเงินฝากสหกรณ

692 ร.ต. นพรัตน  ยังมี 2343 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

693 จ.ส.อ. เกษม  พ่ึงแกว 2345 สมาชิกสงเงินเอง

694 จ.ส.อ. เปรมศักดิ์  เทพมาศ 2346 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

695 ร.ต. พยอม  ชาญสมาธ์ิ 2350 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

696 ร.อ. ศรีวรรณ  ใจบุญ 2352 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

697 จ.ส.ต. เลี่ยม  เนียมหอม 2360 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

698 พันเอกพิเศษ ลิขิต  ดีใหญ 2362 สมาชิกสงเงินเอง

699 นาง บังเอิญ  พุมทอง 2363 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

700 จ.ส.อ. เหรียญชัย  ขวัญทองหาว 2366 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

701 ร.ต. สด  แตงกูล 2367 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

702 ร.ต. ทอง  แกนแจม 2368 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

703 ร.ต. สุรชัย  คงเดชา 2369 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

704 จ.ส.อ. นิตย  ทามิน 2375 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

705 จ.ส.อ. สําราญ  บวบขม 2382 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

706 ร.ท. สํารวย  ดีดนอย 2385 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

707 พ.ท. ชูชัย  มีไชยโย 2389 มทบ.39 (นายทหาร)

708 พ.ต. วสันต  ออนพุม 2390 มทบ.39 (นายทหาร)

709 ร.ต. เทพนม  สังขเมือง 2393 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

710 ร.ท. บํารุง  บุญศรี 2394 พล.ร.15

711 จ.ส.อ. สันติธรรม  รัตนวราห 2396 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

712 พ.ต. ทวีป  อูนาท 2398 บชร.3

713 จ.ส.ต. วิชัย  กรีพจน 2399 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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714 จ.ส.อ. สมเดช  ลายปกษ 2400 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

715 พ.ท. สุนิตย  สุภาการ 2401 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

716 ร.ต. ชาญชัย  ผลพิกุล 2404 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

717 พ.ต. ศักดิ์ชัย  อินทุทรัพย 2405 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

718 นาง รัตนจิตร  สุขวัฒน 2411 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

719 ร.ต. สุพจน  มั่นสกุล 2420 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

720 พ.อ. สวรรค  พุมโพธ์ิ 2425 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

721 ร.ท. บุญสืบ  แกวคําลือ 2429 ศฝ.นศท.มทบ.32

722 จ.ส.อ. สมาน  พรมนิล 2440 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

723 จ.ส.อ. มนัส  พิกุลเงิน 2442 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

724 จ.ส.อ. บัณฑิต  ดีอํ่า 2443 กอง พธ.พล.ร.4

725 จ.ส.อ. เผด็จ  จันทรยุย 2445 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

726 ร.ท. ศุภกฤชณ  ทองยิ้ม 2446 มทบ.33

727 จ.ส.อ. พิษณุ  มุณี 2454 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

728 ร.ท. บรรเจิด  เด็ดแกว 2457 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

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

730 จ.ส.อ. มนัส  เพ่ิมกาวี 2463 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

731 จ.ส.อ. ชาญชัย  สุวิทชาญวรกุล 2467 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

732 ร.ต. รังสรรค  อนคูเมือง 2470 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

733 นาง สุดกมล  รอดประเสริฐ 2474 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

734 นาง ภัทรา  กสิวัฒน 2477 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

735 จ.ส.อ. สมบัติ  คําเผื่อน 2480 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

736 พ.ต. ธนชัย  จบหิมเวศน 2482 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

737 จ.ส.อ. ปราโมทย  อาจสาริกรณ 2487 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

738 ร.ท. สรวิชญ  ขาวเอ่ียม 2488 มทบ.32

739 จ.ส.อ. บัวผา  จิเจียก 2493 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

740 พ.ต. พนม  ดิษฐสาคร 2497 มทบ.39 (นายทหาร)

741 จ.ส.ต. ณรงคศักดิ์  โพธ์ิพยอม 2498 พัน.สห.31

742 ร.ต. ลํายงค  อ่ิมสาย 2499 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

743 ร.ต. เดชา  พยัคฆพล 2504 พัน.สห.31

744 ร.ต.หญิง ศิริวรรณ  เอ่ิยมประเสริฐ 2507 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

745 จ.ส.อ. สวาง  อนเกตุ 2511 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

746 ร.ต. สุรพล  สมมาตร 2513 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

747 พ.ต. คมสันต  ระวังกลาง 2518 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

748 จ.ส.อ. วิมล  พุทธรักษ 2520 มทบ.39

749 ร.ต. เฉลิมพล  รุงชัช 2521 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

750 จ.ส.อ. พรเทพ  เทพเธียร 2523 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

751 ร.ต. ธํารงค  วงศวรเนตร 2533 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

752 ร.อ. ชีวะ  ปนทิม 2538 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

753 ร.ต. บุญฤทธ์ิ  พรมถาวร 2539 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

754 จ.ส.อ. บุญชู  เพียงาม 2542 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

755 ร.ต. จรัญ  แกวแดง 2550 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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756 จ.ส.อ. เจริญพล  พละโพธ์ิ 2563 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

757 ร.ต. ราม  มั่นปาน 2564 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

758 ร.ต. สําเนียง  จีนหลักรอย 2565 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

759 จ.ส.อ. ประจักษ  คํามี 2566 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

760 ร.ต. พงษเทพ  บูรณพงศ 2568 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

761 จ.ส.อ. สุชาติ  ยังมี 2569 ทน.3

762 จ.ส.อ. อํานาจ  อาทร 2576 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

763 จ.ส.อ. วัลลภ  มั่นนุช 2578 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

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

765 ร.ต. ชูชีพ  พวงทอง 2582 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

766 ร.ท. ชูเดช  สังขงาม 2586 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

767 จ.ส.อ. วสันต  สมแดง 2587 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

768 ร.ต. ประเสริฐ  วัสสุตตะมะ 2606 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

769 พ.ต. อนุชา  เลี้ยงเช้ือ 2607 มทบ.34

770 ร.ต. บุตร  วงคลือโลก 2609 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

771 จ.ส.อ. ประสาน  กุลหกูล 2612 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

772 นางสาว จินดา  ชูศักดิ์ 2621 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

773 ร.อ. จิระพงษ  ธนสารัญญเวช 2624 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

774 จ.ส.อ. อินคํา  พัดนวล 2625 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

775 ร.ต. มงคล  จิตรตระกูล 2627 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

776 พ.ต. ธรรมนูญ  นิลกําแหง 2630 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

777 ร.ต. โกมล  จันทรบอโพธ์ิ 2631 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

778 ร.ต. กมล  ดอนไพรพันธ 2632 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

779 ร.ท. วีระโชติ  เกิดโต 2634 ร.7 พัน.5

780 จ.ส.อ. วันชัย  เคิ่ยมทองคํา 2636 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

781 ร.ท. ชัยณรงค  ลิ้นจิ่ขาว 2657 ร.14 พัน.2

782 ร.ต. ประกิจ  หนูฉิม 2661 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

783 พ.ท. พงศธร  ตอยน่ึง 2666 มทบ.39 (นายทหาร)

784 พล.ต. สุรพงษ  ดอกไม 2671 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

785 จ.ส.อ. อุทิศ  เทวงศขัติ 2679 พัน.สร.4

786 ร.ต. วีระศักดิ์  บุญเกิด 2680 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

787 พล.ท. พิสุทธิศักดิ์  ทัพเจริญภูมิ 2683 สมาชิกหักบัญชีเงินฝากสหกรณ

788 น.ส. วาสนา  ธีระโคตร 2687 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

789 ร.ต. สมปอง  เรื่องลือ 2695 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

790 ร.ต. หัสดิน  วัชรพุทธ 2697 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

791 จ.ส.ต. ชัยวัฒน  ออนเส็ง 2702 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

792 พ.ต. สุดแดนไทย  ดอกบัว 2711 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

793 ส.อ. กนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย 2713 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

794 ร.ต. อนันตสิทธ์ิ  จุยขํา 2717 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

795 ร.ท. สิทธิพันธุ  คงเดชา 2718 สง.สด.จว.ต.ง.

796 ร.ต. เนาวรัตน  สุดสงวน 2720 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

797 ร.ต. ไพบูลย  บุญจีน 2725 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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798 ร.ต. บุญธรรม  บุญทอง 2728 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

799 จ.ส.อ. จําลอง  สวัสดิ์สุข 2729 มทบ.31

800 พ.อ. เสนห  พุมโพธ์ิ 2733 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

801 นาง วาณิชรดา  มั่นคงยศ 2739 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

802 ส.อ. ณัฐพล  ตอยน่ึง 2746 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

803 พล.อ. พีรวัฒน  เปรมศรี 2747 สมาชิกสงเงินเอง

804 ส.อ. ประกาศิต  นพคุณ 2752 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

805 พ.ต. พราสกรต  คงกลา 2753 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

806 จ.ส.อ. สมพิศ  อยูยงค 2757 สมาชิกสงเงินเอง

807 ส.อ. สินธพ  ใจกล่ํา 2760 สมาชิกสงเงินเอง

808 ร.ต. สมควร  โคมลอย 2761 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

809 ร.ท. มิ่งขวัญ  มังเหลา 2766 พัน.สร.23

810 ร.ท. ผดุงศักดิ์  ยาโน 2768 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

811 ร.ต. มานะ  พูลยิ่ง 2773 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

812 ร.ต. ถวิล  บุญชู 2779 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

813 ร.ต. ชูชาติ  พรมวิหาร 2782 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

814 ร.ท. วิเชียร  โตเช้ือ 2785 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

815 จ.ส.อ. สุเทพ  แกวโพธ์ิ 2787 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

816 ร.ต. อดุลย  อมัติรัตน 2788 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

817 ร.ต. สวาห  เสนาขันธ 2789 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

818 ร.ต. สมบูรณ  สิงหสุวรรณ 2790 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

819 จ.ส.อ. เจน  กลิ่นแตง 2797 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

820 ร.ต. ขวัญชัย  เรืองเอกราช 2798 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

821 พล.อ. ทรงวุฒิ  จิตตานนท 2800 สมาชิกสงเงินเอง

822 ร.ต. สมนึก  เตะวงษ 2808 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

823 ร.ต. ประวิทย  จันทรเจริญ 2809 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

824 ร.ต. พิษณุ  คงเนตร 2813 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

825 พ.อ. ชํานาญ  สมลิ้ม 2814 มทบ.39 (นายทหาร)

826 จ.ส.อ. ชาญชัย  แสนยากุล 2816 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

827 ร.ต. อัฐสกรณ  ชนุตมธนสิน 2817 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

828 ร.ต. ไพทูรย  ขําศรี 2819 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

829 ร.ท. สมพงษ  ทิพยรัตน 2820 สมาชิกสงเงินเอง

830 จ.ส.อ. ธนายุทธ  พริกทิม 2823 รอย.ปจว.3

831 พ.ท. มนพ  อินทรสุข 2829 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

832 ร.ต. สายทอง  ปทุมรัศมี 2834 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

833 จ.ส.อ. สุนทร  แสงมี 2835 รพ.คายวชิรปราการ

834 ร.ต. มาโนด  สายคงดี 2837 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

835 ร.ต. สิงหทอง  วรนารถ 2840 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

836 ร.ต. เจษฎาพงษ  ผาทา 2842 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

837 พ.อ. เสรี  เกตุชาวนา 2844 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

838 ร.ต. ธันวา  อินทรจันทร 2848 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

839 จ.ส.อ. บรรเจิด  เพ็ชรฟก 2849 มทบ.39
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840 จ.ส.อ. ทองปาน  ครามมี 2854 พัน.สร.4

841 ร.ท. ธวัชชัย  ชางรบ 2856 กรม ทพ.31

842 จ.ส.อ. ศราวุธ  ชุมแสง 2857 รอย.ลว.ไกล 4

843 จ.ส.อ. บุญยาว  หอมแกนจันทร 2860 รอย.ปจว.3

844 ร.ต. สุขสวัสดิ์  แกวอวม 2862 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

845 ส.อ. อัศนีย  เท่ียงตรง 2863 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

846 ร.ต. มนัฎสกรณ  มีบุญ 2868 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

847 ร.ต. สมาน  บํารุงผล 2869 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

848 จ.ส.อ. วิทยา  เนียมวรรณ 2871 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

849 ร.ต. สาคร  บัณฑิต 2883 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

850 ร.ต. นิตย  จิตรซื่อ 2885 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

851 จ.ส.อ. ประสงค  คูณวงศ 2887 ป.พัน.17 พล.ร.7

852 ร.ต. สอน  สายหยุด 2891 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

853 จ.ส.อ. กําธร  เฟองปรางค 2892 ศปภอ.ทบ.3

854 จ.ส.อ. อมร  เคนดง 2901 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

855 จ.ส.อ. ดํารงค  วงคสาหราย 2902 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

856 พ.ท. บุญทํา  จันทรฤทธ์ิ 2910 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

857 ร.ต. วิรัตน  ฉิมพาลี 2915 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

858 ร.ต. ประทวน  มโนนอม 2916 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

859 จ.ส.อ. พิทักษ  กรุงริรันดร 2919 พัน.พัฒนา 3

860 ร.ต. เริงชัย  เดชโบราณ 2922 สมาชิกสงเงินเอง

861 ร.ต. สุเทพ  มิ่งขวัญมา 2924 ศปภอ.ทบ.3

862 พ.ต. เกษม  อินถาวร 2930 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

863 จ.ส.อ.หญิง กฤษณา  สุทธิศาสตร 2932 มทบ.39

864 ร.ต.หญิง สมคิด  รักเรือง 2935 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

865 จ.ส.อ. ประคอง  อินคุม 2936 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

866 จ.ส.อ. บุญธรรม  นาคคงคํา 2937 พัน.สร.4

867 พล.ต. วิรัตน  นิสยันต 2941 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

868 พ.ท. ชูชีพ  ครุธดิลกานันท 2942 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

869 พ.ต. ราเมศร  สุวรรณวนิช 2943 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

870 ร.ต. สมคะเน  สุจาคํา 2944 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

871 ร.ต. เกรียงศักดิ์  หนูบานยาง 2952 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

872 ร.ต. พันธุศักดิ์  ยิ้มสาย 2954 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

873 จ.ส.ท. ชัยพร  สุวรรณอาสน 2959 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

874 นาย ทวี  จมพรม 2961 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

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

876 จ.ส.อ. ไผท  จันตรา 2971 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

877 พล.ท. จรูญ  แปนแกว 2973 สมาชิกสงเงินเอง

878 ร.ต. สาธิต  ใจบุญ 2975 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

879 นาย หลาย  จีนดวง 2978 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

880 พ.ต. สุรินทร  ตานะเศรษฐ 2979 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

881 ร.ท. สงกรานต  รอดเทศ 2980 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
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882 พล.ต. ณรงคศักดิ์  สาสังข 2984 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

883 จ.ส.อ. ชยกร  ศรีไพร 2987 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

884 ร.ต. เกษม  ประสงค 2992 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

885 พ.ต. ภิชาติ  สามเกษร 2993 ร.14

886 จ.ส.อ. วิโรจน  ตันหลวงกาศ 2994 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

887 ร.ต. สุรพล  วงษสวาง 2995 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

888 ร.ต. ชาญณรงค  ขุนคง 2996 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

889 ร.ต. สมพร  สลีวงศ 2997 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

890 ร.ต. ชุมพล  คําวัง 2999 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

891 ร.ต. อุดมศักดิ์  บุปผาวรรณา 3002 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

892 ร.ต. สมเกียรติ  สมุทรความ 3003 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

893 จ.ส.อ. ปฏิวัติ  มาครอง 3004 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

894 ร.ต. ดํารงด  แสนสงสาร 3006 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

895 ร.ท. วัฒนา  แสงสุวรรณ 3007 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

896 จ.ส.อ. สวาง  เสกิระ 3008 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

897 พ.ต. สุริยา  อรรถโกวิท 3009 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

898 ร.ต. ไพฑูรย  สงนอย 3011 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

899 พ.ท. ทวี  ศรีมงคล 3012 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

900 จ.ส.อ. ชัช  วงควิลาศ 3013 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

901 จ.ส.อ. ประดับ  ศรชัย 3014 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

902 ร.ต. ราเชนทร  สนิทผล 3015 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

903 ร.ต. สุโข  นวลโตนด 3016 ร.14 พัน.1

904 จ.ส.อ. สวาง  สิทธิวงศ 3017 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

905 จ.ส.อ. ทองกร  วงศวุฒิ 3018 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

906 ร.ต. เกียรติศักดิ์  สงวนทรัพย 3019 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

907 จ.ส.อ. อวยชัย  ตะวัน 3021 ร.14 พัน.1

908 ร.ต. สมบูรณ  จรรยานะ 3022 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

909 ร.ต. สงวน  อินมนต 3023 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

910 ร.ต. ชัยชฎางค  กลิ่นนอย 3024 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

911 ร.ท. ณฐพล  คําหวาน 3025 มทบ.39 (นายทหาร)

912 จ.ส.อ. พันธกานต  ประเสริฐเจริญ 3030 ร.14 พัน.2

913 ร.ต. พงศกร  จุลบุตรบุญนาค 3032 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

914 ร.ท. กรณวีร  อภิญญา 3035 พัน.พัฒนา 3

915 ร.ท. ชาติชาย  ศรีธิวงศ 3036 ร.14 พัน.3

916 ร.ต. เวชยันต  บอเงิน 3040 มทบ.310

917 ร.ท. สอน  ลอจิตร 3042 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

918 จ.ส.อ. วีระ  วันจิ๋ว 3043 ร.4 พัน.3

919 ร.ต. ลวด  บัวเกตุ 3045 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

920 พล.ท. สัจจา  ยอดเพ็ชร 3049 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

921 จ.ส.ต. สมควร  ดีธงทอง 3050 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

922 พ.ท. อรัญ  ตาใจ 3051 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

923 ร.ต. กรณชยพงศ  วิจารณพล 3053 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก
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924 จ.ส.ต. ธีระวัฒน  สถิตย 3060 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

925 จ.ส.อ. พิษณุ  นนทการ 3065 กรม ทพ.33

926 จ.ส.อ. ปน  วารเวียง 3066 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

927 จ.ส.อ. ประภาส  ทิมวัฒนา 3073 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

928 ร.ต. ยุทธนา  ขําไทยแท 3075 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

929 ร.ต. สุพัฒน  สุขถาวร 3076 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

930 จ.ส.ต. จําเริญ  ชัยวรรณ 3077 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

931 พ.อ. ประสาน  แสงศิริรักษ 3078 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

932 ร.ต. ธัญญา  สุรินทรทีปะ 3079 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

933 ร.ท. มนัสพงษ  สังเขป 3080 ร.14 พัน.1

934 ร.ต. วีระ  ชอรัก 3081 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

935 ร.ต. มงคล  ปญโญ 3083 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

936 จ.ส.อ. ธวัชชัย  คุมทอง 3085 ร.14 พัน.1

937 นาง วันทนีย  ลี้เกษร 3087 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

938 พ.ต. ไพฑูรย  ราชอารีย 3088 ม.2

939 นาย สถิตย  ทองเสริฐ 3089 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

940 จ.ส.อ. วรรณา  มีคะนุช 3091 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

941 จ.ส.อ. สมบัติ  ลูกพลับ 3092 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

942 ร.ต. กิจธนาพัฒน  ชูทอง 3106 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

943 นาง จรัสศรี  ออนละมูล 3109 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

944 ร.ต. ณรงค  วิลาวัณย 3110 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

945 จ.ส.อ. ทวี  รักสุข 3111 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

946 ร.ต.หญิง พวงรัตน  มงคลพันธุ 3114 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

947 ส.อ. ยงยุทธ  คงสกุล 3116 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

948 ร.ต. ดวงฤทธ์ิ  ขุนหิน 3117 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

949 นาง ฉลวย  ชวดนุช 3120 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

950 จ.ส.อ. จิรพล  สุพรรณกลาง 3121 สมาชิกสงเงินเอง

951 ร.ต. สุพรรณ  ผสมบุญ 3122 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

952 ร.ต.หญิง อุบล  รักเสนาะ 3129 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

953 ร.ต. ปราการ  พุกเกลิ้ยง 3134 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

954 ร.ท. วันชัย  เนียมกลั่น 3135 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

955 ร.ต. เถลิง  แกวสีเขียว 3137 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

956 จ.ส.อ. บุญสง  จันทรเจริญ 3141 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

957 พ.อ. บุญสง  พระงาม 3142 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

958 นาง พรรณภา  จันทสีร 3143 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

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

960 ร.ท. อนุกูล  เรืองโพน 3151 มทบ.39 (นายทหาร)

961 ร.ต. สุวรรณ  เณรหลํา 3152 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

962 ร.อ. ชายแดน  เหลืองแดง 3160 ทภ.3 (นายทหาร)

963 ร.ต. ศรีนวล  สมศรี 3161 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

964 จ.ส.อ. รุง  เรืองผื้ง 3162 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

965 ร.ต. พยุง  วงษา 3169 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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966 จ.ส.อ. ไพฑูรย  โหรสกุล 3171 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

967 จ.ส.อ. วินัย  จํารูญ 3172 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

968 ร.ต. ยุทธศาสตร  เอ่ียมเย็น 3173 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

969 ร.ต. ชาญ  เกตุดี 3180 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

970 พล.ต.หญิง เกศกัญญา  อินทุภูติ 3184 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

971 จ.ส.อ. ณรงค  โคกปรางค 3185 ศปภอ.ทบ.3

972 ส.อ. มนตรี  คงเกียรติพันธ 3186 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

973 ร.ต. มงคล  นักระนาด 3190 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

974 จ.ส.อ. สมศักดิ์  แจมรอด 3191 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

975 จ.ส.อ. ประโยชน  ดีดนอย 3192 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

976 ร.ต. อนันต  คุมจุย 3198 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

977 ร.ท. มานพ  เหมาะเหม็ง 3199 รอย.ปจว.3

978 พ.ท. ประเสริฐ  คําพิบูลย 3201 มทบ.39 (นายทหาร)

979 พ.ท. อมรเดช  เอ่ียมประเสริฐ 3203 ทน.3

980 ร.ต. บุญจันทร  บุญบุตร 3205 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

981 ร.ต. ดอกรัก  แสนสอาด 3209 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

982 ร.ต. วัฒนชัย  จันทสีร 3211 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

983 ร.ต. ธรรมตรัย  รุงแสง 3212 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

984 ร.ต. วันชัย  สุขทัศน 3217 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

985 ร.ต. ชาญศึก  สากุล 3218 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

986 ร.ต. ประสิทธ์ิ  ขันทอง 3220 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

987 จ.ส.อ. ณรงค  กระจางมล 3228 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

988 ร.ต. สัมพันธ  เกิดกัน 3229 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

989 พ.ท. ประสิทธ์ิ  วงษปา 3231 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

990 จ.ส.อ. เอนก  เหรัญญะ 3235 พล.พัฒนา 3

991 จ.ส.อ. ชนาสินฐ  พุมไพรจิตร 3236 ร.14 พัน.3

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

993 ร.ต. สุนทร  เสือสมิง 3248 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

994 พ.อ.หญิง ภัทรวดี  พิพัฒนพงศธร 3250 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

995 ร.อ. สําเริง  สุริยะ 3251 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

996 ร.ต. สมหวัง  อิสสระ 3252 พล.พัฒนา 3

997 ร.ต. เชน  คงสมพงษ 3255 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

998 จ.ส.อ. เทียน  สืบพันธุ 3257 มทบ.39

999 ส.อ. บุญสืบ  เกตุปน 3262 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1000 พ.ต. มาโนชญ  ทองนาก 3265 มทบ.39 (นายทหาร)

1001 ร.ต. สุดใจ  คลายหลอ 3267 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1002 ร.ต. สมยศ  โคกวิทยา 3268 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1003 ร.ต. จํานงค  เนตรมีขํา 3271 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1004 ร.ต. ฉลาด  ธรรมมูลตรี 3278 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1005 จ.ส.อ. สิทธิพันธ  โหมดจิ๋ว 3292 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1006 จ.ส.อ. ณัฐธยศ  ชูสงฆ 3294 รอย.ลว.ไกล 4

1007 ร.ต. พรเทพ  อินทรแกว 3295 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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1008 จ.ส.อ. สมชาย  เกตุจันทร 3297 ทภ.3

1009 จ.ส.อ. ชม  สีใส 3299 สมาชิกสงเงินเอง

1010 จ.ส.อ. อํานาจ  อวมพรม 3302 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1011 จ.ส.อ. วิเชษฐ  เพ็ชรดอนทอง 3311 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1012 น.ส. กาญจนา  สุขเกษม 3315 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1013 จ.ส.อ. พยับ  รูธรรม 3316 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1014 น.ส. เฉลิมศรี  สมมิตร 3318 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1015 ร.ต. จําลอง  เนียมนก 3321 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1016 ร.ท. รุงอรุณ  ฉุนจุย 3325 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1017 ร.ต. พันศักดิ์  คําคูณ 3326 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

1018 จ.ส.อ. มณฑล  สีสอน 3327 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1019 จ.ส.อ. อนุรักษ  รักษชน 3328 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1020 จ.ส.ต. ธนู  บุตรจันทร 3333 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1021 ร.ต. สมาน  ตาลี 3342 พัน.สร.4

1022 ร.อ. ศักดา  ทองทา 3343 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1023 จ.ส.อ. แสงอาทิตย  มหาวงศ 3349 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1024 ร.ท. อนิวรรตน  มวงทอง 3350 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1025 พ.อ. จารุเดช  ชัยเวทยตระกูล 3356 มทบ.310

1026 ร.ต. โสภณ  แผลงพาลี 3357 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1027 จ.ส.อ. สมาน  ยิ้มสบาย 3366 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1028 ร.ต. เชนท  เทศกาล 3368 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1029 นาย สราวุท  อ้ิมแตง 3373 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

1030 ส.อ. ปรีชา  อ่ิมสาย 3375 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1031 ร.ต. ประสงค  มุขเพ็ชร 3377 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

1032 ร.ต. อิสสระ  มีแกว 3381 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1033 พ.ท. ภาสกร  เจิมเจิดพล 3396 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

1034 ร.ต. สุนทร  จั่นเปยม 3401 รอย.ปจว.3

1035 พ.ท. สมหวัง  เปาพานิชย 3403 ทน.3

1036 พล.ต. โอฬาร  หาญสุรภานนท 3408 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1037 ร.อ. สมชาย  บัวทอง 3412 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1038 ร.ต. แกว  สุปนตา 3415 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1039 จ.ส.อ. ถาวร  ศรีจันทวงศ 3419 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1040 จ.ส.อ. บุญชวย  ภักดี 3421 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

1041 ร.ต. เริงชัย  สุขเกษม 3428 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1042 จ.ส.อ. องอาจ  ปานศิริ 3430 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1043 จ.ส.อ. สมพงษ  ตรงตอกิจ 3433 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1044 ร.ต. สมพงษ  ยิ่งนิยม 3434 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1045 พ.ท. ประเสริฐ  ตวนชะเอม 3441 ทภ.3 (นายทหาร)

1046 จ.ส.อ. ธีระพงษ  ยามา 3449 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1047 จ.ส.อ. ชัยยศ  โชติปญญาชีพ 3456 ส.พัน.4 พล.ร.4

1048 ร.ต. เอนก  เพชรใจศักดิ์ 3464 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1049 ร.ต. อมรเทพ  ปนตา 3465 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
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1050 ร.ต. อุดร  อินทะพุท 3466 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1051 ร.ต. ธีระชัย  อยูแยม 3467 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1052 ร.อ. วิจารณ  นาคสนิท 3481 ทภ.3 (นายทหาร)

1053 จ.ส.อ. จตุภัทร  กฤษณา 3482 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1054 จ.ส.อ. สุนทร  บุญสูง 3484 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1055 จ.ส.อ. พงษศักดิ์  อุบลวรรณี 3490 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1056 จ.ส.อ. ชวลิต  โกลาหะฬะ 3491 พัน.พัฒนา 3

1057 ร.ต. นิเวศ  ดอนจันทร 3496 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1058 ส.อ. สัญชาติ  เดียวสุขประเสริฐ 3498 มทบ.39

1059 ร.ต. อวยพร  นีลโสภณ 3504 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1060 จ.ส.อ. วิเชียร  มุนเชย 3518 ศปภอ.ทบ.3

1061 จ.ส.อ. สุชาติ  คุมมี 3519 ศปภอ.ทบ.3

1062 ร.อ. มณี  ดวงออน 3521 สง.สด.จว.ช.ม.

1063 พ.ต. สมัด  สุภารัตน 3523 ศปภอ.ทบ.3

1064 นาง ศิริพร  มั่นอํ่า 3524 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1065 พ.ท.หญิง บุญชวย  เจิมเจิดพล 3526 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1066 พ.ท. สมรด  เช้ือบุญจันทร 3529 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1067 พ.อ. นิวัติ  สนองคุณ 3531 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1068 พ.ท. สัมฤทธ์ิ  ทองดี 3532 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1069 ร.ท. ปญญา  แจงเอ่ียม 3534 รอย.ปจว.3

1070 จ.ส.อ. สุรเชษฐ  มากร 3539 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1071 พ.ต. เสวก  มาเวหา 3542 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1072 ร.ต. อินสอน  กึกกอง 3553 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1073 ร.ท. ไพฑูรย  ทานะขันธ 3565 ช.3

1074 ร.ท. นพดล  วงศหลา 3568 พล.พัฒนา 3

1075 จ.ส.อ. สําเร็จ  วีระคํา 3569 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1076 พล.ต.หญิง ศิริพร  สันติวรวุฒิ 3575 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1077 จ.ส.อ. บุญนาค  ประชุมพันธ 3577 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1078 ร.ท. ระวิ  ประชุมพันธ 3578 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1079 นาย ประดล  เนียมหอม 3579 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

1080 นาย ระยา  ภูมิประเทศ 3580 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

1081 จ.ส.อ. พีระพันธ  เสนาใจ 3581 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1082 นาง มณฑิญา  ดากลอม 3582 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1083 ร.ต. สามารถ  จันทรสวาง 3586 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1084 จ.ส.อ. วิเชียร  บุญเรือง 3588 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1085 ร.ต. สิทธิชัย  แจงสวาง 3589 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1086 ร.ต. ธนาวุฒิ  แจมเมือง 3592 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1087 จ.ส.อ. ประพัฒน  เวียงแก 3604 กรม ทพ.35

1088 ร.ต. ชูรัตน  วงษผา 3606 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1089 ร.ต. สมนึก  เลขะธนะ 3612 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1090 ร.ต. สุวรรณ  แปงหลา 3617 พัน.พัฒนา 3

1091 จ.ส.ท. ชูเกียรติ  ยิ้มนาค 3619 พัน.สห.31
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1092 จ.ส.อ. อุทิศ  ขวัญรักษา 3628 พัน.พัฒนา 3

1093 ร.ต. บุญยืน  มวงเนียม 3629 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1094 ร.ต. บุญทรง  กอนโพด 3630 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1095 พ.อ. เรวัตร  ไพสิฐวาสี 3631 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1096 จ.ส.อ. มณี  รวมทรัพย 3635 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1097 ร.ต. วิสัยทัศน  บุญรมย 3638 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1098 ร.ต. ดําเนิน  ปญญา 3639 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1099 พ.ต. สุชาติ  สากระแสร 3641 ช.3 พัน.302

1100 ร.ต. นิยม  เชียงการ 3644 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1101 จ.ส.อ. สิทธิชัย  พนทุกข 3645 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1102 พ.ต. พิศิษฐ  หนูสน่ัน 3647 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1103 จ.ส.อ. ถนอม  บุตรราช 3656 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1104 ร.ต. สมชาย  เรืองรัตนสุนทร 3657 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1105 ร.ต. สัมพันธ  ตรีคงคา 3659 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1106 จ.ส.อ. เทพกฤต  ศรีคํา 3676 ช.3 พัน.302

1107 จ.ส.อ. ชูธง  คงพันธ 3681 ช.3 พัน.302

1108 จ.ส.อ. เสถียร  ฟองหล่ํา 3692 ช.3 พัน.302

1109 ร.ต. อภินันต  ง้ิวราย 3693 ช.3 พัน.302

1110 จ.ส.อ. อราม  ปนเงิน 3696 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1111 จ.ส.อ. ทวี  สายาจักร 3709 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1112 พ.ต. เทพสวัสดิ์  ไชยลังกา 3711 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1113 ร.ต. วุฒิไกร  โคตรวีระ 3714 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1114 จ.ส.อ. นิรนาม  เอ่ิยมบู 3715 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1115 ร.ท. บัญชา  รอดปานะ 3718 ช.3 พัน.302

1116 จ.ส.อ. สมเดช  สันทะนะ 3719 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1117 ร.ต. สมหมาย  ใจทน 3724 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1118 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์  กลิ่นดี 3736 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1119 ร.ต. อาคม  อูเงิน 3744 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1120 พ.อ. วรสิทธ์ิ  วงศอาจ 3748 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1121 พ.ท. โสภณ  พันธุลี 3750 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1122 ร.ท. ปญญา  เจริญสุข 3751 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1123 พ.อ.หญิง เพชรดา  จันทรารัตน 3762 สมาชิกสงเงินเอง

1124 จ.ส.อ. ฉัตรวัลย  ปรางจันทร 3767 ช.3 พัน.302

1125 พล.ท. สมพงษ  อินทรประดิษฐ 3770 สมาชิกสงเงินเอง

1126 พ.ต. กําพล  ดิศผดุง 3771 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1127 จ.ส.อ. สนิท  เกษรบัว 3772 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1128 ร.ต. กิติศักดิ์  เมฆอํ่า 3779 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1129 ร.ต. องอาจ  ทะนัน 3780 รอย.ปจว.3

1130 จ.ส.อ. วิวรรธน  พละพล 3782 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1131 จ.ส.อ. เชนท  ชูกลิ่น 3783 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1132 พ.ต. ณรงค  สายจิตร 3784 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1133 ร.ต. ยม  ภักดี 3785 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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1134 ร.ต. ประทิน  พลขันธ 3794 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1135 พล.ท. ชลอ  ทองศาลา 3810 สมาชิกสงเงินเอง

1136 ร.ต. อุดม  ช่ืนอยู 3814 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1137 จ.ส.อ. ธีระ  จาดแห 3815 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1138 พ.ต. อภิชาติ  ออนอุดม 3819 มทบ.39 (นายทหาร)

1139 ร.ต. จักรกฤช  เทียนเกตุแกว 3822 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1140 ร.ต. สุเทพ  คล่ําเงิน 3826 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1141 จ.ส.อ. บุญธรรม  คําลือศักดิ์ 3828 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1142 ร.ต. นพรัตน  ขืมจันทร 3830 สมาชิกสงเงินเอง

1143 พ.ท. มงคล  ทิมศรี 3832 มทบ.39 (นายทหาร)

1144 พล.ต. ธนา  ศรีเพ็ญ 3833 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1145 พ.ต. มานะ  รอดละมาย 3837 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1146 นาง สุทธิรัตน  ทองดอนงาว 3840 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1147 พล.ท. พิจิตร  ลักษณะละมาย 3841 สมาชิกสงเงินเอง

1148 จ.ส.อ. ปราโมทย  จิตติวงศจันทร 3843 ช.3 พัน.302

1149 ร.ต. ประเสริฐ  หงสทอง 3847 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1150 ร.ต. ทอง  เหมรา 3848 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1151 จ.ส.อ. วีระ  มิ่งมิตร 3849 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1152 ร.ต. สุชาติ  ขําชุม 3859 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1153 ร.ต. พนม  ฮีมินกูล 3872 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1154 จ.ส.อ. ไพบูลย  เถ่ือนสุริยะ 3880 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1155 ร.อ. ชะลอ  ฟาแลบ 3890 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1156 จ.ส.อ. รุง  จันทรโต 3893 พัน.พัฒนา 3

1157 จ.ส.อ. วุฒิชัย  ทิพยโพธ์ิ 3898 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1158 จ.ส.อ. รณกฤษ  ขวดแกว 3899 มทบ.33

1159 จ.ส.อ. บัญชา  วัฒนธรรม 3902 ช.3

1160 จ.ส.อ. เดชา  เขียวขํา 3907 ทภ.3

1161 จ.ส.อ. องอาจ  ประดับเพชร 3912 พัน.พัฒนา 3

1162 จ.ส.อ. ชาคริต  บุญจันทร 3917 ช.3 พัน.302

1163 ร.ท. สถิตย  ทาปง 3918 พล.พัฒนา 3

1164 จ.ส.อ. เชษฐา  ทวีมนูญ 3921 ช.3

1165 พ.ท. สุรินทร  วงษจาด 3931 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1166 พล.ต. เวชชัย  ดอกไม 3933 สมาชิกสงเงินเอง

1167 ร.ท. รังสรรค  คํานวณศร 3943 กรม ทพ.33

1168 พล.ท. สุคนธ  ฉิมบานไร 3946 สมาชิกสงเงินเอง

1169 จ.ส.อ.หญิง ศศิวรรณ  อยูยงค 3948 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1170 จ.ส.อ. สันตณพร  อําไพพันธุ 3953 สมาชิกสงเงินเอง

1171 จ.ส.อ. ไพโรจน  ขวัญผอง 3955 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1172 ร.ต.หญิง กัญจนณัฏฐ  วิมุกตาคม 3968 มทบ.39

1173 ร.ต.หญิง ภทพร  บุญจันทร 3969 กรม ทพ.33

1174 ร.ต. บุญเรือง  จันตะวงค 3972 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1175 ร.ต. ทรงพล  แปนแกว 3985 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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1176 พล.ต. ทวีศักดิ์  วงศทวีทรัพย 3986 มทบ.39 (นายทหาร)

1177 พ.อ. ภาส  วงศสารภี 3988 ร.14

1178 ร.ต. วรานนท  คําภา 3999 ช.พัน.4 พล.ร.4

1179 ร.ต. นรินทร  บุญพันจันที 4000 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1180 จ.ส.อ. สมชาย  บุญรอด 4001 ช.3 พัน.302

1181 ส.อ. มนตรี  สังขสีแกว 4011 พัน.สร.4

1182 พ.ท. วิชิต  สุวรรณทะ 4019 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1183 ร.ต. ประดิษฐ  ไชยวงควัฒน 4025 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1184 ร.ต. วันชัย  รัตกสิกร 4027 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1185 จ.ส.อ. จําลอง  ศรีฟา 4028 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1186 ร.ต. วันชัย  ทองรอด 4029 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1187 พ.ท. นิรันดร  คําสวรรค 4037 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1188 พ.อ. อุดม  สุขใสเมือง 4041 มทบ.36 

1189 จ.ส.อ. ยุทธนา  จาหราย 4045 กอง สพบ.พล.ร.4

1190 จ.ส.อ. รัตน  เสารอิน 4050 กอง สพบ.พล.ร.4

1191 ร.ต. ประจักษ  กลิ่นดวง 4051 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1192 ร.ต. สุเทพ  คงถาวร 4054 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1193 จ.ส.อ. ศิลปชัย  แกวเมือง 4060 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1194 ร.ต. เรี่ยม  ศรีสุข 4062 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1195 จ.ส.อ. ศรชัย  สุขเปรม 4070 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1196 ร.อ. จําลอง  ยะสืบ 4072 พัน.ซบร.23

1197 ร.ท. ไตรมาศ  วงษครุฑ 4088 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

1198 จ.ส.อ. สมพณ  สละทองอินทร 4090 กอง สพบ.พล.ร.4

1199 จ.ส.อ. ไพทูรย  พูลทอง 4091 กอง สพบ.พล.ร.4

1200 ร.ต. สุวิทย  บุญพัฒน 4093 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1201 ร.ต. อาคม  ช่ืนกมล 4094 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1202 พล.ต. คมณัฐ  ปอมสุข 4099 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1203 พ.อ. วิชา  อมระดิษฐ 4101 มทบ.39 (นายทหาร)

1204 จ.ส.อ. ภราดร  กาญจนอุดม 4102 พัน.สร.4

1205 จ.ส.อ. เกษม  เท่ียงทอง 4103 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1206 จ.ส.อ. เอนก  เวียงคํา 4112 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1207 พ.ต. วิโรจน  ประเสริฐไทย 4118 พล.พัฒนา 3

1208 จ.ส.อ. ยุทธพงษ  อ้ิมทับ 4119 ช.3 พัน.302

1209 พ.ท. วีระเดช  แกวมาลา 4122 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1210 พ.ต. สน่ัน  นิธิธนบดี 4133 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1211 จ.ส.อ. คนอง  ธรรมราช 4139 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1212 ร.ต. วิรัช  ศรีลํา 4141 ช.3

1213 พ.ต. อนุสรณ  สุป 4142 ช.3

1214 ร.ต. วินัย  กอนเครือ 4143 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1215 จ.ส.อ. ปริญญา  แตงอํ่า 4146 ช.3 พัน.302

1216 พ.ต. วรัญู  เจียงภู 4148 มทบ.39 (นายทหาร)

1217 พ.อ. เสมอ  แจมใส 4149 ป.4
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1218 พ.ต. สัมฤทธ์ิ  พันธุภูมิพฤกษ 4153 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1219 ร.ท. เจริญ  แจมเกิด 4155 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1220 ร.ต. ประสงค  ภูคลาย 4156 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1221 ร.อ. วิรัตน  ทับทิม 4158 มทบ.39 (นายทหาร)

1222 พ.ท. วิม  มั่นคง 4159 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1223 ร.ต. จิรภัทร  ขันทอง 4160 พล.พัฒนา 3

1224 จ.ส.อ. อธิป  วุนดี 4168 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1225 ร.ท. สมสุด  แสนลอม 4170 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1226 พล.ท. กรีพล  อุทิตสาร 4171 สมาชิกสงเงินเอง

1227 จ.ส.อ. บาย  ไกรกิจราษฎร 4178 ส.พัน.4 พล.ร.4

1228 ร.ท. พยัพ  เดือนเพ็ญ 4183 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1229 ร.ต. ไพลอต  ยงทวม 4184 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1230 ร.ต. ชาตรี  พรหมสนธ์ิ 4188 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1231 จ.ส.อ. เวช  ดวงภูเฆม 4190 สมาชิกสงเงินเอง

1232 ร.ต. สมพันธ  ชินตะคุ 4195 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1233 พ.อ. มนตรี  พูลทวี 4196 บชร.3

1234 จ.ส.อ. อิทธิพล  สนธิรักษ 4201 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1235 ร.ต. สุรศักดิ์  ดิษผล 4202 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1236 พล.ต. ศิลปานันต  ลํากูล 4204 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1237 ร.ต. ธวัชชัย  เพ็งชัยศรี 4207 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1238 ร.ท. สมบัติ  ทองมีหลาก 4208 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1239 ส.อ. สมบูรณ  ยวงเงิน 4216 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1240 จ.ส.อ. สมคิด  ศรีจะ 4217 ร.14 พัน.3

1241 ร.ต.หญิง ทองคํา  เพ็งพี 4219 มทบ.39

1242 ร.ต. วิชัย  มีเปลวทอง 4228 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1243 ร.ต. สมชาย  เวชยานนท 4229 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1244 จ.ส.อ. มงคล  ฉลาดธัญญกิจ 4233 กอง สพบ.พล.ร.4

1245 ร.ต. วันชัย  ทองใบ 4236 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1246 จ.ส.อ. ณรงค  สายบัว 4238 กอง สพบ.พล.ร.4

1247 พล.ท. ชัชพัชร  แยมงามเรียบ 4242 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1248 พ.อ. สุระเดช  มั่นคง 4244 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1249 พ.อ. พรชัย  นพรัตน 4246 มทบ.31

1250 พ.ต. นิพนธ  ปลื้มกุศล 4249 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1251 ร.อ. กิตติพัฒน  บุญเมือง 4250 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1252 พ.ท. สมศักดิ์  จีนหลักรอย 4251 กรม ทพ.35

1253 จ.ส.อ. สํารวย  อนุพันธ 4252 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1254 พ.ต. อิทธิพร  ทองสังข 4253 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1255 ร.ต. สงบสงคราม  ไทยเดช 4254 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1256 ร.ท. วิโรจน  แสงอุไร 4257 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1257 จ.ส.อ. วิรัตน  เอ่ิยมสอาด 4261 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1258 ร.ต. สาธิต  เอ่ิยมสําอางค 4262 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1259 ร.ต. จเร  เพ่ิมลาภ 4266 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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1260 ร.ต. สวัสดิ์  แกวประพันธ 4267 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1261 ร.ต. สุระชัย  เยาววิทย 4279 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1262 ร.ต. วัชรินทร  บุญมี 4280 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1263 ร.ท. เดชหาญ  เนียมสัมฤทธ์ิ 4281 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1264 ร.ต. อุทัย  ลําชัยภูมิ 4282 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1265 ร.ต. ถวิล  มีศิริพันธ 4284 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1266 ร.ต. พิสัย  ทองประจักษ 4287 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1267 ร.ต. เสถียร  วานนท 4289 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1268 ร.ต. ชาณัตถ  ขําอินทร 4295 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1269 ร.ต. ธนรัตน  ครองบาน 4297 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1270 ร.ต. กลา  เวชสุวรรณ 4298 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1271 ร.ต. สงบ  แคฝอย 4300 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1272 ร.ต. เกียรติวัฒน  กองแกว 4303 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1273 จ.ส.อ. สมมิตร  สุขเสถียร 4305 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1274 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  สมอินทร 4309 ร.4

1275 ร.ต. เลิศ  นกทะนงค 4310 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1276 จ.ส.อ. อนุรัส  ตายเผา 4311 ร.4

1277 จ.ส.อ. สุรพล  อางแกว 4315 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1278 จ.ส.อ. สายชล  รอดวิหก 4320 ร.4

1279 ร.ต. ชาคร  ศิริสัมพันธ 4322 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1280 จ.ส.อ. สมบูรณ  ฟูตั้ง 4331 ร.4

1281 ร.ต. สมชาย  เลี่ยวเจริญ 4333 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1282 จ.ส.อ. ไพบูลย  อ่ิมสมบัติ 4334 ร.4 พัน.2

1283 ร.ท. ประเทือง  แผนสูงเนิน 4339 ร.14

1284 จ.ส.อ. นิวัติ  คําแกว 4340 ร.4

1285 พ.ต. โชติ  วงษจันทร 4342 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

1286 ส.อ. อนุ  สุขแจม 4344 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1287 จ.ส.อ. ขจรศักดิ์  ภมรพล 4345 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1288 ร.ต. ณรงค  กลับดี 4347 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1289 ร.ต. ทะเนตร  เครือฟน 4349 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1290 จ.ส.อ. นครินทร  จินดาทิพย 4350 ร.4

1291 ร.ท. สมศักดิ์  ปานาม 4351 ร.4

1292 จ.ส.ต. สุชิน  ชาติพันธ 4355 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1293 จ.ส.อ. ขันชง  สิทธิชัย 4356 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1294 ร.ต. สิทธิพล  สุขแยม 4358 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1295 จ.ส.อ. วุฒิพงษ  โนนจุย 4363 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1296 ร.ต. นิยม  วรศรี 4364 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1297 จ.ส.อ. พงษสันต  สิงหนอย 4366 ร.4 พัน.2

1298 ร.ต. สามารถ  เทียนเงิน 4369 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1299 พ.ต. ทองแดง  ชูช่ืน 4373 ศฝ.นศท.มทบ.31

1300 ร.ต. จรัญ  ทองนอย 4376 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1301 ร.ต. ถนอม  เหมือนบุตร 4377 ช.พัน.4 พล.ร.4
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1302 จ.ส.อ. จิระ  ชมทิศ 4386 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1303 ร.ต. เดชา  สาสนบูรณ 4388 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1304 พ.ต. กิตติศักดิ์  ทัพอ่ิม 4390 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1305 ร.ต. ทศพร  กลิ่นจันทร 4391 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1306 พ.อ. บรรจบ  ฟูวงคสิทธ์ิ 4395 ทภ.3 (นายทหาร)

1307 ร.อ. ปญญา  สรอยระยาแกว 4400 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1308 ร.อ. ทองยอย  สุขมา 4401 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1309 ร.ต. ถาวร  วงศจันทร 4407 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1310 ร.ต. สมทรง  วงษโก 4408 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1311 ร.ต. ชัยยศ  นาไทย 4409 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1312 จ.ส.อ. ชํานาญ  เชลงวิทย 4416 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1313 จ.ส.อ. ทอง  ขําดี 4417 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1314 จ.ส.อ. วสันต  ทองพันช่ัง 4422 ร.4

1315 ร.ต. สุรชัย  เลิศศิลปชัย 4423 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1316 ร.ต. อํานาจ  ออนอ่ิม 4424 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1317 ส.อ. เสนห  พุฒรา 4428 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1318 จ.ส.อ. รุงศักดิ์  ปราบไฟ 4429 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1319 ร.อ. วิสิทธ์ิ  เกล็ดเกษม 4431 ร.4

1320 ร.ต. สมพร  คลายคลึง 4433 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1321 พ.ท. ประโยชน  ไมหอม 4434 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1322 จ.ส.ต. วัฒนา  แตงไทย 4438 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1323 ร.ต. ศรีรัตน  สุวรรณวิสิทธ์ิ 4439 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1324 จ.ส.อ. สุวัฒน  พันธวงศ 4442 ร.4

1325 ร.ต. สุชาติ  แสงสุวรรณ 4443 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1326 ร.ต. สมเด็จ  บุญเพ็ง 4446 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1327 จ.ส.อ. มานพ  เหลาแชม 4447 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1328 ร.ต. มงคล  หมวกอยู 4449 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1329 จ.ส.อ. วิษณุ  รอดมั่น 4451 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1330 ร.ต. ประวิทย  ภูพงษ 4453 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1331 ร.ต. สมเกียรติ  อินชูรัน 4455 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1332 ร.ต. ชาญชัย  คลังฤทธ์ิ 4456 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1333 พ.ท. วีระ  แตงหมี 4457 มทบ.31

1334 จ.ส.อ. ทวี  บุญบุตร 4459 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

1335 พ.ท. สมบูรณ  กันทา 4461 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1336 พ.ท. เติมชัย  สิมสนธ์ิ 4462 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1337 พ.อ. ธนพัต  เนติวงษ 4463 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1338 พ.ท. หาญ  เพียรเกษตรกิจ 4464 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1339 จ.ส.อ. สมบัติ  สุขสมบัติ 4465 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1340 พ.ต. บรรจง  ขําไทยแท 4467 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1341 ร.ต. เรียบ  ศิริเกตุ 4470 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1342 ร.ต. สุบินทร  มณีรอด 4476 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1343 จ.ส.อ. สมจิตร  กลิ่นดวง 4477 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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1344 ร.ต. ถาวร  เลิศสงคราม 4478 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1345 พ.ต. เฉลิมเกียรติ  ฤทธ์ิบํารุง 4479 มทบ.310

1346 จ.ส.อ. วิสิทธ์ิ  พวงทอง 4482 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

1347 ร.ต. แตม  บุญเกษม 4483 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1348 ร.ต. สายันห  ช้ันเส็ง 4485 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1349 พ.ต. ประเสริฐ  รุงสันเท๊ียะ 4489 มทบ.310

1350 ส.อ. ถาวร  มหิดุลย 4492 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1351 ร.ต. รัตน  หอมนาน 4493 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1352 ร.อ. พิทักษพงษ  ปญญาชัย 4502 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1353 ร.ต. บุญสง  เกียรติเผา 4505 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1354 จ.ส.อ. สมชาย  อินทรจันทร 4508 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1355 ร.ต. ทนงศักดิ์  ปานพรม 4510 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1356 ร.ต. วีระชัย  บรรเลงกลอง 4512 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1357 จ.ส.อ. สานิด  บุญวัฒนา 4514 มทบ.310

1358 จ.ส.อ. อิทธินันท  สาธรรม 4515 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1359 ร.ท. ไพบูลย  ศรีดาว 4519 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1360 จ.ส.อ. จิรโรจน  นิโกรถะ 4521 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1361 จ.ส.อ. สุรสีห  สุทธิวิลัย 4526 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1362 จ.ส.อ. ศักรินทร  โชติกะคาม 4530 ทน.3

1363 จ.ส.อ. อนุรักษ  แกวเขียว 4531 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1364 จ.ส.อ. วรรณรัตน  เอ่ิยมสําอางค 4535 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1365 ร.ต. ทนงศักดิ์  สหัสเตโช 4536 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1366 จ.ส.อ. วิโรจน  ชอรักษ 4537 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1367 จ.ส.อ. นภดล  กมุทา 4538 ทภ.3

1368 จ.ส.อ. ชัยภัทร  โชคอุประแสน 4539 พัน.พัฒนา 3

1369 นาง กอบแกว  โพธ์ิศรีนาค 4545 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1370 จ.ส.อ. อภิเดช  ประสงคดี 4547 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

1371 ร.ต. เชิดชัย  จําลองกุล 4548 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1372 พ.ต. สุเทพ  เนียมนัด 4554 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1373 พ.ต. ถมยา  หมีทอง 4562 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1374 พ.ต. ประหยัด  ดีแจง 4564 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1375 ร.ท. ขัด  สิงหแกว 4566 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1376 ร.ต. สุวิทย  บํารุงศรี 4567 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1377 ร.ท. ธีรชาติ  โชติพรหม 4570 ร.4 พัน.2

1378 ร.ต. ศิริ  เพชรเอ่ิยม 4572 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1379 ร.ต. วิโรจน  สังขเมือง 4573 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1380 ร.อ. สมพร  เวียงสีมา 4574 ร.4 พัน.2

1381 ร.ท. อนุวัชร  ฐิติวัชรากูล 4576 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1382 ร.ต. จิระ  กุลศรี 4578 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1383 ร.ต. โนม  ศรีสะอาด 4579 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1384 ร.ต. นอย  เล็กรัตน 4583 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1385 จ.ส.อ. บุญสม  กรวยทอง 4586 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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1386 ร.ต. เอกชัย  แกวจุย 4587 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1387 ร.ต. อรุณ  เจียมประเสริฐ 4592 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

1388 ร.ต. ฉงน  สาตรจําเริญ 4593 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1389 ร.ต. ทองยอย  มีโชติ 4594 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1390 ร.อ. เมฆินทร  อักนิษฐธีรพันธ 4596 ศฝ.นศท.มทบ.31

1391 ร.ต. ชาตรี  ทองคําดี 4597 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1392 ร.ท. สมบูรณ  อาจคําพันธ 4599 ร.4 พัน.1

1393 จ.ส.อ. ศักดา  คาวิน 4600 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1394 ร.ต. สําราญ  แข็งแรง 4601 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1395 ร.ต. สนิท  ศรีบุญเรือง 4603 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1396 จ.ส.ท. นรินทร  นวกุลพันธ 4606 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1397 จ.ส.อ. สมพร  จาดจุย 4607 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1398 จ.ส.ต. ชูศักดิ์  บุญญาประสิทธ์ิ 4611 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1399 จ.ส.ต. ประเสริฐ  รอดสม 4618 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1400 ร.ต. ยงยุทธ  น่ิงนึก 4619 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1401 จ.ส.อ. สาโรจน  แกวเกิด 4620 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1402 จ.ส.อ. วินันท  กลิ่นเกตุ 4621 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1403 ร.ต. ระภีศักดิ์  ทับทวี 4624 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1404 จ.ส.ต. ทวีศักดิ์  สีดาโคตร 4625 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1405 ร.ต. ภาณุ  คลายแกวสกุล 4626 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1406 จ.ส.อ. ประเวศน  กันทะวงศ 4627 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1407 ร.ต. บรรจง  บัวคลิ่ 4632 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1408 จ.ส.อ. จรูญ  ใจงาม 4633 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1409 ร.ต. ทองสู  มหาเสนา 4636 มทบ.31

1410 ร.ต. วัลลภ  เมืองมา 4637 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1411 ร.ต. เถกิงพล  สรไกร 4638 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1412 ร.ต. ชัยพร  รัตนจรรยา 4640 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1413 พ.อ. นิรันดร  พ่ึงโต 4645 มทบ.39 (นายทหาร)

1414 พ.ต. ประดิษฐ  สอนน่ิม 4648 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1415 ร.ต. สุรพงษ  พงษประดิษฐ 4651 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1416 ร.อ. สงวน  ปวงแกว 4654 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1417 ร.ต. มังกร  ภักดีไทย 4657 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1418 จ.ส.อ. นัฎธนรักษ  ทองหลอ 4658 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1419 จ.ส.อ. ยรรยง  ศรีไพร 4663 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1420 จ.ส.อ. ชาญณรงค  ฟองหล่ํา 4666 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1421 ร.ต. สมบัติ  คําพรหม 4667 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1422 ร.ต. สุรยุทธ  อินทรจันทร 4670 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1423 จ.ส.อ. นพพร  นาคสิงห 4671 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1424 ร.ต. พงษสิงห  ภมรสิงห 4674 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1425 จ.ส.อ. มานิตย  เจริญยิ่ง 4676 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1426 จ.ส.อ. ประศาสตร  ศรีจันทรออน 4677 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1427 จ.ส.อ. ชนินทร  เลียบเงิน 4678 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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1428 ร.ต. ธวัช  วุฒิวัย 4680 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1429 ร.ท. ฤกษชัย  ทองเอม 4684 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1430 พ.ท. สมศักดิ์  ประสพสุข 4685 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1431 พ.ท. สมหมาย  หลิ่วนอย 4688 มทบ.31

1432 ร.ต. บํารุง  น่ิมศิริ 4696 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1433 ร.ต. ธนธัมมภัทร  วังคีรี 4700 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1434 จ.ส.อ. บุญชวย  ปุนนอย 4701 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1435 ร.ต. นิตย  วิชาดี 4703 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1436 ร.ท. อุดม  กันทขัติ 4704 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1437 ร.ต. สมศักดิ์  วงษศิลป 4705 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1438 ร.ต. วิโรจน  องอาจ 4708 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1439 จ.ส.อ. เชิด  วงศศิริ 4711 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1440 จ.ส.อ. เชวงศักดิ์  ธิสาคร 4713 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1441 ร.ต. สุชาติ  นอยเอ่ิยม 4716 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1442 ร.ต. สุเชษฐ  พยัฆคง 4718 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1443 จ.ส.อ. สมชาย  กันอุไร 4719 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1444 ร.ต. กิตติทัต  ชิวช่ืน 4721 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1445 ร.ต. เอกชัย  ถาวรธรรม 4722 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1446 ร.ต. อินทรีย  บัวปาย 4723 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1447 ร.ต. สุธี  หรือสุวรรณ 4724 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1448 พ.ต. สุรชัย  เทพวงค 4728 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1449 จ.ส.อ. นาคราช  จันทรเช้ือ 4730 ช.พัน.4 พล.ร.4

1450 พ.ต. เสนห  ทุงทอง 4731 ศฝ.นศท.มทบ.31

1451 ร.ต. ประยุทธ  ดําสนิท 4732 ช.พัน.4 พล.ร.4

1452 ร.ต. ประทีป  คงบัว 4734 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1453 ร.ต. มนตรี  เฮงฮะสุน 4737 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1454 ร.ต. ทองหลอ  เขียวระยับ 4738 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1455 จ.ส.อ. จํานงค  ปานศรี 4740 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1456 จ.ส.อ. สุเทพ  ชาญสมร 4744 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1457 ร.ต. พัฒนธนเดช  ฉลูทอง 4751 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1458 จ.ส.อ. ถวิล  ชูจันทร 4752 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1459 ร.ต. สมเจตน  จูเมา 4753 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1460 พ.ต. ณัฐพล  พันธพิทักษ 4755 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1461 ร.ต. สมชาย  เชิดศรี 4758 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1462 จ.ส.อ. อํานวย  ศิลา 4759 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1463 จ.ส.อ. สมยศ  ศรประสิทธ์ิ 4760 ช.พัน.4 พล.ร.4

1464 ร.ต. มานพ  แจงสวาง 4761 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1465 พ.ต. สมชาย  ละมายแข 4762 มทบ.31

1466 จ.ส.อ. จําเริญ  สุขแปน 4763 ช.พัน.4 พล.ร.4

1467 จ.ส.อ. มณเฑียร  คุมพุม 4767 ช.พัน.4 พล.ร.4

1468 ร.ต. ประทวน  เมืองมูล 4769 ช.พัน.4 พล.ร.4

1469 จ.ส.อ. บุญจรัส  เอ้ือเฟอ 4772 ช.พัน.4 พล.ร.4
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1470 จ.ส.อ. ปยพณ  ออนสมบูรณ 4774 ช.พัน.4 พล.ร.4

1471 ร.ต. สุวัฒณ  เพ็งคุม 4777 มทบ.39 (นายทหาร)

1472 จ.ส.อ. ชูศักดิ์  รังผื้ง 4778 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1473 ร.อ. ธนเดช  ไทยตรง 4783 มทบ.31

1474 ร.ต. วีระ  ศิริเทียน 4785 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1475 ร.ท. กฤษฎา  สุทธิสุข 4792 ศฝ.นศท.มทบ.31

1476 จ.ส.อ. เอนก  นวลศรี 4796 ช.พัน.4 พล.ร.4

1477 จ.ส.อ. อนิรุทธ์ิ  จุลพล 4801 ช.พัน.4 พล.ร.4

1478 จ.ส.อ. วิทวัส  ชัยสมทิพย 4806 ช.พัน.4 พล.ร.4

1479 ร.ต. ธนาศักดิ์  คําปูน 4807 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1480 จ.ส.อ. จันตรี  จิตรีเท่ียง 4808 ช.พัน.4 พล.ร.4

1481 จ.ส.อ. ธรรมสถิตย  ดีนุช 4809 ช.พัน.4 พล.ร.4

1482 จ.ส.อ. ธรรมศักดิ์  นิพันธประศาสน 4812 ช.พัน.4 พล.ร.4

1483 ร.ต. ไพศาล  สูญนวม 4813 ช.พัน.4 พล.ร.4

1484 จ.ส.อ. ไพโรจน  ยอดดําเนิน 4817 ช.พัน.4 พล.ร.4

1485 ร.ต. เดชา  ฉลาดธัญญกิจ 4819 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1486 จ.ส.อ. ชิตพล  พิษพิชัย 4821 ช.พัน.4 พล.ร.4

1487 ร.ต. สมบูรณ  โพธ์ิสุวรรณ 4823 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1488 ร.ต. เลอสรรค  รักษาวงศ 4826 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1489 จ.ส.อ. ประวัติ  ศรีออนทอง 4830 ช.พัน.4 พล.ร.4

1490 พ.ท. สมพร  เมาจา 4831 มทบ.310

1491 จ.ส.อ. บัณฑิต  วงศทวีนวกุล 4832 ช.พัน.4 พล.ร.4

1492 ร.อ. ไชยณรงค  ชูติธวัช 4834 ช.พัน.4 พล.ร.4

1493 จ.ส.อ. พิทักษ  วงษมามี 4835 ช.พัน.4 พล.ร.4

1494 จ.ส.อ. ธนวุฒิ  แจมแสง 4838 ช.พัน.4 พล.ร.4

1495 จ.ส.อ. อุทัย  ทองทิพย 4840 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1496 จ.ส.อ. ปรัชญา  ยอดเพชร 4844 ช.พัน.4 พล.ร.4

1497 จ.ส.อ. ชัยพร  บุญชาลี 4846 ช.พัน.4 พล.ร.4

1498 ร.อ. พิเชษฐ  พุมเกิด 4847 ช.พัน.4 พล.ร.4

1499 จ.ส.อ. ชัยณรงค  ถํ้าสุธะ 4848 ช.พัน.4 พล.ร.4

1500 จ.ส.อ. พีรพัฒน  พินทะกัง 4859 ช.3 พัน.302

1501 จ.ส.อ. เสกศึก  ศรีสมบูรณ 4866 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1502 พ.ต. สุชาติ  ซิ้วสันต 4870 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1503 ร.ท. ธารพรหม  งามกัณหา 4872 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1504 จ.ส.ต. มานะศักดิ์  สุขุม 4875 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1505 จ.ส.อ. ศรีนคร  ทัพทวี 4876 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

1506 พ.ท. สําราญ  วะระชีวะ 4880 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1507 ร.ท. สมคะเน  นคร 4881 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1508 จ.ส.อ. พูนพิพัฒน  สายเทียน 4883 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1509 จ.ส.ต. สถิตย  สําเภารอด 4884 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1510 จ.ส.อ. สุรพล  เตะปานันท 4886 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1511 นางสาว ประภาศรี  อรุณโชติ 4890 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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1512 พ.ท. ชูชาติ  เทียมวิไล 4891 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1513 พ.ต. ธารา  สนธิรักษ 4893 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1514 จ.ส.อ. กฤช  คําเขียว 4896 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1515 ร.ต. พลวัฒน  เดชาธนาวิโรจน 4899 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1516 พ.อ. โอภาส  จันทรอุดม 4901 มทบ.31

1517 จ.ส.อ. วรศักดิ์  เศรษฐสิริวัฒนา 4904 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1518 ร.อ. ศาศวัต  สัตยพงษ 4905 ร.4

1519 ร.ต. เสง่ิยม  ประเดชบุญ 4906 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1520 ร.ต. สุมัด  ศักดี 4907 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1521 ร.ต. สมพงษ  คําประกอบ 4914 ร.4

1522 ส.อ. สมพงษ  บุตรสาริยัง 4915 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1523 จ.ส.อ. ประมวล  โตรา 4917 ร.4 พัน.1

1524 จ.ส.อ. เฉลิม  แยมกลีบ 4918 ช.พัน.4 พล.ร.4

1525 ร.ต. คารมย  เช้ืออภัย 4920 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1526 ร.ต. ประเทือง  วงคเมือง 4923 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1527 ร.ต. ถาวร  กันทะเงิน 4926 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1528 ร.ต. รัฐนันท  ชนะหาญ 4927 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1529 ร.ต. สมจิต  ทรงสัจจา 4928 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1530 พ.ต. สมควร  บุญมา 4929 ร.4

1531 ร.ต. นัฐพงค  อมรึก 4930 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1532 จ.ส.ท. ประสาร  พรมนอย 4931 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1533 ร.ต. มานะ  แสงรุง 4934 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1534 ร.ต. สํารวย  กลั่นสุข 4937 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1535 ร.ต. อิทธิพล  เพียรกสิกรณ 4940 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1536 ร.ต. วิฑูรย  เด็ดเดิ่ยว 4941 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1537 พ.ท. กิตติ์ธเนศ  อัครวัฒนเกศกุล 4944 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1538 ร.ต. ไพโรจน  เดชอุดม 4950 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1539 ร.ต. กอบเกียรติ  ช่ืนชมชาติ 4951 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1540 จ.ส.อ. สุรชัย  เปลิ่ยนกลิ่น 4952 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1541 ร.ต. เสมอ  ตุมทอง 4953 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1542 จ.ส.อ. พิชัย  จิรางกูร 4954 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1543 ร.ต. อ๋ัน  ทาโส 4957 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1544 ร.ต. บัว  ปญญาลังกรณ 4959 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1545 ร.ต. สมมาตร  คาระวะดี 4963 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1546 ร.ต. เกียรติศักดิ์  เส็งเล็ก 4964 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1547 ร.ต. โกมล  แซเผือก 4972 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1548 ร.ต. สําเริง  ประกอบกสิกรรม 4973 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1549 ร.ต. สมควร  เช้ือจีน 4974 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1550 ร.ต. อุบล  ศรีวิเศษ 4975 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1551 จ.ส.ต. ถกล  ตวนชะเอม 4979 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1552 ร.ต. พรศักดิ์  ธูปทอง 4986 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1553 ร.ต. ประเทือง  ขะระเข่ือน 4989 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค



38

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

1554 จ.ส.อ. บุญเลิศ  กันเกียว 4997 ร.4

1555 ร.ต. กฤษนิพนธ  ขุนแท 5001 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1556 ร.ต. นพรุจ  ขันธชัย 5012 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1557 ร.ต. สมคิด  มะลิวงศ 5013 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1558 ร.ต. อํานวย  นาเวช 5014 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1559 ร.ต. นเรศ  ดอกไมทอง 5016 ร.4 พัน.2

1560 ร.ต. วิรัช  ศรีพันจันทร 5017 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1561 ร.ท. กฤษฎา  พิลึก 5018 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1562 จ.ส.อ. กมล  แพงทรัพย 5019 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1563 พ.ต. สุภาพ  สุขแจม 5020 กรม ทพ.35

1564 พ.ท. สี  มาอินทร 5024 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1565 พ.ท. ชัยยุทธ  ชํานิเขตรการณ 5025 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1566 ร.ต. ยุทธภูมิ  พิมพเทศ 5027 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1567 ร.ต. วีระศักดิ์  อินทรสุข 5031 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1568 ร.ต. มนัส  ปานทรัพย 5032 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1569 จ.ส.อ. สมชัย  จันทรดวง 5033 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1570 จ.ส.อ. ประยูร  จรไกร 5035 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1571 ร.ต. พีรยุทธ  เปาริก 5037 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1572 จ.ส.ต. ศานิตย  สําเภารอด 5040 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1573 จ.ส.อ. สุรเดช  อ่ิมวงษ 5045 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1574 ร.ต. ยุทธชัย  ศรีพิทักษพลรบ 5048 ช.พัน.4 พล.ร.4

1575 ร.ต. เจน  แจมอวม 5049 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1576 พ.ต. ประจวบ  กลากสิกิจ 5050 มทบ.310

1577 จ.ส.อ. มอญ  สีตา 5059 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1578 ร.ต. ประทีป  หมวกสังข 5060 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1579 จ.ส.อ. สุรวุฒิ  ดวงมณีมรกต 5061 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1580 พล.ต. คํานวน  ภักดีอาษา 5062 สมาชิกสงเงินเอง

1581 พ.ต. ฉัตรชนก  รุงยิ้ม 5063 สมาชิกสงเงินเอง

1582 ร.ต. สุขเกษม  วิมุติ 5066 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1583 พ.อ.หญิง วรรณทิมา  เหรียญราชา 5068 รพ.คายจิรประวัติ

1584 ร.ต.หญิง วรารัตน  ปานพรมพิรักษ 5071 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1585 นาย ปติชา  หยัดนํ้า 5076 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1586 พ.อ.หญิง อัมพวัน  อินมณี 5082 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1587 จ.ส.อ. ถวัลย  แขกเณร 5096 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1588 จ.ส.อ.หญิง ชญาณนันท  รักเขตการณ 5099 สมาชิกสงเงินเอง

1589 ร.ต.หญิง เศรษฐิญาณี  สายเพ็ชร 5100 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1590 ร.ต.หญิง รุจี  บุณยรัตนะ 5101 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1591 ร.ต. อดุลย  คุมสมบัติ 5104 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1592 พ.ต. ณรงค  เช่ิยวกิจ 5108 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1593 จ.ส.อ. ศรีเนตร  จันทรฝา 5111 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1594 ร.อ. มโนชย  งามอยู 5116 ร.4 พัน.1

1595 ร.ต. ประดิษฐ  สงวนศักดิ์เกษร 5118 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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1596 ร.ต. วิจิตรังสี  คําโบถ 5120 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1597 พ.ท. เจริญชัย  ขาวนวม 5122 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1598 จ.ส.อ. สิทธิชัย  สิทธิสมาน 5123 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1599 จ.ส.อ. พยัพ  พิมพเทศ 5127 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1600 นาง สมนึก  ศรีภูธร 5132 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1601 ร.ต. สมชาย  มณีฤทธ์ิ 5136 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1602 จ.ส.อ. วิฑูรย  มีอาษา 5137 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1603 ร.ท. บุญมี  กําจาย 5138 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1604 จ.ส.อ. สมชาย  พันธุเขียน 5140 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1605 จ.ส.ต. ประกิจ  โพธ์ิออง 5151 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1606 จ.ส.อ. สมยศ  อภิญญา 5152 ศฝ.นศท.มทบ.31

1607 ส.อ. โชคชัย  วังวงษ 5154 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1608 จ.ส.อ. ประสงค  อินทรนอย 5157 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

1609 น.ส. ศศิลักษณ  อวมทอน 5167 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1610 ส.ท. ชัยสวัสดิ์  อินทรถาวร 5168 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1611 จ.ส.อ. จรัญ  แนจริง 5170 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1612 ร.ต. เชณ  เรืองผล 5175 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1613 ร.ต. ทวี  งามระเบียบ 5182 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1614 ร.ต. วัฒนา  สอนอินทร 5184 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1615 ร.ต. สมัคร  มงคล 5185 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1616 ร.ต. มนัส  เกิดสุวรรณ 5187 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1617 พ.ท. สมพร  ผันประดิษฐ 5196 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1618 พ.ท. สุพจน  แสนทราชา 5197 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1619 พ.อ. บัญชา  ปญญาธนัญชัย 5209 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1620 พ.ต. กูเกียรติ  ปานกล่ํา 5213 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1621 พ.ต. โกวิทย  เมืองสมบัติ 5214 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1622 พ.อ. กมล  สอาดศรี 5216 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1623 ร.ต. รักหยก  ยิ้มยวน 5219 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1624 ร.ต. เฉลิม  นวลมณี 5221 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1625 พ.ท. สิรภพ  ฤทธิบุญ 5223 มทบ.310

1626 ร.ต. ปราโมทย  ชํานิเขตรการณ 5227 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1627 ร.ต. สมนึก  เกตุเมฆ 5232 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1628 ร.ต. ประครอง  บัวแกว 5234 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1629 จ.ส.อ. วันชัย  สุขฉายา 5235 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1630 ร.ต. วัฒนา  เลี่ยมสมบัติ 5236 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1631 จ.ส.อ. ยุทธ  ทะชิตะสิงห 5246 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1632 ร.ต. สมชาย  ยนพักตร 5247 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1633 ร.ต. ไพโรจน  พุมผลงาม 5248 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1634 ร.ต. สุรศิลป  ทวีทรัพยสกุล 5249 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1635 ร.ต. สุขสันต  เถินบุรินทร 5251 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1636 ร.ต. ณฐพงษ  เรือนเดื่อ 5254 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1637 จ.ส.อ. บุญลือ  นิลสนธิ 5255 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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1638 ร.ต. ทวีศักดิ์  รักษาคุณ 5256 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1639 ร.ต. สงบ  ธรรมมา 5258 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1640 จ.ส.อ. ประพันธ  ปกษี 5259 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1641 จ.ส.อ. ทิพย  สอนทอง 5264 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1642 ร.ต. สมคิด  วองสาริกิจ 5265 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1643 ร.ท. นุกร  บุตรเนตร 5267 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1644 จ.ส.อ. จํานง  ชโลธร 5268 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1645 จ.ส.อ. ตาน  จันทรเมือง 5269 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1646 ร.ต. วีระชัย  สรงสระแกว 5270 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1647 ร.ต. อนันต  นอยพินิจ 5272 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1648 จ.ส.อ. เวทย  อินสระเทพ 5273 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1649 ร.ท. จรัล  คําแปง 5275 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1650 ร.ท. ภิญโญ  บุรีรักษ 5276 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1651 จ.ส.อ. พิทยา  วิทยะเมธาคินทร 5277 มทบ.310

1652 จ.ส.อ. เสฎฐวุฒิ  มวงมา 5281 มทบ.310

1653 ร.ต. เพ่ิมศักดิ์  ศรีเปรม 5282 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1654 ร.ต. บุญหลง  ทองพิจิตร 5284 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1655 ร.ต. วิษณุ  สุรักษขิต 5285 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1656 จ.ส.อ. พิทยา  บูรณะกร 5288 มทบ.310

1657 ร.ต. ประมาณ  พูลรอดแกว 5300 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1658 จ.ส.อ. บุญเสริม  พูลคลาย 5301 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1659 ร.ท. ยุทธศักดิ์  อยูระหัด 5305 ร.14

1660 ร.ท. อรรฆพล  อุนแกว 5307 ร.14 พัน.2

1661 จ.ส.อ. ชวรัฐ  พระทองคํา 5308 มทบ.310

1662 ร.ต. ประจบ  หอมหวาน 5309 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1663 จ.ส.อ. สุรสิทธ์ิ  ดานบางภูมิ 5316 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1664 ร.ต. นิรุตต  ทองเสริฐ 5318 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1665 จ.ส.อ. ประมวล  ดีแจม 5320 รพ.คายวชิรปราการ

1666 จ.ส.อ. สมใจ  คงคีรี 5333 มทบ.310

1667 จ.ส.อ. พีระ  อองเพ็ง 5334 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1668 ร.ต. แสวง  แจมวงษอินทร 5335 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1669 จ.ส.อ. ฤทัย  ทองเกิด 5341 มทบ.310

1670 ร.ต. พันธวุฒิ  สรศักดิ์ 5343 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1671 จ.ส.อ. เสนห  ราชบังคับ 5346 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1672 ร.ท. สมชาติ  วงศเขียว 5347 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1673 จ.ส.อ. ประสาน  แสงนัยนา 5348 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1674 จ.ส.อ. รณพจน  อยูเลิศลบ 5352 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1675 จ.ส.อ. หว่ัน  สุรเวช 5355 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1676 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  ศรีตาล 5357 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1677 ร.ต. สมรักษ  มวงแกว 5358 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

1678 ร.ต. บรรเจิด  เรือนคําจันทร 5366 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1679 จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย  หนูเทศ 5370 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก
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1680 พ.ต. เกรียงไกร  สวนสุข 5371 มทบ.310

1681 น.ส. ทัศนีย  อํามาตเอก 5377 มทบ.310

1682 นาง รัตนา  แสงนาค 5378 มทบ.310

1683 จ.ส.อ. นิมิตร  เครือหาญชาญพงศ 5389 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1684 ร.ต. มณี  แกวกิจจา 5393 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1685 ร.ต. ขวัญชัย  ดาวสุข 5398 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1686 ร.ท. สิทธานต  ทิมแดง 5399 มทบ.310

1687 จ.ส.อ. พิชัย  ทับทิมทอง 5402 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1688 ร.ต. วันประเสริฐ  ขวัญเมือง 5405 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1689 จ.ส.อ. สมพร  มุยทุม 5406 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1690 ร.ท. ประพันธ  ฟกเขียว 5408 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1691 ร.ต. สมชาย  จันทรา 5409 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1692 ร.ต. ปรีชา  กันอิน 5410 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1693 จ.ส.อ. สงา  มีสุขแสงจันทร 5414 มทบ.310

1694 นาย ภานุวัฒน  สมบูรณ 5419 มทบ.310

1695 จ.ส.อ. วัชรินทร  เฟองระยา 5422 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1696 ร.ต. ศักดิ์  ช่ืนใจ 5425 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1697 จ.ส.อ. จักรพล  ศิริ 5426 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1698 พ.อ.หญิง บังอร  เขียวประทีป 5432 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1699 ร.ต. ยุทธนา  จุดเพชรแจม 5433 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1700 พ.ท. สุรเดช  เข็มเลิศ 5434 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1701 ร.ต. สําเริง  ใจบุญ 5437 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1702 ร.ต. อํานาจ  พานิชกุล 5438 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1703 พ.ต. สงกรานต  ฉบับแบบ 5439 บชร.3

1704 พ.ต. ธนาคร  ช่ืนอยู 5447 ทภ.3 (นายทหาร)

1705 พ.ต. ชูเกียรติ  สิงหหา 5457 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1706 ร.ต. สนอง  คําหอม 5461 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1707 ร.ต. สุนทร  สินพรม 5462 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1708 พ.ต. สุทธิพงศ  มีเสถียร 5463 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1709 ร.ต. ปลองพล  สังขอาษา 5465 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1710 ส.อ. ชลอ  สุขโชติ 5473 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1711 จ.ส.อ. กิติ  บุญชายสินธุ 5477 ร.4 พัน.1

1712 ร.ต. สมพงษ  ตรีสังข 5483 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1713 จ.ส.อ. มงคล  สีทอง 5488 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

1714 นางสาว นภาพรณ  บัวทอง 5491 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1715 จ.ส.อ. สุพจน  เขียวทวิส 5500 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1716 จ.ส.อ. ชาญ  หัสดร 5501 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1717 ร.ต. กฤษณพิชญ  ปานรอด 5503 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1718 ร.ต. บุญยืน  ทองบางผึ้ง 5505 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1719 จ.ส.อ. ชิตณรงค  สุขจิตร 5506 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

1720 ร.ต. อุดร  ศรกิจ 5512 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1721 ร.ต. ธนายุทธ  ดวนสิงห 5518 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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1722 ร.ต. ประสงค  ทับทาบ 5519 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1723 ส.อ. โกมล  เขยื้อน 5521 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1724 จ.ส.อ. จริล  เจริญศิลป 5523 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1725 ร.ต. ชูชีพ  คุมพุม 5524 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1726 พ.ต. วิทยา  ใจชมภู 5534 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1727 พ.ท. อําไพ  มีเงิน 5535 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1728 น.ส. วศิญาภา  ศิริมงคล 5538 มทบ.310

1729 จ.ส.อ. เสนห  พลสา 5545 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1730 จ.ส.อ. สมมาศ  ทองเช้ือ 5548 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1731 จ.ส.อ. เทพพิทักษ  ภักดีอาษา 5549 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

1732 ร.ต. สมศักดิ์  มุขแกว 5552 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1733 ร.ต. สมาน  พิมพจันทร 5553 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1734 ร.ต. นิคม  บงแกว 5554 มทบ.31

1735 ร.ต. สําเนาว  เทียนแขก 5555 ร.4 พัน.1

1736 จ.ส.ต. สมศักดิ์  ชาติพันธ 5556 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1737 จ.ส.อ. ชินราช  ขจรเกียรติกุล 5563 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

1738 ร.ต. มาโนช  แกวกลัด 5565 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1739 พล.ต. จาตุรงค  เช้ือคําฟู 5573 พล.พัฒนา 3

1740 ร.ต. จรัญ  ทองพรหม 5576 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1741 ร.อ. ธีระพล  คํามีศรีนนท 5579 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1742 ร.ต. วศิษฐ  บุญธรรมสง 5580 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1743 พล.ต. ชินทัศ  หมวกละมัย 5581 สมาชิกสงเงินเอง

1744 นาง จันทรเพ็ญ  มวงพรหม 5586 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

1745 ร.ท. เพชรรัตน  สรอยสน 5589 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1746 พ.อ. บุญสิทธ์ิ  ทุงทอง 5596 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1747 ร.ต. ปรีดา  ภูทับทิม 5598 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1748 ร.ต. มานิตย  คุมสมบัติ 5600 ร.4 พัน.2

1749 จ.ส.อ. ชูชาติ  นนทารมย 5601 ร.14 พัน.2

1750 ร.ต. เฉลิมพล  เกตุปาน 5603 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1751 จ.ส.อ. สมศักดิ์  พลอยเจริญ 5604 ร.4 พัน.2

1752 ร.ต. สมบัติ  ศรีสุวรรณ 5606 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1753 ร.ต. สมพร  โรนิกิจ ณ กุสุมาลย 5613 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1754 ร.ต. ประเสริฐ  คชวงษ 5623 สมาชิกสงเงินเอง

1755 ร.ต. สายัณห  บอคํา 5625 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1756 ร.ต. อนุไชย  กวางจิตร 5628 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1757 พ.อ. สันต  กลั่นธูป 5630 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1758 ร.ต. สําเร็จ  เรียบรอย 5633 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1759 ร.ต. วิเชียร  เจียมอยู 5642 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1760 ร.ต. ประเสริฐ  สุรินทรามนต 5644 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1761 พล.ต. ชาตรี  มณีพงษ 5648 มทบ.35

1762 ร.ต. ประทีป  ทับทิม 5651 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1763 พล.ต. สุวิทย  แมนเหมือน 5653 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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1764 จ.ส.อ. เฉลิมพล  ใจซื่อ 5654 พล.พัฒนา 3

1765 ร.ต. วิโรจน  มากโภคา 5656 พัน.พัฒนา 3

1766 จ.ส.อ. ทองอินทร  ชะนะวงษา 5661 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1767 ร.ท. สมชาติ  บัวทอง 5663 ทภ.3 (นายทหาร)

1768 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์  แตงแกว 5665 ศฝ.นศท.มทบ.31

1769 จ.ส.ต.หญิง นันทนา  พรอมวงศ 5669 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1770 ร.ต. กําธร  อองเล็ก 5678 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1771 จ.ส.อ. ชูเกียรติ  ฉิมแยม 5685 กอง สพบ.พล.ร.4

1772 จ.ส.อ. สมจิต  เกิดเกตุ 5687 ช.พัน.4 พล.ร.4

1773 ร.ต. ประเสริฐ  สมัครธัญกิจ 5689 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1774 จ.ส.อ. จิณณวัตร  พีระพันธ 5691 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1775 ร.ต. วรวุฒิ  ศรีบุตร 5694 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1776 ร.ต. นิวัฒน  ทรงกลิ่น 5695 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1777 ร.ต. วิรัตน  ปนทะยม 5702 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1778 จ.ส.อ. สุนทร  แกวพิน 5710 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1779 จ.ส.อ. วิสุทธ์ิ  รมประเสริฐ 5714 ร.4

1780 พ.ต. กฤษณพล  ยศปญญา 5719 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1781 พ.อ. วันชัย  ศรีออนทอง 5721 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1782 ร.ต. สมพิศ  จันทรหอม 5722 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1783 จ.ส.อ. อุนเรือน  ศรีบุญเรือง 5723 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1784 พล.ต. วีระพล  ไตรสิงห 5724 สมาชิกสงเงินเอง

1785 ร.ท. พงษพิษณุ  จันทรมณี 5725 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1786 พ.ท. รัชศักดิ์  พรช่ืน 5728 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1787 ร.ต. สุรศักดิ์  เสือเขียว 5729 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1788 ร.ต. อํานวย  ปานรักษา 5734 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1789 จ.ส.อ. ถนอมศักดิ์  จันรี 5742 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1790 พ.ท. ปรีชา  ประกอบเขตกรณ 5748 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1791 จ.ส.อ. สละ  จันทวงศ 5751 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1792 พ.อ. นิเวก  พลสา 5753 มทบ.31

1793 พ.ต. บุญยัง  ปานขลิบ 5754 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1794 ร.ต. นิคม  สุวรรณ 5757 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1795 จ.ส.อ. ไพบูลย  ใยแจม 5759 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

1796 จ.ส.อ. บุญสม  พูลโพธ์ิ 5760 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1797 ร.ต. สมพงษ  หอมขจร 5762 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1798 ร.ท. นพดล  เสง่ิยมจิตร 5763 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1799 พ.ต. ทรงวุฒิ  พานทอง 5767 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1800 พ.ต. พิกุล  เกิดในมงคล 5769 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1801 จ.ส.อ. เสนาะ  เกษมสุข 5773 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1802 พ.ต. ทรัพย  ตายยงค 5775 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1803 ร.ต. จํารูญ  ใจแสน 5776 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1804 ร.ต. บรรจง  มีเงิน 5777 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1805 ร.ต. สุดเขต  สรางสรรค 5780 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
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1806 จ.ส.อ. สหัส  สวยรักษ 5785 ทภ.3

1807 พ.ท.หญิง กอบกุล  โพธิกนิษฐ 5786 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1808 จ.ส.อ. ไสว  อยูน่ิม 5789 สมาชิกสงเงินเอง

1809 ร.ต. สุนทร  เฟองปรางค 5791 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1810 ร.ต. อัมรินทร  แสนสม 5792 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1811 ร.อ. ภิบูล  ชูชัยยะ 5793 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1812 ร.ต. ชวลิต  สัมฤทธ์ิ 5794 กอง สพบ.พล.ร.4

1813 ร.ต. มานะ  บุญแท 5798 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1814 จ.ส.อ. ชูชาติ  อยูคง 5804 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1815 จ.ส.อ.หญิง วัชรียา  เดนดวง 5808 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1816 ส.อ. มาโนต  ดีเกิด 5809 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1817 พ.ท. ฉลอง  ฉิมเลิศ 5810 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1818 จ.ส.อ. โรจนรุง  ชัยชอุม 5812 ศฝ.นศท.มทบ.31

1819 ร.ต. ธวัชชัย  ชางทอง 5813 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1820 ร.ต. พงศกร  อุนศิริ 5814 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1821 ร.ต.หญิง อารี  เพ็งศิริ 5817 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1822 ร.อ. ชนันพัฒน  คําอาง 5820 มทบ.39 (นายทหาร)

1823 พ.อ. นพดล  วัชรจิตบวร 5824 มทบ.39 (นายทหาร)

1824 พ.ต. ธวัช  เช่ิยวสุวรรณ 5829 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1825 พ.อ. สมบัติ  บุญกอแกว 5836 บชร.3

1826 ร.ต. ชาญณรงค  ทับทิม 5837 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1827 ร.ต. ศิริ  วิวัฒนยุวะถาวร 5841 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1828 ร.ต. เล็ก  สุดสุภาพ 5844 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1829 ร.ต. พายัพ  มีศรีสวัสดิ์ 5851 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1830 พ.ท. ทวีศักดิ์  ดวงบุญ 5855 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1831 จ.ส.อ. เสถียร  ชวยพิมาย 5859 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1832 จ.ส.ต. มนัส  โฉมจันทร 5860 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1833 จ.ส.อ. คําแมน  พรรณา 5863 ช.3 พัน.302

1834 ส.อ. ชูชาติ  บัวนาค 5877 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

1835 ร.ต. ผิน  ธิโนชัย 5879 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1836 จ.ส.อ. เมธาสิทธ์ิ  ฉ่ําไกร 5882 พล.พัฒนา 3

1837 จ.ส.อ. ญานะประดิฐ  ยอดเมือง 5884 พัน.สบร.23

1838 ร.อ. ไพโรจน  รื่นยินดี 5888 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1839 จ.ส.อ. สมาน  ดาวลาย 5890 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1840 ส.อ. ณัฐธนา  เท่ียงจันทร 5894 สง.สด.จว.ช.น.

1841 พ.ท.หญิง อนงค  โบภูติ 5905 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1842 จ.ส.ท. สุพรรณ  วงคสุภา 5909 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1843 ร.ท. อนันต  การะเกษ 5910 ร.14 พัน.1

1844 พ.อ. ศิริ  สิงหทอง 5914 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1845 พ.ท. สุรศักดิ์  คลายสุข 5918 ทภ.3 (นายทหาร)

1846 จ.ส.อ. ไพโรจน  ศิริโพธ์ิ 5919 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1847 พ.ต. สมจิตร  เถ่ือนขวัญ 5936 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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1848 พ.อ. นภัทร  ศรีธนโชต 5937 มทบ.31

1849 ร.อ. บุญยัง  นุวรณ 5938 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1850 ร.ต. ทวิทย  บุญกมุติ 5939 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1851 พ.ต. อุดม  ศิลปชัย 5946 ศปภอ.ทบ.3

1852 จ.ส.อ. สุนทร  คลายบุญ 5953 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1853 นาง ณัฐมน  อินทรกอง 5956 สอ.ทภ.3 จํากัด

1854 ร.ต. ประวัติ  กันธิยาใจ 5959 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1855 ร.ต. เดชา  พุกเฉย 5961 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1856 ร.อ. ประสิทธ์ิ  ณ ลําปาง 5966 มทบ.39 (นายทหาร)

1857 จ.ส.อ. จรินทร  คงโต 5969 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1858 จ.ส.ต. สวัสดิ์  ทองหมู 5970 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1859 จ.ส.อ. กิตติพงษ  ปนนาค 5976 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1860 พ.ท. สัมพันธ  ริมสีมวง 5980 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1861 ร.ต. สมบัติ  เพียซาย 5989 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1862 จ.ส.อ. นุกูล  มิดาแกว 5990 สมาชิกสงเงินเอง

1863 จ.ส.อ. จิณณณัฏฐ  มอญแสง 5991 ร.14 พัน.2

1864 จ.ส.อ. ธนพล  สุพัฒน 5992 กอง สพบ.พล.ร.4

1865 พ.อ. อุทิศ  เพ็ชรชนะ 5994 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1866 จ.ส.ต. ประยูร  คงเช้ือสาย 5995 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1867 ร.ต. ชาญณรงค  กันทะวงศ 5997 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1868 ร.ต. อภิสิทธ์ิ  หอมลออ 6001 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1869 จ.ส.อ. กิตติพจน  หุนโพธ์ิ 6002 ช.พัน.4 พล.ร.4

1870 จ.ส.อ. สมศักดิ์  ไตรเนตร 6003 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1871 จ.ส.อ. ยงลาภ  ดอกบัว 6004 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1872 พ.ท. สุพัฒน  สัตยชาพงษ 6006 ศฝ.นศท.มทบ.31

1873 จ.ส.อ. สมภพ  เจกะ 6008 ร.4 พัน.2

1874 จ.ส.อ. ฤทธิชัย  สิงหสุวรรณ 6010 ทภ.3

1875 พล.ท. ชัยเดช  สุรวดี 6014 สมาชิกสงเงินเอง

1876 จ.ส.อ. สุริยัน  แสงพรม 6021 ศปภอ.ทบ.3

1877 พ.ต. ปญญา  แยมธูป 6022 ทน.3

1878 ร.ต. บุญลักษณ  จิตวิถี 6030 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1879 พล.ต. ทรงชัย  คงประชา 6040 สมาชิกสงเงินเอง

1880 ร.ต. มานิตย  รวยอบกลิ่น 6045 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1881 ร.ต. สมศักดิ์  ทับทิมทอง 6051 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1882 ร.ต. สาคร  ใจฉ่ํา 6052 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1883 ร.ต. แดง  อินทรโพธ์ิ 6053 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1884 ร.ต. บรรลือชัย  หุตะเมขลิน 6054 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1885 จ.ส.อ. ชัยณรงค  บุญมี 6055 ร.4 พัน.2

1886 จ.ส.อ. กอบกิจ  กางแกว 6056 ช.พัน.4 พล.ร.4

1887 ร.ต. ณรงค  ระมั่ง 6059 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1888 จ.ส.อ. เฉลิม  คันศร 6063 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1889 นาง จิรารัตน  มั่นทอง 6064 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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1890 จ.ส.อ. คนึง  จันทรเจริญ 6068 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1891 พ.อ. สมบุญ  สุขแกว 6069 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1892 ร.ต. สุขใจ  แสงประดับ 6071 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1893 จ.ส.อ. อนุชาติ  จันทรจอย 6075 สมาชิกสงเงินเอง

1894 จ.ส.ต. ประทุม  ยอดยิ่ง 6083 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1895 พล.อ. ธวัช  จารุกลัส 6086 สมาชิกสงเงินเอง

1896 ร.ต. พยุง  นาคศิริ 6095 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1897 จ.ส.อ. บุญทิว  พวงศร 6098 พล.พัฒนา 3

1898 พ.อ. สมควร  เหลามะโฮง 6104 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1899 พ.อ. สําคัญ  ศรีมวง 6105 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1900 จ.ส.อ. ประภา  จันทรสุวรรณ 6111 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1901 ร.ต. บุญรอด  ศรีระสา 6113 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1902 ร.ต. สุทัศน  เพ็ชรยิ้ม 6115 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1903 จ.ส.อ.หญิง จารุณี  สอนน่ิม 6120 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

1904 นาง เกศกัญญา  เปรมเกิด 6122 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1905 ร.ต. กําธร  แกวตาล 6123 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1906 ร.ต. ชัยบรรชา  มาลัย 6126 สมาชิกสงเงินเอง

1907 จ.ส.อ. ชลธี  อิศราภรณ 6127 มทบ.39

1908 พล.ท. ธวัช  ศรีสวาง 6132 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1909 จ.ส.อ. วัลลภ  สูงเหล็ก 6138 ช.3 พัน.302

1910 จ.ส.อ. ศักดิ์  ปญญายิ่ง 6140 พัน.พัฒนา 3

1911 ร.ท. ศรีโรจน  คํามูลใจ 6141 ช.3 พัน.302

1912 ร.ท. ทัศนัย  ยารังษี 6142 ช.3

1913 จ.ส.อ. สมชาย  หอมกลิ่น 6143 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1914 ร.ต. ขจร  คําแกว 6144 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1915 พ.ต. วีระยุทธ  ยงสวาสดิ์ 6148 สมาชิกสงเงินเอง

1916 ร.ต. วิวัฒน  แจงสุวรรณ 6150 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1917 ร.ต. จรัญ  แรงทน 6151 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1918 พ.ต. จงรักษ  คําคูณ 6152 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1919 ร.ต. สุรัต  ภูวัช 6158 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1920 ร.ต. พัลลภ  ศรีเสถียร 6159 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1921 ร.อ. คมสันต  อินทรศักดิ์ 6160 ป.4 พัน.4

1922 พ.ต. ชลอ  พิมพจันทร 6161 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1923 ร.อ. สุรชาติ  ทองปลิว 6164 ศปภอ.ทบ.3

1924 ร.ต. บุญล่ํา  อินสอน 6165 ป.4 พัน.4

1925 ร.ต. ประทีป  สืบประสิทธ์ิ 6168 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1926 จ.ส.อ. ไชยา  อรรถโกวิท 6169 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1927 ร.ต. สมาน  บุญเรือง 6171 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1928 จ.ส.อ. พากร  เอ่ิยมอนันต 6177 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1929 นาย จรัล  ปงกันคํา 6178 สอ.ทภ.3 จํากัด

1930 จ.ส.อ. ไพศาล  เงินพจน 6179 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1931 จ.ส.อ.หญิง นิธินาถ  นาควัฒนากนก 6182 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)
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1932 จ.ส.อ. ราชันย  นวลใส 6183 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1933 จ.ส.อ. ชํานาญ  มณีแกม 6184 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1934 ร.ต. สมศักดิ์  สีสังข 6188 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1935 ร.ท. ประสิทธ์ิ  บงการณ 6189 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1936 จ.ส.อ.หญิง ดุจฤดี  ศรีเพ็ง 6191 กรม ทพ.35

1937 จ.ส.อ. อนุรัตน  สนออง 6194 ช.3 พัน.302

1938 จ.ส.อ. อนุสรณ  อินทะกูล 6195 ช.3 พัน.302

1939 ส.อ. กมล  อํ่ามาก 6198 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1940 จ.ส.อ. เอกสุรีย  ชูกําลังธัญนิจ 6199 ม.พัน.9 พล.ร.4

1941 ร.ต. บุญเพ็ง  ไพรศรีสวัสดิ์ 6200 สมาชิกสงเงินเอง

1942 ร.ต. ไพฑูรย  ทองนาก 6201 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1943 พล.อ. เกษม  ธนาภรณ 6203 สมาชิกสงเงินเอง

1944 จ.ส.อ. อรรณพ  แกวอวม 6207 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1945 จ.ส.อ. สมร  กันแตง 6211 กอง พธ.พล.ร.4

1946 ร.ท. ไพฑูรย  นวลแหยม 6215 พัน.พัฒนา 3

1947 พ.ท. เกียรติกุล  กอพงศาสตร 6224 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

1948 ร.ต. เจริญ  ละคํานอย 6227 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1949 ร.ต. อดุลยรัตน  อินทมณีชัย 6229 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1950 พ.ต. ทองหลอ  สืบเหลารบ 6230 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1951 ร.ต. ชดทภาต  พ่ึงสําราญ 6235 ร.4 พัน.2

1952 จ.ส.อ. สุวิทย  วิยาภรณ 6238 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1953 ร.ต. สมพร  ฟองเอม 6240 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1954 ร.ต. สังวาลย  กองสุข 6247 ป.4 พัน.4

1955 ร.ท. เดชา  เสนาะจํานงค 6251 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1956 จ.ส.อ. วิสูตร  พวงทวาย 6252 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

1957 จ.ส.อ. สิทธิพงษ  เสือสัจจา 6254 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1958 ร.ต. มนู  มีชัย 6256 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1959 จ.ส.อ. พิชิต  รอดซุง 6261 พัน.พัฒนา 3

1960 จ.ส.อ. ปฐมฤกษ  โพธ์ิทอง 6265 ส.พัน.23 ทภ.3

1961 ร.ท. บุญสม  จั่นเพ็ชร 6268 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1962 พ.ท. บุญสม  ดีอํ่า 6269 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

1963 พ.อ. สุรศักดิ์  พุมทอง 6270 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1964 ร.ท. ไชยบาล  วงศจุมปู 6277 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

1965 ร.ต. เกษียร  บุญปก 6280 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1966 พ.ต. ชัยฤกษ  มีชํานะ 6281 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1967 จ.ส.อ. วัทนาการ  พันธเฉย 6282 รอย.ปจว.3

1968 ส.อ. บุญมาก  มีอาชา 6285 พัน.สห.31

1969 ร.อ. อํานาจ  อนันตวงศ 6286 กรม ทพ.35

1970 ร.อ. ไพโรจน  สุขมวง 6290 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1971 พ.อ. พรชัย  ไชยสุข 6294 มทบ.310

1972 ร.ต. ชัยวัฒน  กมขุนทด 6295 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1973 ร.ต. สิทธิชัย  ชาญตะบะ 6296 ร.4 พัน.2
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1974 ร.ต. ปริญญา  ฉิมสุข 6297 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1975 ร.ต. นิเวชร  อินทรมั่น 6303 ป.4 พัน.4

1976 จ.ส.อ. ศิริชัย  ศตะกูรมะ 6304 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1977 ร.อ. อรุณ  มาลัยลอย 6306 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1978 จ.ส.อ. ประโลม  กล่ําอุไร 6307 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1979 จ.ส.อ. ไชยศ  สุกทับ 6308 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

1980 จ.ส.อ.หญิง สรอยสน  เรืองฤทธ์ิ 6310 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

1981 ร.ต. ประเทือง  แพงแกว 6315 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1982 จ.ส.อ. สุชาติ  ทองงามขํา 6325 มทบ.39

1983 พ.ต. วิม  อินศวร 6329 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1984 ร.ต. สมบูรณ  ปงเมือง 6333 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

1985 พล.ท. ธนบดี  จันทรมณี 6335 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1986 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์  เช้ือผูดี 6341 ร.4 พัน.3

1987 ร.ท. สมคิด  กอนเอ่ียม 6342 ร.4

1988 ร.ต. เดช  นาคพันธุ 6343 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1989 ร.ต. ยุทธนา  โพธ์ิงาม 6344 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1990 ร.ต. สมควร  อวมทร 6346 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1991 พ.ท. นงเนตร  สวาท 6352 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1992 ร.ต. โกมินทร  นิลพันธ 6354 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

1993 จ.ส.อ. อนุสรณ  นิกรพันธ 6355 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1994 ร.ต. ไพศาล  สุขใส 6359 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

1995 ร.ท. กฤษณพงษ  มีมาก 6362 ม.พัน.9 พล.ร.4

1996 ร.ต. บุญชวย  สัจจวิมลกุล 6364 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

1997 จ.ส.อ. สาทิตย  เตาทอง 6365 ส.พัน.4 พล.ร.4

1998 พล.ต. อภิเชษฐ  ซื่อสัตย 6366 ทภ.3 (นายทหาร)

1999 ร.ต. สถิต  รัถยาวิวัฒน 6368 มทบ.33

2000 ร.ท. ภูริวัฒน  รักเจริญ 6379 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2001 ร.ต. ธนภณ  ซุยอาน 6381 ช.3 พัน.302

2002 ร.อ. ยอดชาย  เจริญผล 6387 ช.พัน.4 พล.ร.4

2003 จ.ส.อ. ณรงค  พุมพินิจ 6388 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

2004 จ.ส.อ. วินัย  พุมทอง 6389 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2005 ร.ต. อนันท  ดีมี 6392 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2006 ร.ต. บรรเจิด  ชัยเกิด 6396 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2007 ร.ต. ชวลิต  ปานนาค 6397 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2008 จ.ส.อ. ชูวิทย  รังสิภาพรกุล 6398 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2009 ร.ต. ยอดชาย  อ่ิมโพธ์ิ 6399 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2010 ร.ต. สุริยา  สุขแปน 6400 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2011 จ.ส.อ. วิศิษฎ  แสงหิรัญ 6401 ร.4 พัน.3

2012 ร.ต. ภานุมาศ  สีไหม 6404 ร.4 พัน.3

2013 ร.ต. อดุลย  คุมรักษ 6405 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2014 จ.ส.อ. นพดล  นวลอราม 6408 พัน.พัฒนา 3

2015 จ.ส.อ. ปอ  อวมอํ่า 6417 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
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2016 จ.ส.อ. สมยศ  เดชฉกรรจ 6420 ช.พัน.15

2017 จ.ส.อ. อนันต  ทองอินตะ 6421 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2018 ร.อ. ศรศักดิ์  ถนัดเลื่อย 6423 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2019 ร.ต. อนุกูล  ผามั่ง 6424 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2020 ร.ต. สมปอง  แกวชมภู 6431 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2021 จ.ส.อ. เรืองฤทธ์ิ  ไลตัน 6432 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2022 ร.ต. ไพชยนต  อวนโพธ์ิกลาง 6433 ป.4 พัน.4

2023 จ.ส.อ. ยงยุทธ  ทับโพธ์ิ 6434 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2024 พ.ต. วิสูตร  ขัดนาค 6441 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2025 พ.อ. พันธศักดิ์  เต็งยี่ 6443 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2026 พ.ต. คนึง  สอนบุตร 6444 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2027 พ.ต. บุญเลิ้ยง  นาคประดา 6445 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2028 พ.ท. ประสิทธ์ิ  สรอยภูระยา 6446 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2029 ร.ต. สุชาติ  ศรีนอก 6449 มทบ.36 

2030 ร.ต. บุญมาก  กอบแกว 6453 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2031 ร.ท. สมศักดิ์  พ่ึงสําเภา 6456 ศฝ.นศท.มทบ.31

2032 ร.ต. สุพจน  ไพจิตร 6457 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2033 จ.ส.อ. บุญชวย  รินลา 6458 มทบ.36 

2034 ร.ต. เชวง  ตาลสุก 6465 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2035 ร.ต. เพียร  เมืองมี 6469 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2036 ร.ต. เฉลิม  ขันทกาศ 6470 มทบ.36 

2037 พ.ต. วินัย  บัวนอย 6475 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2038 จ.ส.อ. พินิจ  ผลพัฒน 6477 มทบ.36 

2039 จ.ส.อ. เดนชัย  ศรลัมพ 6478 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2040 ร.อ. สุวิทย  หมื่นวิเศษ 6481 มทบ.36 

2041 จ.ส.อ. กฤต  กันทอง 6485 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2042 ร.ต. กฤตภาส  เช้ือบุญมี 6487 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2043 ร.ท. รัฐภูมิ  ออนเหลือ 6489 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

2044 ร.ต. ปรเมษฐ  หงษคํา 6493 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2045 ร.ต. พนัส  ทศานนท 6494 มทบ.36 

2046 ร.ท. ชวลิต  พณิชีพ 6495 มทบ.36 

2047 ร.ต. ชูชาติ  ศิริยันต 6497 กอง สพบ.พล.ม.1

2048 จ.ส.อ. บุญเนตร  กลาหาญ 6499 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2049 ร.ท. เรืองชัย  นากลาง 6500 มทบ.36 

2050 จ.ส.อ. เมธี  ธรรมรักษ 6509 มทบ.36 

2051 ส.อ. นคเรศ  เมนพริ้ง 6517 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2052 ร.ต. ทินกร  แวนแกว 6520 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2053 จ.ส.อ. นเรศ  มั่นคงดี 6523 มทบ.36 

2054 จ.ส.อ. สมเกียรติ  เพชรอุดม 6524 มทบ.36 

2055 นาง อนุสรณ  พณิชีพ 6528 มทบ.36 

2056 นาง สุปราณี  กองกูล 6529 มทบ.36 

2057 นาง ปวีณา  อุตมอาง 6530 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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2058 นาง สุนิดา  หุนทอง 6532 มทบ.36 

2059 ร.ต. ประดิษฐ  บุญประสิทธ์ิ 6537 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2060 ร.ต. มนตรี  โยเหลา 6538 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2061 จ.ส.อ. ธนวิชญ  ธูปแดง 6543 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2062 ร.ต. วินิตย  เฉลิมสุข 6547 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2063 จ.ส.อ. ชุน  ลาดลา 6548 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2064 ร.ต. สุชาติ  มังคูณ 6553 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2065 จ.ส.อ. เกียรติพงศ  อักษร 6556 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2066 จ.ส.อ. ดําเกิง  ขาวเขียว 6557 รพ.คายพอขุนผาเมือง

2067 จ.ส.อ. ภาสกฤษณ  ยวงทอง 6562 พัน.สร.8

2068 จ.ส.อ. บุญสง  สาพิมาน 6563 รพ.คายพอขุนผาเมือง

2069 ร.ท. สุเทพ  ช่ืนรอด 6565 รพ.คายพอขุนผาเมือง

2070 ส.อ. ไพทูรณ  ศรีมูล 6566 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2071 จ.ส.อ. นันทพัทธ  อัครวัชรจินดา 6572 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2072 พ.ต. บุญธรรม  กระโจมทอง 6580 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2073 จ.ส.อ. อนุกูล  กลั่นกลิ่น 6581 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2074 พ.ท. เฉลียว  หนูกลัด 6582 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2075 พ.ท. จักรพันธ  พรหมเมศร 6583 มทบ.36 

2076 พ.ต. มานะ  ไชยพรมมา 6586 มทบ.35

2077 ร.ต. เจริญ  เกิดดวง 6587 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2078 จ.ส.อ. สละ  เอ่ียมเนตร 6595 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2079 พ.ต. มีชัย  แจงการณ 6596 พล.ม.1

2080 พ.ต. เฉลียว  หมีสินลา 6601 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2081 ร.อ. บุญเหลือ  พุมเล็ก 6608 พัน.สห.31

2082 จ.ส.อ. มิตร  ยัวลินทร 6611 พล.พัฒนา 3

2083 ร.ต. เฉลิม  คําสายใย 6616 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2084 จ.ส.อ. สมบูรณ  เถานอย 6617 พัน.พัฒนา 3

2085 จ.ส.อ. มณเฑียร  ใจดี 6621 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2086 ร.ท. โพธ์ิ  ประทับชาง 6622 ช.3 พัน.302

2087 ร.ต. สมหมาย  เกิดมั่น 6624 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2088 จ.ส.อ. สงกรานต  ชมภูทวีป 6626 สมาชิกสงเงินเอง

2089 ร.ต. เสง่ียม  เทพนา 6634 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2090 จ.ส.อ. บุญเลิศ  ปุนปาน 6640 ช.3 พัน.302

2091 ร.ต. สุพล  ศรีแกว 6642 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2092 จ.ส.อ. คณพศ  รัตนเกศ 6644 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2093 ร.อ. อนันต  ตามะทะ 6648 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2094 ร.ต. ชูชาติ  ตายยงค 6649 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2095 ร.ต. อนุพงศ  ยศสมบัติ 6650 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2096 พ.อ. สาธร  ศิริยานนท 6652 มทบ.32

2097 จ.ส.อ. บุญนาค  พูลสาริกิจ 6658 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2098 จ.ส.อ. มนตชัย  คลังคง 6665 ศปภอ.ทบ.3

2099 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์  ปญญาวัง 6668 ช.3 พัน.302
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2100 ร.ต. ประเจตน  จั่นตอง 6678 พล.พัฒนา 3

2101 ร.อ. รังสรรค  สวนสุข 6682 ร.4 พัน.2

2102 ร.ต. ประสิทธิ  ขัตติโย 6687 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2103 ร.ต. ชิน  คงเงิน 6694 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2104 จ.ส.อ. ไกรสูรย  วัฒนโชค 6700 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2105 ร.ต. วรวิทย  ขลิบเงิน 6701 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2106 นาง วันทนา  ไทยสังคม 6704 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

2107 จ.ส.อ. ทวีศิลป  สายแกว 6711 พัน.พัฒนา 3

2108 จ.ส.อ. พรเลิศ  สีหะอําไพ 6714 มทบ.35

2109 ร.อ. เถลิงศักดิ์  ถ่ินทับ 6716 ช.3 พัน.302

2110 จ.ส.อ. วิสุทธ์ิ  เอนกฤทธ์ิ 6717 ช.3 พัน.302

2111 จ.ส.อ. สิทธิพร  ภูเล็ก 6719 ช.พัน.4 พล.ร.4

2112 จ.ส.อ. ไพบูลย  สมัครกสิกรรม 6720 ช.พัน.4 พล.ร.4

2113 พ.ต. วิรัช  พันธุเขตกรรม 6722 มทบ.31

2114 ร.ต. มนัส  อินทรานุสรณ 6724 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2115 จ.ส.ต. สฤษดิ์  วังลอม 6725 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2116 พ.อ. มนูญ  พิมหนู 6728 ทภ.3 (นายทหาร)

2117 ร.ต. กรทิพย  กุดแถลง 6729 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2118 จ.ส.อ. ไกรศรี  พรหมพิชัย 6730 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2119 ร.ต. ทัศ  กันตวารี 6732 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2120 ร.ต. จักรพันธุ  แชมลําไพ 6734 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2121 ร.ต. จําเนียร  ราชบุญมี 6735 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2122 ร.ต. เสนห  สุภาอินทร 6740 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2123 พ.ต. สมบัตร  ปทมะนุต 6750 พล.ร.7

2124 ร.ต. สมเกียรติ  ทับอินทร 6751 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2125 จ.ส.อ. บุญชอบ  มัญจาวงษ 6757 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2126 ร.ต. สินธุชัย  อัมรนันท 6759 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2127 ร.ต. สุกฤษ  พิฤกษ 6766 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2128 น.ส. ฉวี  พลสา 6767 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2129 ร.ต. ถิรวัฒน  เทอดเทียนวงษ 6768 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

2130 จ.ส.อ. นพดล  ศิริดี 6769 สมาชิกสงเงินเอง

2131 ร.อ. สมบัติ  ทองพายัพ 6770 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

2132 จ.ส.อ. ธนะสิทธ์ิ  อภิเลิศทรงศักดิ์ 6774 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2133 จ.ส.อ. เสรี  มีบุศย 6785 มทบ.36 

2134 ร.ต. ทวีศักดิ์  ไกลทุกข 6787 ม.พัน.9 พล.ร.4

2135 ร.ต. ทองเดน  ศรีทอง 6788 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2136 ร.ต. สมภพ  ทานะ 6794 มทบ.39 (นายทหาร)

2137 น.ส. จันทรเจริญ  โตสวัสดิ์ 6796 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2138 นาง ลภัสราวรรณ  ปนชู 6797 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2139 จ.ส.อ.หญิง ชวนชม  ขาวโต 6798 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2140 นาง ปญญา  อัมรนันท 6799 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2141 พ.ท. ชัยเลิศ  ตุยอุนเรือน 6800 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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2142 จ.ส.อ. ประดับ  ทองใบ 6801 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2143 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ  ฬาวิน 6802 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2144 ร.ต. สุเทพ  วิหครัตน 6805 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2145 ร.ต. ประเทือง  ชาญธัญกรรม 6806 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2146 ร.ท. มานัส  ใจวัน 6807 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2147 น.ส. ประไพพรรณ  ประชุมพันธ 6808 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2148 ร.ต. เสนอ  ดีอํ่า 6810 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2149 ร.ต. จรูญ  โพธ์ิพันธ 6813 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2150 ร.ต. วิวัฒน  พรหมนรกิจ 6817 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2151 พ.อ. ชายทอง  แสงสีแกว 6831 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2152 ร.ต. ชัยพร  นาคพันธ 6832 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2153 นาง สวาท  ลิสิน 6834 มทบ.31 (ลูกจาง)

2154 ร.ต. สําราญ  โพธ์ิกลัด 6837 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2155 จ.ส.ท. ประสาน  จันทรลอย 6838 มทบ.31 (ลูกจาง)

2156 ร.ต. แสวง  ศรีหาวงษ 6842 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2157 พ.อ.หญิง รุงอรุณ  วัฒยากร 6844 รร.จปร.

2158 พ.อ. นคร  พูลคุม 6852 ร.4

2159 พ.ท.หญิง มลฤดี  โภคศิริ 6853 พัน.สร.23

2160 นาง กัญชพร  เกษกาญจน 6855 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2161 ร.อ. สงวน  มวงศรีศักดิ์ 6867 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2162 จ.ส.อ. ประทีป  เมืองชุม 6869 กรม ทพ.36

2163 จ.ส.อ. ผจญ  คําคณานนท 6872 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2164 ร.ต. เสรี  กันแกว 6873 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2165 ร.ต. เกรียงศักดิ์  กันระวังชัย 6878 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2166 ร.ต. สิทธิพงษ  เหมือนประสาท 6888 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2167 จ.ส.อ. สมควร  พรานเสือ 6889 ช.3 พัน.302

2168 พ.ท. ดํารงค  จอมใจเหล็ก 6890 มทบ.36 

2169 จ.ส.อ. วันชัย  กิจติยา 6896 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2170 ร.ท. สมพงษ  สิงหโตทอง 6898 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

2171 จ.ส.อ. อํานวย  บุญรัตน 6899 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

2172 จ.ส.อ. นลิน  เนตรจํานงค 6900 ร.14 พัน.3

2173 จ.ส.อ. กานต  อวมมี 6901 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

2174 จ.ส.อ. ชูโชค  ศรลัมพ 6905 มทบ.36 

2175 จ.ส.อ. สายชล  ตรีสงค 6906 มทบ.36 

2176 ร.ต. กิตติพันธ  กระฐินทอง 6909 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2177 จ.ส.อ. บุญมี  เฝาทรัพย 6914 มทบ.36 

2178 จ.ส.อ. สมเกียรติ  พานทอง 6916 มทบ.36 

2179 จ.ส.อ. ชัช  มะโนวรรณ 6930 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2180 ร.ต. คํารณ  ยอดแกว 6933 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2181 จ.ส.อ. สุรัตน  วรวงษ 6934 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2182 พ.ต. ประสิทธ์ิ  ธะในสวรรค 6935 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2183 ร.ต. นัด  ปานเกิด 6936 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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2184 จ.ส.อ. กฤษณพงศ  ยกโต 6937 ร.4 พัน.2

2185 ร.ท. คนอง  สาแช 6944 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2186 ร.ต. ศุภณัฐ  หนันอุทา 6945 มทบ.36 

2187 จ.ส.อ. ประวิทย  แกวประเสริฐ 6946 มทบ.36 

2188 ร.อ. สวาง  เตชา 6947 กรม ทพ.35

2189 ร.ท. ทรงศักดิ์  วงศกิตติพัฒนา 6949 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

2190 พ.ท.หญิง พิมพกานต  ประกอบการ 6952 รพ.คายวชิรปราการ

2191 พ.ต. เสรี  ทองคู 6953 ทภ.3 (นายทหาร)

2192 พ.ต. นิรันดร  นาคสุข 6955 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2193 พ.ต. ผดุง  อินตะวิชัย 6962 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2194 ร.ท. อรุณ  พราหมณช่ืน 6964 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2195 นาง มาลี  คาดสนิท 6972 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2196 จ.ส.อ. โกมินทร  เตาหอม 6975 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2197 จ.ส.อ. ประจวบ  อนชู 6976 มทบ.36 

2198 พ.ท. บุญลือ  สวัสดี 6982 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2199 ร.ต. สละ  เตียวประทีป 6985 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2200 ร.ต. วรวุฒิ  มีทองแสน 6986 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2201 ร.ท. เพทาย  บัวจันทร 6987 มทบ.36 

2202 พล.ต. บุญประสิทธ์ิ  มีสอาด 6989 สมาชิกสงเงินเอง

2203 ร.อ. จอม  อุดมดี 6995 ฝรพ.3

2204 ร.อ. ชัชวาลย  ยาวิชัย 6996 ร.4 พัน.3

2205 ร.ท. วิชัย  ศรีภักดี 6999 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

2206 จ.ส.อ. มณเฑียร  สวนสุวรรณ 7001 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2207 นาง สมหมาย  อยูคง 7002 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2208 ร.ต. สุชาติ  มั่นมาตร 7005 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2209 จ.ส.อ. จักรกฤษณ  แสงแกว 7009 พัน.พัฒนา 3

2210 จ.ส.อ. ประวิน  จันทรดี 7010 พัน.พัฒนา 3

2211 พ.อ. ศักดิ์ชัย  รอดละมาย 7014 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2212 พ.ต. มุกข  ดีแลว 7015 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2213 จ.ส.อ. สมศักดิ์  บุญคง 7017 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

2214 จ.ส.อ. ไพฑูรย  บัวจันทร 7018 มทบ.310

2215 พ.ท. ประดิษฐ  แกวมาก 7019 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

2216 จ.ส.อ. ปรีชา  โพนโคกกรวด 7023 มทบ.36 

2217 ร.ท. จิระภาพ  นํ้าดอกไม 7030 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2218 นาย ณัฐชัย  ฤกษนันท 7039 สมาชิกหักบัญชีเงินฝากสหกรณ

2219 ร.ต. มงคล  แกวกัญญา 7045 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2220 ร.ต. สมปน  กันทะวัง 7047 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2221 จ.ส.อ. อดิศักดิ์  พรหมกร 7050 พัน.พัฒนา 3

2222 น.ส. นันทวดี  ธนสุกาญจน 7055 สอ.ทภ.3 จํากัด

2223 ร.ต. วรพันธ  โบสุวรรณ 7056 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2224 พ.ต. อํานาจ  บุตรมางกูล 7058 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2225 ร.ต. สุรักขิต  หงษไทย 7062 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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2226 จ.ส.อ. ประทีป  จันทรประจักษ 7066 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2227 พ.ท. ชาญณรงค  จูหลัก 7067 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2228 ร.ต. สําเนียง  ดวงนคร 7068 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2229 พ.ต. สมจิต  ชัยนุภาพ 7070 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2230 ร.ต. พีระ  พิลึก 7072 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2231 พล.ท. เลอเกียรติ  สุนทรเกส 7074 สมาชิกสงเงินเอง

2232 ร.ต. สํารวย  ผิวอําพันธ 7076 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2233 ร.อ. มนตรี  คังคายะ 7079 ทน.3

2234 จ.ส.อ. วิทยา  มณีทอง 7084 พล.ร.7

2235 จ.ส.อ. ชัชวาลย  ดัสดูล 7089 สมาชิกสงเงินเอง

2236 จ.ส.อ. เสรี  แจวิสอน 7102 ช.3 พัน.302

2237 พ.ต. ประเสริฐ  จันทรศรีทอง 7103 บชร.3

2238 ร.ต. อภิสิทธ์ิ  ตราปญญา 7108 สมาชิกสงเงินเอง

2239 จ.ส.อ. ธรรมศักดิ์  บุญปอง 7109 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

2240 ร.ต.หญิง สุดาพิศ  ครองราชย 7111 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2241 จ.ส.อ. สุทธิเชษฐ  เนียมสนิท 7112 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

2242 จ.ส.อ. วรรณลพ  ดํานงค 7113 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

2243 จ.ส.อ. กฤษณะ  ภวภูตานนท 7114 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

2244 ร.ท. สายัณ  ปอฝน 7115 สง.สด.จว.น.น.

2245 ร.ท. อุเทน  สุริยะ 7116 ร.14 พัน.1

2246 จ.ส.อ. วีระศักดิ์  รักษชน 7117 พัน.สร.4

2247 ร.ท. ครบกฤษ  กุนทิพย 7118 ร.14 พัน.2

2248 ร.ต. ณัฎฐ  ไทยวงศกร 7120 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2249 ร.ต. พงษศักดิ์  บัวคํา 7122 รอย.ปจว.3

2250 จ.ส.อ. บรรเจิด  จีนอํ่า 7125 กอง สพบ.พล.ร.4

2251 จ.ส.อ. เตรียม  ยาที 7131 พัน.พัฒนา 3

2252 ร.ท. ภควรรษ  กุลมิตร 7147 ช.3 พัน.302

2253 จ.ส.อ. สันติ  ดิษผึ้ง 7148 ช.3 พัน.302

2254 ร.ท. พงศพันธ  พัดจันทรหอม 7149 พล.พัฒนา 3

2255 ส.อ. ชาติ  อยูวัด 7152 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2256 ร.ต. ธนุ  ทองเอ่ิยม 7153 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2257 จ.ส.อ. นิรันดร  ศรีดวง 7155 ช.พัน.4 พล.ร.4

2258 จ.ส.อ. ประสงค  บุญแกว 7157 ช.พัน.4 พล.ร.4

2259 ร.อ. มานัส  มั่นทอง 7160 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2260 จ.ส.อ. พิษณุ  ทรัพยสิน 7166 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

2261 ร.ต. วรรณธนชาติ  ทองเถ่ือน 7168 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2262 ร.ท. พิเชตร  กิจชิด 7169 ป.4

2263 ร.อ. เฉลิมพล  ญาณปญญา 7177 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2264 จ.ส.อ. ธรรมศักดิ์  ทองรอด 7179 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2265 พ.ท.หญิง กัญธิภา  รอดกลาง 7180 ทน.3

2266 นาย ประคอง  ทองเอม 7181 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2267 พ.อ. วิษณุ  วิจิตรพงษา 7182 บชร.3



55

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

2268 จ.ส.อ. สงคราม  เหลืองแดง 7184 พล.พัฒนา 3

2269 จ.ส.อ. กิตติกร  แสงไทย 7185 พล.พัฒนา 3

2270 จ.ส.อ. ประพันธ  ตาวินโน 7186 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2271 จ.ส.ต. ณฐกฤต  มาเจริญ 7187 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2272 จ.ส.อ. ศรีมูล  คําปา 7189 ช.3 พัน.302

2273 ร.ต. วิเศษ  ศรีเกตุ 7192 ร.4 พัน.2

2274 ร.ท. สนาม  ลอยเมฆ 7193 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2275 จ.ส.อ. จักรินทร  วงควาร 7194 ทภ.3

2276 จ.ส.อ. วีระศักดิ์  อํ่าทิม 7197 ช.พัน.4 พล.ร.4

2277 จ.ส.อ. สิทธิชัย  แกวกําพล 7199 ช.พัน.4 พล.ร.4

2278 ร.ต. บุญยืน  แคฝอย 7207 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2279 ร.ต. ประดุจ  เอ่ิยมสุวรรณ 7211 มทบ.36 

2280 ร.อ. มาณพ  กันตีวงศ 7217 ส.พัน.4 พล.ร.4

2281 พล.ต. บรรณวัฒน  พรหมจรรย 7220 พล.ร.7

2282 พ.อ. เทอดศักดิ์  งามสนอง 7222 ทภ.3 (นายทหาร)

2283 ร.ต. สมเกียรติ  ครองสัตย 7225 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

2284 จ.ส.อ. เสนห  ประสาตร 7226 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2285 พ.อ. ชัยฤทธ์ิ  ทิพยช่ืน 7228 สมาชิกสงเงินเอง

2286 จ.ส.อ. จําลอง  แกวสิงห 7230 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2287 ร.ต. อําพร  สารวรรณ 7237 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2288 ร.อ. รัตน  บุญมา 7238 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2289 ร.อ. สุพรรณ  ไชยโสภา 7239 ร.4 พัน.2

2290 จ.ส.อ. วิโรจน  พันสร 7240 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2291 ร.ต. เฉลิมพล  บุญญติพงษ 7241 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2292 ร.ต. ไมตรี  บุญเฟอง 7242 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2293 ร.ต. ชูชาติ  โตน่ิม 7246 ร.14 พัน.2

2294 พ.ต. ปริญญา  มั่นเรืองศรี 7248 มทบ.31

2295 จ.ส.อ. มงคล  เช้ือเพ็ง 7254 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2296 ร.ท. ประกาศิต  พิมาลัย 7256 สมาชิกสงเงินเอง

2297 จ.ส.อ. บูรณะ  ศรีนวล 7257 มทบ.36 

2298 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ  ขจรศรี 7258 พัน.สพ.กระสุน 23

2299 พ.ท. ประชิด  ศรีวงรักษ 7260 มทบ.36 

2300 พล.อ. ณรงค  มหาคุณ 7261 สมาชิกสงเงินเอง

2301 จ.ส.อ. ปณิธาน  เลาหวิโรจนพจน 7263 มทบ.34

2302 พล.ต. ทรงธรรม  สิทธิพงษ 7266 ทภ.3 (นายทหาร)

2303 นาง อัจฉราภรณ  ชํานาญชาง 7269 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2304 ร.ต. ขันทอง  ชัยศรี 7272 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2305 จ.ส.อ. แฉลม  รักษาคม 7273 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2306 ร.ต. สมชาย  แจงสวาง 7274 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2307 จ.ส.อ. พรประเสริฐ  ยอดเอ่ียม 7277 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2308 ร.ต. วิรัน  อองดา 7281 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2309 พ.ต. ปรีชา  ชมชาติ 7282 สมาชิกสงเงินเอง
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2310 ร.ต. สมาน  พุฒจร 7283 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2311 จ.ส.อ. ไชยวัฒน  เทศเสนาะ 7285 ร.4 พัน.2

2312 ร.ต. เริงฤทธ์ิ  วังมัย 7287 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2313 ร.ต. สุนทร  สีลิพิน 7288 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2314 ร.ต. เปรม  พุมไม 7291 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2315 ร.ท. ณรงค  โตสําลี 7300 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2316 ร.ต. ปราโมทย  นราภักดี 7303 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2317 ร.อ. นอย  สีสัน 7311 มทบ.33

2318 ร.ต. ชัยพร  บุญผอง 7312 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2319 ร.ต. อนันต  ประภากุล 7313 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2320 จ.ส.อ. วิษณุ  วิศวชาติกุล 7314 ช.พัน.4 พล.ร.4

2321 นาง สมทรง  บุษบา 7317 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2322 จ.ส.อ. เอกชัย  ติแกว 7322 มทบ.310

2323 จ.ส.อ.หญิง พิมพชญา  ตุนคํา 7324 มทบ.310

2324 ส.อ. ณรงค  สีสัตยซื่อ 7325 มทบ.36 

2325 จ.ส.ต. สิทธิศักดิ์  สุขคําเม 7330 มทบ.36 

2326 ส.อ. ครรชิต  พุทธสงกรานต 7333 รอย.ลว.ไกล 4

2327 ส.อ. สมบัติ  อายเสาร 7339 กอง สพบ.พล.ร.4

2328 พ.อ. บุญเลิศ  แรงกสิวิทย 7340 สมาชิกสงเงินเอง

2329 พ.ต. นพดล  พรหมสิงห 7342 สง.สด.จว.พ.ช.

2330 ร.ต. อุดม  สมสวัสดิ์ 7347 มทบ.33

2331 ร.ต. วันดี  ชวนชม 7348 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2332 พ.ต. รังสรรค  จันทรผา 7350 สมาชิกสงเงินเอง

2333 น.ส. สุดารัตน  เขียวทับทิม 7353 สอ.ทภ.3 จํากัด

2334 ร.ต. พร  คําวิจิตร 7355 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2335 จ.ส.ต. สมชาย  ทองมวง 7356 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2336 นาง เครือวัลย  นิลทัพ 7358 รพ.คายจิรประวัติ (ลูกจาง)

2337 พล.ต. อํานาจ  ศรีมาก 7360 บชร.3

2338 ร.ท. ประยงค  ยศกลาง 7364 มทบ.36 

2339 ร.ต. บุญชวย  ประทุม 7365 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2340 ร.ต. วีรศักดิ์  โชติพรม 7370 ป.4

2341 ร.ต. สายชล  สหายา 7375 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2342 จ.ส.อ. รังสรรค  เขียวทอง 7376 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

2343 จ.ส.อ. สุชาติ  นอยกรัด 7385 พัน.สห.31

2344 ร.ต. บัญชา  มงคลพันธุ 7386 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2345 พ.ต. ทักษิณ  จันทรเจริญ 7387 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2346 พ.อ. มนัส  ยวนยินรักษ 7390 สมาชิกสงเงินเอง

2347 จ.ส.อ. ทองหลอ  หอมเพียร 7392 พัน.พัฒนา 3

2348 จ.ส.อ. นพดล  คัมภิรานนท 7398 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

2349 จ.ส.อ. ธนิสร  มั่นศักดิ์ 7399 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2350 จ.ส.อ. ปรมัตถ  เสือทัพ 7400 ร.4

2351 พ.อ. อดุลย  ชมเย็น 7402 มทบ.31
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2352 นาง จารุรัศมิ์  เกษมสิทธ์ิพงศา 7404 มทบ.31 (ลูกจาง)

2353 จ.ส.อ. ณัฐนนทภัทร  นพเกา 7405 ศฝ.นศท.มทบ.31

2354 จ.ส.อ.หญิง เกศินี  ไกรกิจราษฎร 7406 มทบ.39

2355 จ.ส.อ. อาทิตย  เหมือนเนียม 7412 มทบ.36 

2356 จ.ส.อ. ชาติชาย  หลักคํา 7413 กรม ทพ.33

2357 ร.ท. พรเทพ  ดรุณบัณฑิตย 7418 ร.14

2358 ร.ต. อิทธิพล  บานเนิน 7421 ส.พัน.4 พล.ร.4

2359 พ.ต. สุพรรณ  วงศชัย 7424 ทน.3

2360 จ.ส.อ. ธนภัทร  บุญชัชวาลยวงศ 7425 ทน.3

2361 ร.ต. ยอดชาย  ไตรปน 7428 พัน.พัฒนา 3

2362 ร.ต. วัชระ  สุขประเสริฐ 7438 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2363 พ.อ. เฟองอรรถ  อินทรนิวาส 7439 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2364 จ.ส.ท. ประดิษฐ  เกตุชรา 7440 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2365 จ.ส.อ. กรรชิต  ตรงตอกิจ 7449 ช.3 พัน.302

2366 จ.ส.อ. ขวัญชาติ  กรุงศรี 7450 ป.4 พัน.104

2367 ร.ต. ศรชัย  สิงหเดช 7452 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2368 ร.ท. อรรถพล  ชูจุย 7458 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2369 จ.ส.อ. นิมิตร  ยาปะนะ 7460 พัน.พัฒนา 3

2370 จ.ส.อ. อนุรัตน  แผนบัว 7470 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

2371 ร.ท. พรเทพ  เต็งอินทร 7474 ม.พัน.9 พล.ร.4

2372 จ.ส.อ. ประสาน  กลิ่นลอย 7478 สมาชิกสงเงินเอง

2373 ร.ต. ธีระ  สุทธิภาค 7479 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2374 จ.ส.อ. ลือชัย  ศรีแกวพันธุ 7480 ช.พัน.4 พล.ร.4

2375 พ.ต. สมมาตร  ภูรอด 7481 ช.พัน.4 พล.ร.4

2376 พล.ท. ฐิติเดช  พงษสุวรรณ 7483 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2377 ร.ต. พิชิต  ชาญเช่ียว 7488 มทบ.36 

2378 ร.ต. วันชัย  เอ่ียมอองกิจ 7490 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2379 ร.ต. ณรงค  แสนํ้าเงิน 7492 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2380 ร.อ. ศุภชัย  สินประเสริฐ 7496 กรม ทพ.33

2381 ร.ท. สมเกียรติ  มาราช 7497 กอง พธ.พล.ม.1

2382 นาง รัศมี  น่ิมฟก 7502 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2383 พล.ท. บรรยงค  สิรสุนทร 7510 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2384 พล.ต. เนตินัย  เปรมลาภ 7515 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2385 ร.ท. เจษฎา  เสนชัย 7516 พล.พัฒนา 3

2386 ร.ต. บรรจง  คําอยู 7519 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2387 พ.ต. ประหยัด  สุริยะวงค 7520 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2388 จ.ส.ต. ศิลปชัย  วัดสาหราย 7522 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2389 ร.ท. ขจรศักดิ์  จิตหาญ 7523 สมาชิกสงเงินเอง

2390 พ.อ. ณรงคชัย  เจริญชัย 7524 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

2391 ร.อ. ศุภเศรษฐ  คลายผื้ง 7526 สง.สด.จว.พ.จ.

2392 พ.ท. บุญนาค  มหานิล 7527 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2393 พ.ท. แสงอาทิตย  พูลศรี 7529 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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2394 ร.ต. ปนโทน  คําพาณิชย 7547 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2395 ร.ต. พินญา  เพ็งฉุย 7550 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2396 ร.ท. ปราโมทย  เประนาม 7551 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2397 ร.ต. อุกฤษ  อัตตะนิพรม 7554 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2398 จ.ส.อ. ตอพงษ  แหมา 7555 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

2399 จ.ส.อ. ชาติ  กิเกียน 7557 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2400 ร.ต. อดุลย  คําเอก 7558 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2401 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ  มาพิทักษ 7560 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2402 ร.ต. จักรพล  วงศเกตุ 7562 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2403 ร.ต. บุญเทียน  แจมทิม 7563 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2404 ร.อ. บุญนาค  ศรีอภัย 7564 มทบ.36 

2405 ร.ต. ชัยยันต  สมพุทธ 7565 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2406 ร.ต. มนตรี  เครือแตง 7567 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2407 จ.ส.อ. ภูริวัจน  ธารนํ้า 7568 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2408 ร.ต. กมล  กันสุข 7569 พล.ร.15

2409 ร.ต. สมาน  รูปดี 7575 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2410 ร.ต. สุจินต  ฉิมสุข 7577 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2411 ร.ต. พัด  ศรีอุน 7578 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2412 ร.ท. ทวีศักดิ์  พรมผล 7579 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2413 ร.ต. สมคิด  ชอบใหญ 7581 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2414 ร.ต. ปรีชา  ปตตสุโข 7582 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2415 จ.ส.อ. เฮง  โตไตย 7588 ม.3 พัน.18

2416 จ.ส.อ. ระวี  ระวิพันธ 7590 ม.3 พัน.18

2417 จ.ส.อ. ลําไพ  วรรณรส 7591 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2418 จ.ส.อ. ประมวล  หลาบุตรศรี 7592 ม.3 พัน.18

2419 จ.ส.อ. ศรีสุวรรณ  อาสาคติ 7594 สมาชิกสงเงินเอง

2420 พ.ท. อิสสระ  เมาะราษี 7595 มทบ.37

2421 พ.ต. บุญเรือง  สุริโย 7599 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2422 ร.ต. บรรเทิง  วิมาเนย 7604 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2423 ร.ต. อนันต  ออไธสง 7607 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2424 ร.อ. อุดร  ดําบรรพ 7608 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2425 ร.ต. สมาน  เหลาลาภะ 7610 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2426 ร.ต. ปรีชา  จันทรสุด 7611 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2427 ร.ต. สุริยัน  คุมแสง 7612 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2428 จ.ส.อ. บุญเกิด  รัววิชา 7613 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2429 ร.ท. วีระศักดิ์  นอยแตง 7615 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2430 ร.ท. บุญเหลือ  เหมะวงษ 7616 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2431 ร.ท. ธวัชชัย  บุญศิริวงศ 7617 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2432 พ.ท. ชูเกียรติ  ไตรสุทธ์ิ 7618 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2433 จ.ส.อ. ชลอ  แตงออน 7620 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2434 ร.ต. ชนินทร  มากดี 7622 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2435 ร.ต. สมบุญ  ก้ิงเงิน 7623 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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2436 ร.ต. สยาม  แสงกลา 7624 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2437 ร.ท. วิพล  ธรรมเจริญ 7626 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2438 ร.อ. ไพฑูรย  ปนมีรส 7627 มทบ.37

2439 ร.ต. สมยศ  โยธาธรรม 7629 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2440 ร.ต. ประกอบ  กังวาลย 7630 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2441 ร.อ. เฉลียว  ธนูศิลป 7634 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2442 ร.ต. มานพ  ยศเปยม 7635 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2443 ร.ต. อินทร  ศรีสะอาด 7637 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2444 ร.ต. อุทัย  จันทาทิพย 7638 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2445 พ.ท. สมชาย  ตรีเหลา 7639 สมาชิกสงเงินเอง

2446 จ.ส.อ. ธีระ  ธนาวรสรณ 7640 ม.3 พัน.18

2447 ร.ต. สุธาวุฒิ  ศิริจันทนันท 7641 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2448 ร.ต. ยุทธจักร  ศรีสวาง 7642 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2449 ร.ต. ธงชัย  กอนดวง 7644 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2450 ร.ต. สน  คาไม 7645 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2451 ร.ต. โสภณ  วิเชียรสรรค 7646 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2452 จ.ส.อ. เศรษฐกิจ  ทองช่ัง 7647 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2453 จ.ส.อ. เดชาวัต  โอษฐบาง 7649 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2454 จ.ส.อ. สมใจ  แผงสี 7650 ม.3 พัน.18

2455 ร.ต. ชัยณรงค  นนทภา 7653 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2456 จ.ส.อ. พรชัย  สิมสินธุ 7656 ม.3 พัน.18

2457 ร.ท. จรัล  โฆสิต 7657 กรม ทพ.32

2458 ร.ต. อรุณ  อุทรส 7659 ม.3 พัน.18

2459 จ.ส.อ. เริงณรงค  บัวงาม 7660 ม.3 พัน.18

2460 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์  สืบแวง 7663 ม.3

2461 จ.ส.อ. จริน  เพชรแดง 7665 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2462 ร.ต. พิทักษ  อรรคนันท 7669 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2463 พ.ท. ทวนทอง  ภูบัว 7678 สมาชิกสงเงินเอง

2464 ร.ต. สมนึก  อินทอง 7681 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2465 ร.อ. อุทิศ  ฐิตะสาร 7682 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2466 ร.ต. สุมิตร  บุญเดช 7683 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2467 ร.ต. สมพงษ  ศรีชัยชนะ 7684 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2468 ร.ต. อุรา  โกมาสวิน 7686 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2469 ร.ต. แอด  สงให 7687 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2470 ร.ท. ธนภัทร  ปายแสง 7691 มทบ.34

2471 ร.ท. วันชัย  นวลอนงค 7695 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2472 ร.ต. พัฒนา  ซาซุม 7699 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2473 จ.ส.อ. สาคร  ขุนเณร 7700 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2474 ร.ต. วัชชิระ  วานมนตรี 7701 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2475 ร.ต. มนัส  คําแกว 7702 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2476 ร.ต. เลื่อน  สุขรี่ 7704 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2477 ร.ต. ประเทือง  มานตา 7705 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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2478 จ.ส.อ. สนธยา  จอมงูเหลือม 7706 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2479 ร.ต. สุบรรณ  ชมคํา 7708 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2480 ร.ต. อุเทน  กลาหาญ 7710 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2481 ร.ท. สมจิตร  ดังยางหวาย 7711 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2482 ร.ท. ชาญณรงค  พูลเกษร 7712 ทภ.3 (นายทหาร)

2483 ร.ท. ศุภชัย  กลางธานินทร 7713 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2484 จ.ส.อ. ธนชัย  จันทะคุณ 7714 สง.สด.จว.ช.ร.

2485 ร.ต. สาคร  ชานุวัจน 7716 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2486 ร.ต. บรรจง  ศรีสุมิ่ง 7717 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2487 ร.ต. เฉลิม  กุนมล 7718 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2488 ร.ต. มาโนช  มีนอย 7719 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2489 จ.ส.อ. แสวง  หัดที 7720 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2490 ร.ต. ณรงค  โลหะสาร 7722 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2491 ร.ต. วัฒนา  บอสุวรรณ 7730 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2492 ร.ต. สุชาติ  มังจันทึก 7731 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2493 ร.ต. อดิศักดิ์  ขลิบเงิน 7732 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2494 พ.ต. วราวุธ  ลือหาร 7735 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2495 ร.ท. จําปา  เอ็บศรี 7736 พล.ม.1

2496 ร.ต. วีระศักดิ์  ศรีสุก 7737 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2497 จ.ส.อ. มาโนด  ยินดีรูป 7741 พัน.บ.41

2498 ร.ท. สนิท  โชคศิริ 7744 สมาชิกสงเงินเอง

2499 ร.ต. พีรชาติ  ยาวงษ 7748 พัน.บ.41

2500 ร.ต. กิตติรัตน  เงินเรียน 7752 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2501 ร.ต. ฉกรรณ  อุเทนหลอย 7760 รอย.บก.พล.ม.1

2502 จ.ส.อ. บุญยืน  งอยลา 7761 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

2503 จ.ส.อ. ชูชาติ  ปาปะโน 7762 รอย.บก.พล.ม.1

2504 ร.ต. ทนงศักดิ์  เขียวหวาน 7764 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2505 ร.ต. บุญเลิศ  ยิ้มบุญลือ 7765 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2506 จ.ส.อ. แสวง  ศรีจันทร 7766 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2507 จ.ส.อ. อภิชาติ  ออนตา 7767 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2508 ร.ต. สุริยสัตย  พงษนิล 7768 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2509 ร.ต. ชูชาติ  นาถุงคํา 7770 รอย.บก.พล.ม.1

2510 พ.ท. อุทัย  วรรณทอง 7771 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2511 ร.ต. สุรพล  พรหมประเทศ 7772 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2512 ร.ต. สุทิน  โชติพวง 7773 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2513 ร.อ. สําฤทธ์ิ  บัวเจริญ 7775 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2514 ร.ต. มานิตย  ทองดี 7778 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2515 จ.ส.อ. ยุทธนา  เผือกพวง 7780 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

2516 ร.ต. สัญญา  ภูพืช 7785 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2517 จ.ส.อ. ธวัชตชัย  เปลงวรรณ 7786 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

2518 ร.ต. ชาตรี  รังสาคร 7787 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2519 ร.ต. ภักดี  เจริญผล 7788 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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2520 จ.ส.อ. มนตรี  สินทร 7793 ช.3

2521 ร.ท. ทองนาค  ทบแกว 7798 พัน.พัฒนา 3

2522 จ.ส.อ. สุเกตุ  จันเหลือง 7801 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2523 จ.ส.อ. วินัย  คลายจําแลง 7802 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2524 ร.ต. วีรนันทน  ผงทอง 7803 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2525 ร.ต. มานะชัย  แกวเทศ 7804 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2526 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  อุตซี 7806 ม.พัน.28 พล.ม.1

2527 จ.ส.อ. ชัยยุทธ  ลาสัมพันธ 7808 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2528 ร.ต. พลายโสภณ  วิมะลิน 7810 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2529 จ.ส.อ. ดารา  บํารุงรัตน 7811 มทบ.36 

2530 ร.ต. ไสวศักดิ์  เสนาลัย 7812 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2531 พ.ต. วิเชียร  อัมพฤกษ 7813 พล.ม.1

2532 ร.ต. อํานาจ  แสวงรู 7815 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2533 ร.ต. เจิด  กิจมี 7816 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2534 พ.ท. บุญเรียบ  ทวินันท 7817 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2535 ร.ต. เฉลิมชัย  เอ่ียมจันทร 7819 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2536 ร.ต. บาย  ทองศรี 7821 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2537 พ.ต. ธนะวัฒน  บุญจรัส 7823 กรม ทพ.32

2538 ร.ต. พีรยศ  บัญชาจารุภรณ 7824 ม.พัน.28 พล.ม.1

2539 จ.ส.อ. ณรงคชัย  นวลหิงษ 7828 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2540 ร.ต. สมบัติ  ออนน่ิม 7832 ม.พัน.28 พล.ม.1

2541 ร.ต. สมาน  บุญหลง 7834 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2542 ร.ต. สวาท  ธิปนแกว 7835 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2543 ร.ต. นารถ  นาเชียงใต 7837 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2544 พล.ต. ชวลิต  เรียนแจง 7839 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2545 ร.ต. ปราการ  คนเท่ิยง 7840 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2546 จ.ส.อ. สมาน  คงธนธีระสันติ 7843 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2547 ร.ต. ไพรัตน  ชวยเมืองปกษ 7845 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2548 จ.ส.อ. สมเกียรติ  ทวินันท 7851 ม.พัน.28 พล.ม.1

2549 จ.ส.อ. บํารุง  ศรีสลุง 7852 ม.พัน.28 พล.ม.1

2550 จ.ส.อ. มีชัย  เศรษฐวิทยา 7853 ม.พัน.28 พล.ม.1

2551 จ.ส.อ. วสันต  นพรัตน 7855 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2552 ร.อ. ประจวบ  ยะตุย 7856 กรม ทพ.31

2553 ร.ต. สัจจา  แสงทอง 7857 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2554 พ.ต. เกษียน  แกนสาร 7859 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2555 จ.ส.อ. วัชรินทร  ไกรฤทธ์ิ 7860 ม.พัน.28 พล.ม.1

2556 จ.ส.อ. วัชชิระ  พูสุวรรณ 7862 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2557 จ.ส.อ. โสภา  ลีปอพาน 7868 ม.พัน.28 พล.ม.1

2558 จ.ส.อ. เหียม  วงเหิม 7869 ม.พัน.28 พล.ม.1

2559 จ.ส.อ. ทวีพงษ  สุใจ 7870 กรม ทพ.31

2560 จ.ส.อ. พรชัย  อยูน่ิม 7871 ม.3 พัน.13

2561 ร.ต. แดง  แยมยงค 7873 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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2562 ร.ต. พหล  คงพราหมณ 7875 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2563 จ.ส.อ. เสง่ียม  สถาพร 7876 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2564 ร.ต. บุญเรือง  แสนสิงห 7877 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2565 ร.ต. สําเริง  ชริงสุข 7880 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2566 จ.ส.อ. ประทีป  บุญเรือง 7881 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2567 ร.ต. สุวัฒน  ศักดิ์ดี 7882 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2568 จ.ส.อ. สมชาย  ตันเจริญ 7883 ม.พัน.28 พล.ม.1

2569 จ.ส.อ. ธราพงศ  จันทรทรงสวาง 7887 ม.พัน.28 พล.ม.1

2570 ร.อ. อภิสิทธ์ิ  เสริมศรี 7890 ม.พัน.28 พล.ม.1

2571 ร.ท. สุรพล  นามวงษศรี 7891 ม.พัน.28 พล.ม.1

2572 จ.ส.อ. ปราโมทย  หีบแกว 7892 ม.พัน.28 พล.ม.1

2573 ร.ต. วิรัตน  โพธ์ิโต 7895 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2574 ร.อ. อัศวิน  บุญชวยสุข 7898 ม.พัน.28 พล.ม.1

2575 ร.ต. มนูชัย  จันทรุสอน 7899 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2576 ร.ท. มานะ  จันทรคํา 7903 ม.3

2577 จ.ส.อ. ประกาษิต  นันติดอย 7908 ม.พัน.28 พล.ม.1

2578 จ.ส.อ. ฉกาส  งานไว 7911 ม.พัน.28 พล.ม.1

2579 ร.ต. สมร  เพ็งสุวรรณ 7912 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2580 จ.ส.อ. ทวีป  ปจฉิม 7914 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2581 ร.ต. อดุลย  ปนตา 7915 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2582 ร.ต. สนิท  อินอุนโชติ 7916 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2583 ร.ท. พิชิต  วันเพ็ง 7917 รพ.คายพอขุนผาเมือง

2584 ร.ท. วิเชียร  พูลทรัพย 7918 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2585 จ.ส.อ. อํานวย  ภูอินทร 7919 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2586 พ.อ. ปฐวี  ศรีสุข 7921 มทบ.36 

2587 พ.อ. กัญจนณัฏฐ  เพ็ชรแสง 7922 สมาชิกสงเงินเอง

2588 ร.ต. โกวิต  แนวสวัสดิ์ 7923 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2589 ร.ต. สมาน  มิ่งมณี 7925 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2590 ร.ต. ไทยคม  นันทเสน 7928 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2591 ร.อ. ประทวน  ดวงแกว 7929 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2592 พ.ต. ประจิม  ชุรี 7932 มทบ.36 

2593 พ.ท. ยงยุทธ  หมื่นสา 7933 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2594 ร.ท. ทองดี  ภูจันทร 7934 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2595 ร.ต. บรรจบ  ธรรมสนองคุณ 7938 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2596 ร.ต. สมพงษ  มูลสภา 7939 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2597 พ.ต. เดชยฤทธ์ิ  ชมสวนสวรรค 7940 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2598 ร.ต. สัมพันธ  ภูมี 7941 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2599 พ.ต. สมบูรณ  ขนันทอง 7946 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2600 ร.ต. ยุทธนา  ยาหลง 7948 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2601 ร.ต. บัววร  ชูจอหอ 7949 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2602 ร.ต. พูนศักดิ์  ไชยมงกุฏ 7952 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2603 พ.ท. วิชัย  เมาะราศรี 7953 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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2604 ร.ต. กิตติพจน  สมัครการ 7954 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2605 จ.ส.อ. สมชาย  มีอัฐมั่น 7955 ม.3 พัน.13

2606 ร.ต. ปรีชา  เพ็งสวัสดิ์ 7956 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2607 ร.ต. เกริกเกียรติ  จันทนากร 7958 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2608 จ.ส.อ. วิรัตน  เตปน 7959 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2609 ร.ต. อดุลย  สุภากาวี 7962 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2610 จ.ส.ต. สําราญ  คําแสน 7963 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2611 จ.ส.อ. เจริญ  บุญฤทธ์ิ 7967 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2612 จ.ส.อ. ยศศักดิ์  แกวเกษม 7968 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2613 จ.ส.อ. พนม  บวบมี 7970 ม.3 พัน.18

2614 ร.ต. คนึง  โยอินชัย 7973 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2615 ร.ต. ชัยวัฒน  นิธิกรหิรัญนนท 7974 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2616 จ.ส.อ. รณรงค  ศิริวงศ 7975 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2617 ร.ต. ณรงค  ดีปนตา 7976 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2618 พ.ต. ทวีศักดิ์  ทะวงษา 7978 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2619 พ.ท. สมภพ  สาระชีพ 7979 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2620 ร.ต. สวาง  สมรูป 7982 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2621 จ.ส.อ. ชัยรัตน  จันทรทัด 7983 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2622 จ.ส.อ. อํานวย  พรมดอนกลอย 7984 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2623 พ.ต. ประสพ  กสินมนุษย 7985 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2624 ร.ต. พิชย  บุงนาแซง 7986 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2625 ร.ต. ทัศนะ  มหาวัตร 7987 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2626 ร.อ. บังกูล  ศรีบุปผา 7988 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2627 ร.ต. สมจิตร  ฐานกุมมา 7990 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2628 ร.ต. ศรีมา  มณีจันทร 7991 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2629 ร.ต. ทม  พรมจารี 7993 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

2630 พ.ท. กําแหง  อาจทวีกุล 7996 มทบ.39 (นายทหาร)

2631 จ.ส.อ. สุบิน  สีชมพล 7998 พัน.สร.4

2632 พ.ท.หญิง ธิดาพร  สุขเกิด 7999 สมาชิกสงเงินเอง

2633 ร.ต. ไพรัช  บุญมาตย 8006 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2634 จ.ส.อ. สายทอง  ทวีบุญ 8007 ม.3 พัน.18

2635 จ.ส.อ. สวัสดิ์  อุนเรือน 8008 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2636 ร.ต. สุพรรณ  ฤาชา 8009 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2637 ร.อ. อุทัย  ขันธคุปต 8014 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2638 ร.ต. ประพันธ  สิงหะ 8015 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2639 ร.อ. จิระศักดิ์  บุญญะรัตน 8019 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2640 จ.ส.อ. ธนเดช  สรอยเพ็ชร 8020 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2641 จ.ส.อ. สมัย  พรมมี 8027 มทบ.39

2642 พ.ท. เริงชัย  พงษพุก 8029 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2643 พล.ต. พิชัย  ก่ิงแกว 8031 สมาชิกสงเงินเอง

2644 ร.ต. ชาติ  ปนติ๊บ 8032 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2645 พ.ท. สมพงษ  กาสุริย 8042 มทบ.31
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2646 ร.ต. ประสงค  แสนพงษ 8048 ม.3 พัน.26

2647 พ.อ. พัฒนกุล  จารุเหตุ 8049 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2648 พ.ต. สุชาติ  อบแกว 8050 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2649 พ.ท. นพณัฎฐ  บัวทองจันทร 8051 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2650 ร.ต. ประเพียว  พลอาสา 8054 ม.3 พัน.18

2651 ร.ท. พนม  พลกัลป 8055 ม.3 พัน.18

2652 ร.ต. ชัยอนันต  ระลึก 8056 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2653 ร.อ. สุรัตนชัย  สีทํามา 8057 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2654 ร.ต. ประเทือง  สระทองแดง 8061 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2655 จ.ส.อ. สงัด  รัถยาธรรมกุล 8062 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2656 พ.ท. บุญชู  วังสันเทียะ 8068 พล.ม.1

2657 จ.ส.อ. โสภณ  จุมรี 8073 ม.พัน.28 พล.ม.1

2658 พ.ท. ธีรวัฒน  กอนกลิ่น 8076 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2659 ร.ต. สมเกียรติ  เรืองจุย 8077 ส.พัน.11 พล.ม.1

2660 จ.ส.อ. ภูมรินทร  มูลหา 8078 ส.พัน.11 พล.ม.1

2661 ร.ท. จัตตุพร  สุขี 8079 ส.พัน.11 พล.ม.1

2662 ร.ต. ประจวบ  ไลทองคํา 8080 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2663 จ.ส.อ. เฉลียว  ใจทน 8081 ส.พัน.11 พล.ม.1

2664 จ.ส.อ. ชัยณรงค  จํานงคทรง 8082 ส.พัน.11 พล.ม.1

2665 ร.ต. ชินพงศ  แกวดอก 8083 ส.พัน.11 พล.ม.1

2666 ร.ต. ประหยัด  เรืองนาราบ 8085 ส.พัน.11 พล.ม.1

2667 ร.ต. นิพนธ  เกษแกว 8086 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2668 ร.ต. บรรจง  อ่ิมบุญ 8089 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2669 ร.ต. นิพันธ  ขุนพล 8090 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2670 ร.ท. พงคชัย  มาลัยวงค 8092 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2671 ร.ท. ทิพย  ปนงาม 8093 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2672 ร.ต. สมพร  อาจวิชัย 8096 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2673 ร.อ. สิทธิพร  เขียวริ 8097 ส.พัน.11 พล.ม.1

2674 ร.ต. ชัยยุทธ  ผาสุข 8098 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2675 ร.ต. วันชัย  รัตนวิสารนนท 8104 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2676 ร.ท. สิทธิพงษ  ปานทอง 8109 สง.สด.จว.พ.ช.

2677 จ.ส.อ. ชัดชัย  สมบูรณ 8114 ส.พัน.11 พล.ม.1

2678 ร.ต. คมกฤษณ  วัดวง 8116 ส.พัน.11 พล.ม.1

2679 ร.อ. จรัญ  ชัยสวัสดิ์ 8118 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2680 ร.ต. ณรงคชัย  พินิจ 8119 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2681 จ.ส.อ. ศรศักดิ์  มาพิทักษ 8120 ส.พัน.11 พล.ม.1

2682 ร.อ. ประมุข  อธิปไขย 8122 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2683 ร.ต. ใส  จาเหลา 8123 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2684 จ.ส.อ. ประสบ  อิงคนินันท 8124 มทบ.36 

2685 ร.ต. อภินพ  ทองยะ 8125 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2686 จ.ส.อ. ถาวร  มูลกัน 8127 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2687 จ.ส.อ. สุริยา  เกตุมาชม 8129 กอง สพบ.พล.ม.1
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2688 จ.ส.อ. มิ่งขวัญ  กุยเกีย 8130 กอง สพบ.พล.ม.1

2689 ร.ท. ไพบูลย  สมสมัย 8134 ชสบ.7

2690 ร.ต. พนม  กลิ่นดวง 8135 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2691 จ.ส.อ. บุญธรรม  หาระกิจ 8138 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2692 ร.ต. สมชาย  รอดออง 8139 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2693 ร.ต. ออมสิน  สุยะธิ 8142 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2694 จ.ส.อ. บรรลุ  พลเสนา 8152 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2695 จ.ส.อ. สมศักดิ์  เดชบุญ 8156 พัน.สร.4

2696 จ.ส.อ. วิมงคล  วงศแพทย 8164 ร.153.พัน 1

2697 จ.ส.อ. ชํานาญ  เทียมชุมพล 8165 กอง พธ.พล.ร.4

2698 จ.ส.อ. อภินันท  มั่นอยู 8168 พัน.พัฒนา 3

2699 ร.ต. อังเด  สุริยานรากร 8170 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2700 จ.ส.อ. กฤช  สิทธิบุญมา 8172 ช.3 พัน.302

2701 ร.อ. ชาญชัย  ธรรมชัยกุล 8173 ช.3

2702 ร.อ. สุทธิพงษ  กลางหมู 8174 ร.4 พัน.1

2703 ส.อ. ชลอ  มวงเรือง 8177 มทบ.31 (ลูกจาง)

2704 ร.ต. สุเทพ  มาลีหวล 8185 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2705 ร.ต. วิชอบ  ขาวสําอางค 8188 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2706 ร.ต. เปยมศักดิ์  สิมทอง 8190 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2707 จ.ส.อ. ธนิษฐ  นามวงศ 8192 พัน.บ.21

2708 จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ์  พิมพา 8195 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2709 ร.ท. สวัสดิ์  นาคสุขมูล 8197 ม.2

2710 พ.ต. สุรศักดิ์  ชํานาญกิจ 8200 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2711 ร.ต. กรวัฎฐณกิจ  กรอัครินทร 8203 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2712 จ.ส.อ. ราเมตต  แหยมตั้ง 8206 ส.พัน.4 พล.ร.4

2713 จ.ส.อ. เดช  ปองวัน 8213 ช.3 พัน.302

2714 นาย บรรรัง  กองยาว 8216 มทบ.36 

2715 ร.ต. สมชาย  ทองขาว 8217 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2716 จ.ส.อ. ชิงชัย  ขยันหา 8219 ส.พัน.11 พล.ม.1

2717 ร.ต. สาทร  จันทรศิริสุข 8220 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2718 ร.ต. ธีรยุทธ  มิวันเปย 8221 สมาชิกสงเงินเอง

2719 จ.ส.อ. ทองยุทธ  พิมเวียง 8222 ส.พัน.11 พล.ม.1

2720 ร.ต. ธาตรี  เสนีวงศ ณ อยุธยา 8224 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2721 พล.ต. ดํารงค  สุริยาพิทักษ 8226 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2722 นาง การะเกด  อุดมดี 8227 สอ.ทภ.3 จํากัด

2723 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ  ไชยาเผือก 8228 ม.พัน.9 พล.ร.4

2724 จ.ส.อ. ดวงแสง  ตะยาย 8233 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2725 ร.ท. สุวัด  พิมเสนา 8234 ม.พัน.9 พล.ร.4

2726 ร.ต. ณรงค  ศรีสังวาลย 8235 ม.3 พัน.26

2727 นาง พัณณชิตา  สุขเกษม 8238 สอ.ทภ.3 จํากัด

2728 จ.ส.อ. เกรียงไกร  ขอสวัสดิ์ 8239 ศปภอ.ทบ.3

2729 จ.ส.อ. นิยม  ฑิฒฝน 8243 ศปภอ.ทบ.3
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2730 พ.ท. ธวัชชัย  เติมลาภ 8245 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2731 พ.อ. อํานวย  ยศสมบัติ 8247 สมาชิกสงเงินเอง

2732 ร.ต. ประสาร  ช่ืนมีศรี 8248 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2733 ร.ต. วันลพ  นิลสุม 8251 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2734 ร.ต. ไพฑูรย  เช่ียวชาญ 8252 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2735 พล.ท. ชาญชัย  นาคประไพ 8255 สมาชิกหักบัญชีเงินฝากสหกรณ

2736 จ.ส.อ. วิฑูรย  ปานสอน 8258 มทบ.36 

2737 พ.ท. ธนาพัทธ  ใจชมช่ืน 8260 สมาชิกสงเงินเอง

2738 พ.อ. ประยงค  มุมบานเซา 8262 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2739 จ.ส.ต. ณรงค  แสนอินทรอํานาจ 8263 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2740 พ.อ. สัมฤทธ์ิ  ฉัตรวัฒนาสกุล 8266 ม.3

2741 ร.ท. รัฐนันทน  มานะศรี 8268 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2742 ร.ต. บุญยเกียรติ  งามสม 8269 ม.พัน.15

2743 ร.ต. นิติศักดิ์  วงศบุญมา 8271 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2744 ร.ต. บรรจบ  ชนะมาร 8272 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2745 พ.ท. ศักดิ์ชัย  ไชยศิลา 8274 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2746 ร.ท. มนตรี  หมื่นโฮง 8281 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2747 พ.ท. วรยศ  ดลราษี 8282 ทภ.3 (นายทหาร)

2748 จ.ส.ท. อุดม  เตะวงษ 8284 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

2749 ร.อ. สมบูรณศิริ  วิมานราช 8297 ศฝ.นศท.มทบ.31

2750 จ.ส.อ. วิวัฒน  ชิราวัธน 8298 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

2751 จ.ส.ท. ทิวา  คีรีแกว 8302 ฝรพ.3

2752 ร.ต. ชาญชัย  คงเจริญ 8306 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2753 ร.ต. สมจิตร  คุมทวม 8307 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2754 พ.อ. สุชาติ  พุมสุวรรณ 8311 มทบ.35

2755 ร.ต. สงวนจิตร  สิทธิมงคล 8314 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2756 ร.ท. ไพฑูรย  อุนใจ 8315 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2757 ร.ต. พฤทธ์ิพล  ภูกาสอน 8318 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2758 ร.ต. พงษชิต  มุงสูงเนิน 8323 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2759 ร.ต. สุพจน  วงศษา 8324 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2760 ร.ต. สุรจิตร  สงวนตระกูล 8326 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2761 ร.ท. มนูญ  มณีนุษย 8327 ม.3 พัน.13

2762 ร.ต. มนูญ  ปนมวง 8328 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2763 ร.ท. วันชัย  สิงหกรม 8329 ม.3 พัน.13

2764 จ.ส.อ. สวาง  วงคําแสน 8330 ม.3 พัน.13

2765 จ.ส.อ. ธีระวุฒิ  ลาคํา 8332 ม.3 พัน.13

2766 จ.ส.อ. นิรมิตร  สุภาพรม 8333 ม.3 พัน.13

2767 ร.ท. ไพศาล  รักษณรงค 8334 ม.3 พัน.13

2768 ร.ต. บุญศรี  ศรีภักดี 8335 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2769 ร.อ. สุจินต  คลังวิจิตร 8336 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2770 จ.ส.อ. บรรเจิด  ภาษยะวรรณ 8337 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2771 พ.ต. ดอย  จันทรดา 8338 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
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2772 จ.ส.อ. สมหมาย  บุตรโยจันโท 8340 ม.3 พัน.13

2773 พ.อ. ชูชีพ  ช่ืนพันธุ 8342 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2774 พล.ท. สุเชษฐ  ตันยะเวช 8348 สมาชิกสงเงินเอง

2775 จ.ส.อ. สายัณต  ธินะ 8353 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2776 จ.ส.อ. สุรชัย  อนันหงษ 8355 พัน.พัฒนา 3

2777 พล.อ. ชาญชัยณรงค  ธนารุณ 8357 สมาชิกสงเงินเอง

2778 จ.ส.อ. ยุทธนา  เรือนมา 8358 ช.พัน.4 พล.ร.4

2779 ร.ต. สุชาติ  อ่ิมเอม 8361 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2780 ร.ต. ปรีชา  มาเทศ 8362 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2781 ร.ท. อมร  สืบวงศ 8366 ม.3 พัน.13

2782 ร.ต. สมพงษ  กาจันทร 8367 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2783 ร.ต. ปริญญา  กลิ่นบุหงา 8370 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2784 ร.ท. ปยะวัฒน  ยิ้มยุรวัฒน 8371 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2785 จ.ส.อ. พานิชย  มุงเพียร 8372 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2786 จ.ส.อ. นิคม  เวชสุภา 8373 ม.3 พัน.13

2787 ร.ต. สุรชัย  ศรีเสนห 8374 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2788 ร.ต. จํารัส  คําว่ิง 8375 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2789 ร.ต. เมืองดี  เหลาแตว 8376 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2790 จ.ส.อ. ชุมพล  ฉิมจิ๋ว 8377 ม.3 พัน.13

2791 ร.อ. หัด  พพิทักษ 8378 ม.3 พัน.13

2792 ร.ต. วสันต  พรมรักษ 8379 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2793 ร.ต. ศักดา  เพียเทพ 8381 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2794 ร.ต. สมนึก  แกวบุดดา 8382 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2795 ร.ต. เพทาย  อินทรการทุม 8383 ม.3 พัน.13

2796 ร.ท. เกษม  ทาใจ 8384 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2797 จ.ส.อ. ชัยชนะ  ปจดี 8387 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

2798 ร.ต. ประภัทร  เอ่ียมออน 8396 กอง สพบ.พล.ม.1

2799 ร.อ. ศุภสิทธ์ิ  สิงหะ 8398 กรม ทพ.35

2800 จ.ส.อ. ประทีป  ดีอน 8400 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2801 ร.ต. ธนบูรณ  ปานทะโชติ 8401 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2802 ร.อ. จํารัส  พันธชัย 8406 สมาชิกสงเงินเอง

2803 นาง อุพรรัตน  รักษชน 8410 สอ.ทภ.3 จํากัด

2804 พ.ท. จําเนียร  จันทรแจง 8411 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2805 จ.ส.อ. ปาณัทพงษ  ไกรเนตร 8414 ช.พัน.4 พล.ร.4

2806 จ.ส.อ. พิทยา  กุลบุตร 8415 ช.พัน.4 พล.ร.4

2807 ร.ต. เทพฤทธ์ิ  สอนน่ิม 8418 ช.พัน.4 พล.ร.4

2808 ร.อ. คืน  อ่ิมผื้ง 8420 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2809 จ.ส.อ. มานพ  สัมฤทธ์ิ 8427 มทบ.36 

2810 จ.ส.อ. สุรชาติ  เนาวแสง 8428 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2811 จ.ส.ท. แสวง  ทองดี 8438 พัน.สห.31

2812 ร.ท. สมคิด  บัวคง 8439 กรม ทพ.36

2813 พล.อ. วัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ 8440 สมาชิกสงเงินเอง
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2814 จ.ส.อ. อนันต  ปานชาง 8443 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2815 จ.ส.อ. เทพกิจ  อินพิทักษ 8445 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2816 พ.อ. ธีระยุทธ  สายยืด 8446 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

2817 จ.ส.อ. เฉลิมชัย  สีเอ่ียม 8449 ช.พัน.4 พล.ร.4

2818 พ.อ. ณัฐกร  เรือนติ๊บ 8454 กรม ทพ.33

2819 พ.ท. วิระ  คงคิด 8456 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2820 ร.ต. สุบัน  บุญเติม 8461 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2821 ร.ต. ชัยณรงค  ทิพยมณี 8463 ม.พัน.28 พล.ม.1

2822 พ.ต. รังสรรค  ชูจิตร 8465 มทบ.36 

2823 จ.ส.อ. จารุวัฒน  สิงหาสาร 8467 สมาชิกสงเงินเอง

2824 ร.ต. รังสรรค  ปดลี 8471 ม.3 พัน.13

2825 จ.ส.อ. บุญมี  อามาตยสมบัติ 8473 ม.3 พัน.13

2826 ร.ท. พิรียศักดิ์  โยธารส 8474 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2827 ร.อ. ชัชวาล  พรหมมา 8479 พล.ม.1

2828 จ.ส.อ. สมสิทธ์ิ  อินสุริยา 8481 ส.พัน.11 พล.ม.1

2829 พ.อ. ชัยธัช  ยิ้มทิม 8486 ร.4

2830 ร.ต. ประสาน  ศุภฤกษอาภา 8488 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2831 พ.ต. ปรีชา  สุจริตจันทร 8490 สมาชิกสงเงินเอง

2832 ร.ต. ทีฆยุสฐ  ปญญาปวน 8492 พัน.พัฒนา 3

2833 จ.ส.อ. อัษฎาวุธ  ลังกากาศ 8493 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2834 ร.ต. มานพ  กัณหะเนตร 8499 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2835 ร.ท. มานัส  สีเทียน 8501 ป.4 พัน.4

2836 พ.อ. สมัคร  อวมงาม 8503 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2837 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์  พรมมาทาว 8504 มทบ.36 

2838 นาง ธนิดา  เพ็งสาย 8505 มทบ.36 

2839 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์  สําราญสุข 8508 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

2840 ร.ท. ประสาน  แกวไพฑูรย 8509 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2841 จ.ส.อ. สมบูรณ  จันทรมาศ 8511 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2842 ร.ท. ประทีป  พ่ึงอารมณ 8514 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2843 จ.ส.อ. ธนศักดิ์  มณีสุวรรณ 8515 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2844 ร.ต. สัญชัย  เครือฟก 8517 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2845 พ.อ. กิตติศักดิ์  เศวตนันทิกุล 8518 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

2846 ร.ต. สินชัย  สิงหเดช 8519 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2847 จ.ส.อ. มานิตย  สุเมรุไหว 8520 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

2848 จ.ส.ต. ธารา  เมฆทับ 8522 สมาชิกสงเงินเอง

2849 ร.ต. สมศักดิ์  เขียนประเสริฐ 8523 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2850 จ.ส.อ. คมเดช  กาหลง 8524 พัน.พัฒนา 3

2851 ร.ต. อวยชัย  ดงงาม 8534 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2852 จ.ส.อ. พัธนา  พ่ึงขยาย 8535 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2853 พ.ต. อาทิตย  เจริญรุกข 8536 พล.ม.1

2854 ร.ต. สง  เติมดี 8537 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2855 ร.ต. เสวก  คํานวน 8538 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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2856 ส.อ. สังวาลย  จันทรหอม 8543 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2857 พ.อ. นพดล  รอดกลาง 8545 มทบ.39 (นายทหาร)

2858 ร.ต. ชูชาติ  ครองราช 8546 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2859 ร.ต. ประยูร  ขันทอง 8554 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2860 พ.อ. สิงหศักดิ์  จันทรประสิทธ์ิ 8556 ทภ.3 (นายทหาร)

2861 ร.อ. จรัญ  ใจเพียร 8564 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2862 พ.ต. สุภาพ  ออนอุดม 8565 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2863 จ.ส.อ. สุริยัน  หอมหวาน 8568 ทภ.3

2864 ร.ท. ชัชชน  พงษชาวิน 8569 กรม ทพ.35

2865 พ.อ. อัครเดช  เปยมไหวพริบ 8571 ทภ.3 (นายทหาร)

2866 จ.ส.อ. สุชาติ  อําไพพิศ 8574 ส.พัน.4 พล.ร.4

2867 จ.ส.อ. อภิชาติ  ทวีศรีศักดิ์ 8576 ส.พัน.4 พล.ร.4

2868 จ.ส.อ. ประมวล  บัวเนตร 8577 ส.พัน.4 พล.ร.4

2869 ร.ต. สมเจต  เสือสมิง 8578 พัน.สร.4

2870 จ.ส.อ. อุทัย  เขียวเนย 8581 ร.4 พัน.1

2871 ร.ต. สถิตย  สอนบุญ 8584 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2872 จ.ส.อ. สมหมาย  คงลําใย 8590 พล.พัฒนา 3

2873 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  นอยน่ึง 8591 พล.พัฒนา 3

2874 ร.ต. ปรีชา  หนอทาว 8597 ร.14

2875 ร.อ. มนตรี  ฤทธ์ิเนียด 8598 ร.4

2876 จ.ส.อ. บุญศรี  หมายดี 8600 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2877 จ.ส.อ. เจน  ฟนวงษเฟอง 8601 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

2878 พ.ท. แสวง  กันอยู 8602 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2879 จ.ส.อ. สิริชัย  รังผึ้ง 8606 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

2880 จ.ส.อ.หญิง จันทรธิมา  เทศนีย 8607 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

2881 จ.ส.อ. อังคาร  ทาปน 8608 ร.14 พัน.1

2882 พ.อ. กฤษณ  กิตยาธิวัฒน 8609 ร.4

2883 ร.ต. เดชชัย  สิงหหลักเมือง 8614 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2884 ร.ต. จักรพรรดิ์  นัยพรม 8616 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2885 พ.อ. วิชา  ภูทอง 8617 ศฝ.นศท.มทบ.33

2886 ร.ต. บําเพ็ญ  ยืนยัน 8619 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2887 ร.ท. บุญเรือง  จําปาดี 8620 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2888 จ.ส.อ. วีระพล  บุญเต็ม 8621 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

2889 ร.ต. สุวัชช  สืบสาคร 8622 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2890 พ.ท. อิทธิฤทธ์ิ  จิวาลักษณ 8625 สมาชิกสงเงินเอง

2891 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์  ไชยยอง 8626 ศปภอ.ทบ.3

2892 พล.อ. ประตินันท  สายหัสดี 8635 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2893 ร.ต.หญิง พรทิพา  บัวโต 8636 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2894 พ.อ. วีรวัฒน  วิวัฒนวานิช 8639 มทบ.36 

2895 ร.ท. ยุทธนา  เยาววิทย 8640 ร.4

2896 จ.ส.อ. ไพจิตร  คลิ่สกุล 8642 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2897 จ.ส.อ. กิตติคุณ  ทิมศิลป 8643 ช.พัน.4 พล.ร.4
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2898 พ.ท.หญิง พัชรินทร  สุริยาพิทักษ 8644 รพ.คายจิรประวัติ

2899 จ.ส.อ. คมสันต  สายวงคปน 8645 ร.14 พัน.1

2900 ร.ต. ภูริชญ  จินาเฟย 8648 กรม ทพ.41

2901 จ.ส.อ. จิระพรรณ  พันธโพธ์ิกลาง 8649 มทบ.36 

2902 จ.ส.อ. ภูมิเดช  อ่ิมชาลี 8652 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2903 จ.ส.อ. นรินทร  อินสม 8653 ม.3 พัน.18

2904 จ.ส.อ. ศุภชัย  นันทะแสง 8655 ม.3 พัน.18

2905 ร.ท. เหนือรัก  ไชยปญญา 8656 สง.สด.จว.พ.ช.

2906 ร.อ. ทรงพล  ทวีค่ําคูณ 8660 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2907 ร.ต. ทองใบ  นาถาดทอง 8661 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2908 จ.ส.อ. สุวิทย  สาครเจริญ 8662 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2909 พล.ต. ดํารง  หงษโต 8664 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2910 พ.อ. อัศวิน  ดุสิตรัตนกุล 8665 ทภ.3 (นายทหาร)

2911 ร.ต. นพดล  ทัพประไพ 8666 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2912 ร.อ. อนนท  วรรณทอง 8667 ม.พัน.9 พล.ร.4

2913 ร.ต. วัลลพ  ประสิทธ์ิวิเศษ 8668 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2914 จ.ส.อ. จุมพล  ผุริจันทร 8670 ร.14 พัน.3

2915 จ.ส.อ. สมชาติ  ชางพินิจ 8671 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2916 จ.ส.อ. บรรเจิด  อรัญสวรรค 8673 ทภ.3

2917 ร.ต. ธนู  ซอนกลิ่น 8674 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2918 จ.ส.อ. มานะ  รังผื้ง 8677 ร.4 พัน.2

2919 จ.ส.อ. อํานาจ  ดีเรือง 8685 สมาชิกสงเงินเอง

2920 พ.ท. ภาณุกิจ  โพธิเอม 8687 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2921 ร.ต. ยศพัทธ  นาคเสน 8688 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2922 จ.ส.อ. เมคิน  สีบุดดา 8689 ร.14

2923 นาง สุภาภรณ  โศรกศรี 8690 พล.ม.1

2924 พ.ท. ถวิล  จตุพร 8691 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

2925 จ.ส.อ. สถิต  ดําดง 8692 รอย.บก.พล.ม.1

2926 ร.ต. บุญเชิด  เมฆประดับ 8693 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2927 ร.ต. จิระพงษ  สุกมณี 8696 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2928 พ.ต. คะเนตร  รักวุน 8697 มทบ.39 (นายทหาร)

2929 ร.ต. อภินันทน  แสงไพศรี 8700 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2930 ร.ต. สุวิทย  ดานศิริ 8701 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2931 ร.ต. ธนวัฒน  ศิริบัญชา 8702 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2932 ร.อ. ประดิษฐ  ตูมตั้ง 8703 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2933 ร.ต. จํารัส  อินมาสม 8708 รพ.คายพอขุนเม็งราย

2934 จ.ส.อ. ศักดิ์  เรือทมิล 8712 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2935 จ.ส.อ. วิชาติ  สุทน 8715 ทน.3

2936 จ.ส.อ. สุรชัย  ศรีจันทวงศ 8722 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

2937 พล.อ. ทนงศักดิ์  อภิรักษโยธิน 8724 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2938 พ.ต. นิรันดร  โกศินานนท 8725 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2939 ร.ท. กฤษฎา  พินิจวงษ 8727 ร.14 พัน.2
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2940 ร.ต. ประหยัด  เทพแดง 8730 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2941 จ.ส.อ. ธรรณ  สุขมหาหลวง 8735 กรม ทพ.35

2942 ร.ท. นเรศ  เรืองไทย 8737 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2943 จ.ส.อ. ประสงค  หอมละออ 8738 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2944 พ.ท. ประเทือง  ติณะมาศ 8740 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2945 ร.ต. ดําเนิน  จันทรลอย 8742 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2946 จ.ส.อ. พรชัย  บวรภักดี 8746 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

2947 จ.ส.อ. บุญเรือง  ชวยศิริ 8751 ม.3 พัน.18

2948 ร.ต. บดี  ปานจันทร 8753 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

2949 จ.ส.อ. สุชินทร  จันทรเพ็ญ 8755 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2950 ร.ต. สงกรานต  ประทุมโย 8757 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2951 จ.ส.อ. มานิจ  บุญประถม 8758 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2952 ร.ต. ชัยวัฒน  วัฒนานุสิทธ์ิ 8759 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2953 ร.ต. วงธวัช  บุญพา 8760 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2954 จ.ส.อ. พรชัย  นาควัน 8761 กอง สพบ.พล.ม.1

2955 จ.ส.อ. สมโภชน  สรอยสอาด 8764 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2956 พ.ท. สมหมาย  บุญเจริญ 8765 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

2957 จ.ส.อ. สงา  พรมชา 8768 ช.พัน.8 พล.ม.1

2958 จ.ส.อ. สุนิตย  ฟากสระ 8770 ช.พัน.15

2959 จ.ส.อ. ปรีชา  สายแขม 8771 ม.3 พัน.18

2960 ร.ท. ประเสริฐ  จันทรเงียบ 8773 ช.พัน.8 พล.ม.1

2961 จ.ส.อ. บุญโฮม  เพ็งโคตร 8774 ช.พัน.8 พล.ม.1

2962 ร.ท. ไชยณรงค  นามวงษ 8775 สมาชิกสงเงินเอง

2963 จ.ส.อ. สุชาติ  มณีใส 8777 ช.พัน.8 พล.ม.1

2964 จ.ส.อ. เอกศักดิ์  ปรัสพันธุ 8778 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2965 ร.ท. ทรงพล  อํานวยผล 8783 มทบ.36 

2966 ร.อ. รัชโยธิน  โพธ์ิสืบ 8788 ช.พัน.8 พล.ม.1

2967 พ.ต. อํานวย  รุงสวาง 8789 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2968 จ.ส.อ. สายสืบ  สมโภชน 8790 ช.พัน.8 พล.ม.1

2969 จ.ส.อ. อนนท  จันทรดี 8795 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2970 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  ชุมชวย 8796 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2971 ร.ต. สมศักดิ์  แกวกียูร 8802 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2972 จ.ส.อ. สมเกียรติ  แสงสลับสี 8803 ช.พัน.8 พล.ม.1

2973 จ.ส.อ. พีรสิษฐ  พิมพา 8804 ช.พัน.8 พล.ม.1

2974 จ.ส.อ. ผดุงศักดิ์  คํากองแพง 8805 ช.พัน.8 พล.ม.1

2975 ร.ต. สุพัฒน  ปาลพันธุ 8806 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2976 ร.ท. เกรียงไกร  เชิดโฉม 8807 ช.3 พัน.302

2977 ร.ท. กิตติ  เกิดผล 8808 มทบ.310

2978 จ.ส.อ. องอาจ  การบรรจง 8810 ช.พัน.8 พล.ม.1

2979 ร.ท. สมสกุล  ทรงศรี 8812 มทบ.36 

2980 พ.ท. เสวก  เฉียวกุล 8814 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2981 ร.ต. สมยา  พรมมาทาว 8815 ช.พัน.8 พล.ม.1
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2982 จ.ส.อ. เกรียงไกร  ปนทะโชติ 8816 ช.พัน.8 พล.ม.1

2983 ร.ต. ชูชาติ  มั่นหมาย 8818 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2984 จ.ส.อ. วิรัตน  คลิกคลาย 8822 ช.พัน.8 พล.ม.1

2985 จ.ส.อ. สุรเชษฐ  ชวยเมืองปกษ 8824 ช.พัน.8 พล.ม.1

2986 ร.ต. วิเชียร  จุยเจริญ 8826 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2987 ร.ต. วีระ  หานตระกูล 8827 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2988 พ.อ. ปยชาติ  ศูนยะคณิต 8833 ทน.3

2989 ร.ต. สุภวัต  วงษสุสดี 8839 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2990 จ.ส.อ. สวัสดิ์  โยริยะ 8843 ช.3 พัน.302

2991 จ.ส.อ. ฉัตรชัย  ผลอุดม 8846 ช.พัน.4 พล.ร.4

2992 พ.ท. ชลอ  เกิดแกว 8847 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2993 พ.ต. พิเชฎฐ  กลิ่นหัวไผ 8848 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

2994 ร.ท. ภพประพัทธ  รอดพงษ 8849 รพ.คายจิรประวัติ

2995 ร.ต. สรายุทธ  ชุมจิตร 8850 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2996 พ.ท. ชัยพันธุ  อ่ิมทรัพย 8852 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2997 ร.ท. พงษศักดิ์  จิระโสภกุล 8854 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2998 ร.ต. มานพ  สังขจันทร 8857 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

2999 ร.ต. ธวัชชัย  คําแกน 8858 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

3000 ร.ต. ฐาปกรณ  ดอกผื้ง 8860 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3001 ร.ท. นิติพงษ  เข็มอินทร 8862 ม.3 พัน.13

3002 ร.ต. ไชยยงค  บุตรศรี 8863 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3003 พ.ต. กอสกุล  มณีภาค 8864 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3004 พล.ต. สรายุทธ  ปาลิวนิช 8868 สมาชิกสงเงินเอง

3005 พ.อ. ศิริชัย  มหามิตร 8870 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3006 พ.อ. ปรีชา  เอกมาศ 8873 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3007 พ.ท. สมฤทธ์ิ  แสนสุข 8874 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3008 พล.ต. วุฒิชัยษ  ชูฤทธ์ิ 8877 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3009 พ.ท. ยงยุทธ  เพ็ชรอําไพ 8886 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

3010 จ.ส.ต. กฤติเดช  เรืองปารมี 8887 กอง พธ.พล.ม.1

3011 จ.ส.อ. นิพนธ  มหาวัน 8892 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3012 ร.ต. วันชัย  นาคพ่ึง 8893 ช.พัน.8 พล.ม.1

3013 จ.ส.อ. พรมมินทร  อินพรมมี 8894 ช.พัน.8 พล.ม.1

3014 ร.ต. จิรพัส  หนองาม 8895 ช.3 พัน.302

3015 จ.ส.อ. รังสรรค  เนตรแกว 8899 ช.พัน.8 พล.ม.1

3016 จ.ส.อ. นิยม  ศรีสงค 8900 ช.พัน.8 พล.ม.1

3017 จ.ส.อ. เฉลิม  จันตา 8901 ช.พัน.8 พล.ม.1

3018 จ.ส.อ. ประยูร  อินยะ 8902 มทบ.35

3019 ร.ต. สุฤทธ์ิ  เลาหะพันธุ 8903 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3020 ร.ท. ชุมพล  โคกพราน 8904 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3021 ร.ต. อิทธิกร  แสงสวาง 8907 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3022 ร.ท. คัมภีร  จุลทร 8909 รพ.คายวชิรปราการ

3023 จ.ส.อ. โฆสิต  ภูมี 8910 พล.ม.1
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3024 จ.ส.อ. ธีระพงษ  กลาการขาย 8912 พัน.สร.8

3025 ร.ท. ประจวบ  โตสุข 8913 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3026 จ.ส.อ. ไกรลาศ  แจมใส 8915 พัน.สร.8

3027 จ.ส.อ. จํานงค  อูนาท 8917 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3028 จ.ส.อ. อุดม  ตาลนอย 8918 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3029 ร.ต. เรืองวิทย  อัคปสสา 8920 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3030 ร.ต. สุรสีห  สงวนชาติวงษ 8923 ม.3 พัน.26

3031 จ.ส.อ. วิรัช  อนันทวัน 8924 ม.3 พัน.13

3032 ร.ต. สมคิด  ละครอนันต 8927 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3033 ร.ต. วันชัย  อาจองค 8928 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3034 ร.ท. ธนู  สิงขโรทัย 8929 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3035 ร.ต. กฤษณะ  สืบเหลารบ 8932 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3036 ร.ท. กิตติขจร  หลาวทอง 8933 ม.3 พัน.26

3037 จ.ส.อ. ไพฑูรย  มะอาจเลิศ 8934 ม.3 พัน.18

3038 จ.ส.อ. สายยันต  แยมสุทธ์ิ 8935 ม.3 พัน.26

3039 ร.ต. สมควร  ตาลสุก 8939 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3040 นาง สุพิชญา  นางแยม 8943 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3041 พ.ท. สนอง  พรหมสิทธ์ิ 8946 สมาชิกสงเงินเอง

3042 จ.ส.อ. บุญนา  เขียวแกว 8947 มทบ.310

3043 ร.ต. บุญเพ็ญ  คชสินธ์ิ 8948 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3044 จ.ส.อ. สําเลา  พิมพาพร 8950 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3045 ร.ต. กานต  ยิ้มคง 8951 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3046 ร.ต. วินัย  จันทศร 8954 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3047 จ.ส.อ. กองภพ  สารวาท 8958 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

3048 พ.ต. ดุสิต  อยูน่ิม 8960 สง.สด.จว.ส.ท.

3049 ส.อ. ประดิษฐ  มวงบานยาง 8961 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3050 จ.ส.อ. ไพรัช  เสนจันทรฒิไชย 8962 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3051 ร.อ. วีรชาติ  บัวโต 8964 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3052 พ.อ. วัชรพงศ  แกวแจง 8965 มทบ.39 (นายทหาร)

3053 จ.ส.อ. อภิชาติ  กลั่นดี 8968 ช.3 พัน.302

3054 จ.ส.อ. ศุภกฤษ  เงินเช้ือ 8972 ช.3 พัน.302

3055 ร.ต. จําลอง  พรหมเรืองฤทธ์ิ 8974 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3056 จ.ส.อ. มานิตย  ดวงจิตร 8978 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

3057 จ.ส.อ.หญิง เพ็ญพักตร  งอกสิน 8983 รพ.คายพอขุนผาเมือง

3058 ร.ต. พรชัย  คาเจริญ 8984 สมาชิกสงเงินเอง

3059 พ.อ. บุญเลิศ  คชกุล 8987 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3060 ร.ต. สมหมาย  เพชรหนู 8989 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3061 ร.ต. ประสิทธ์ิ  บุญไมเศรา 8991 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3062 ร.ต. กฤษฎา  บุรณศิริ 8994 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3063 ร.ต. สรรเสริญ  สิทธิโคตร 8998 กอง พธ.พล.ม.1

3064 ร.ต. วรศิลปสิริ  ตราทิพย 8999 ม.พัน.28 พล.ม.1

3065 พ.ต. วิสูตร  เกตุสุข 9001 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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3066 ร.ต. อาวุธ  ลาจันทึก 9002 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3067 ร.ต. เทวัญ  สาไพรวัณ 9003 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3068 ร.ต. ประสิทธ์ิ  บุญสุวรรณ 9004 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3069 จ.ส.อ. จตุรงค  วรรณจักร 9006 ช.พัน.8 พล.ม.1

3070 จ.ส.อ. วิรัช  จีนนํ้าใส 9007 ช.พัน.8 พล.ม.1

3071 ร.ต. วันชัย  นพรัตน 9010 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3072 ร.ต. สุรชัย  หมูเทศ 9011 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3073 ร.ต. สมทรง  แจงแสง 9012 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3074 ร.ต. สมชาย  พลับพลา 9015 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3075 พ.อ. พรเพชร  ภูพันธ 9019 สมาชิกสงเงินเอง

3076 จ.ส.อ. คเชนท  ชางนอย 9021 ม.พัน.9 พล.ร.4

3077 พ.อ. ชาตรี  บุบผา 9023 มทบ.39 (นายทหาร)

3078 ร.ท. ณรรฐพงษ  ทองอินศรี 9025 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

3079 จ.ส.ต. ชัยชนะ  สัพโส 9027 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3080 พล.ต. จิตติวัศร  ศรสุวรรณ 9030 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3081 พ.ท. เฉลิมเกียรติ  ขวัญเมือง 9032 ทภ.3 (นายทหาร)

3082 ร.ต. กันตพงษ  วงศสาริกิจ 9033 บชร.3

3083 นาย สุทัศน  ทองเท่ียง 9034 ทภ.3

3084 พล.อ. ชีวัน  โหละบุตร 9035 สมาชิกสงเงินเอง

3085 จ.ส.อ. ยศพล  สาโรจน 9040 ช.พัน.4 พล.ร.4

3086 จ.ส.อ. สมเกียรติ  ขําดี 9041 ช.พัน.4 พล.ร.4

3087 พ.อ.หญิง อมรรัตน  ดานนคินทรรัตน 9043 มทบ.31

3088 จ.ส.อ. ณวกฤต  จันทรสวาง 9044 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3089 ร.ต. ปรีชา  คุมพุม 9045 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3090 จ.ส.อ. ฉกาจ  ช่ืนจิตร 9046 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

3091 ส.อ. ภาณุวัฒน  จันทรสวาง 9048 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

3092 จ.ส.อ. กริชกวี  วัดตูม 9049 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

3093 น.ส. ธนาพร  รัตนวราหะ 9051 มทบ.31 (ลูกจาง)

3094 จ.ส.ต. สมบูรณ  กมุทชาติ 9053 มทบ.31 (ลูกจาง)

3095 นาง สุดารัตน  สุพัฒน 9055 รพ.คายจิรประวัติ (ลูกจาง)

3096 นาง กัลยา  อวมงาม 9056 รพ.คายจิรประวัติ (ลูกจาง)

3097 นาย สมบูรณ  นาคพันธุ 9057 รพ.คายจิรประวัติ (ลูกจาง)

3098 ร.ต. เฉลิม  นาคกลอม 9059 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3099 พ.อ. อดิศร  ประจันตะเสน 9063 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3100 ร.ท. โกวิท  นามขาน 9068 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3101 ร.ต. นครินทร  ปนนะ 9071 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3102 จ.ส.อ. อุทัย  กองศิลา 9073 ม.พัน.28 พล.ม.1

3103 พ.ท. คํารณ  อินทะสิงห 9077 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3104 ร.ต. ศิริภัทร  มโนภิรมย 9079 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3105 ร.ต. สันติ  สิงหราช 9080 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3106 ร.ท. วิทย  เสียงหวาน 9081 ม.3

3107 ร.ต. สุรชาติ  พูลสม 9087 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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3108 จ.ส.อ. วิศิษฐ  จีรัตน 9090 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3109 ส.อ. ทัศนัย  นุมเนตร 9095 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3110 ส.อ.หญิง กัลยาณี  ขันติยะ 9101 กรม ทพ.35

3111 ร.อ. ภัทรพล  มั่นคงยศ 9102 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3112 ร.ท. สานนท  วงษจันทร 9105 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3113 ร.ท. ไพนาท  เล็กประเสริฐ 9111 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3114 จ.ส.อ. สามารถ  มากรัตน 9117 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

3115 จ.ส.อ. มนูญศักดิ์  คําสุม 9121 มทบ.36 

3116 ร.ต. สุนันท  รักถาวร 9122 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3117 ร.อ. สํารวย  พิมพโพธ์ิ 9123 พล.ม.1

3118 ร.อ. ภิญโญ  ถิระสาโรช 9124 ม.3

3119 ร.ต. สมชาย  ศรีชาติ 9125 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3120 จ.ส.อ. รัชตพล  มังคละแสน 9127 ม.พัน.28 พล.ม.1

3121 ร.ท. สมบัติ  มาสา 9134 ม.3

3122 ร.อ. ทวีชัย  โคตะนนท 9135 ม.3

3123 จ.ส.อ. เจษฎา  วัดสิงห 9136 ม.3

3124 ร.ต. ประเวช  เลี้ยงวงษ 9137 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3125 พ.ท. อนันต  งามเขต 9138 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3126 ร.ต. ทัศนัย  บุญอาจ 9139 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3127 จ.ส.อ. สนิท  กลากสิกิจ 9141 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3128 ร.ต. ปวเรศ  มหาวงศบุญ 9142 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3129 พ.อ. ธนกฤติ  สุขเกิด 9143 ทภ.3 (นายทหาร)

3130 จ.ส.อ. สิรวิชญ  สุขสา 9146 กอง สพบ.พล.ร.4

3131 จ.ส.อ. สมเกียรติ  พวงจินดา 9147 กอง สพบ.พล.ร.4

3132 จ.ส.อ. จรวด  ธนันไชย 9150 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3133 พ.ท. เดชา  บุญอินทร 9153 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3134 ร.ต. สมจิตต  สมนวนตาด 9156 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3135 ร.ต. วิรัช  สุทธิสอน 9161 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3136 จ.ส.อ. สมคิด  มูลคุตร 9162 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3137 ร.ต. ทองดี  ปอมบานมุง 9164 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3138 ร.ท. กิตติ  คนคลอง 9166 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3139 พล.ต. บุญยืน  อินกวาง 9170 ทน.3

3140 พล.ท. ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน 9172 รร.จปร.

3141 จ.ส.อ. สุธน  เขาแกว 9174 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3142 จ.ส.อ. สุเทียบ  การันต 9181 มทบ.310

3143 จ.ส.อ.หญิง สุมณฑา  อูสุวรรณ 9191 รพ.คายพอขุนผาเมือง

3144 ร.ต. ณัฐภูมิ  ชัยชนะ 9194 ม.3 พัน.18

3145 ร.ต. เจริญ  จันทรรัก 9196 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3146 จ.ส.อ. ศิริศักดิ์  ไกรมะเริง 9198 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3147 ร.ต. โชคชัย  ครบุรี 9199 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3148 ร.ต. อํานวย  ทิมยิ้ม 9200 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3149 จ.ส.อ. ปณณธร  แกวบาง 9202 ม.3 พัน.13
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3150 ร.ต. สมบูรณ  ทับคลาย 9204 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3151 จ.ส.อ. พิษณุ  เผือกพวง 9207 ช.พัน.8 พล.ม.1

3152 จ.ส.อ. วันชัย  เมิดจันทึก 9208 ช.พัน.8 พล.ม.1

3153 ร.ต. กิจผจญ  สมตน 9209 ช.พัน.8 พล.ม.1

3154 จ.ส.อ. มนัส  จันทะพาหะ 9210 ช.พัน.8 พล.ม.1

3155 ร.ต. พงษเทพ  นุรา 9214 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3156 ร.ต. สมเกียรติ  เกตุเทศ 9217 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

3157 ร.ต. วินัส  นิยมกูล 9222 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3158 จ.ส.อ. อนันต  โฉมดิลก 9223 ร.4

3159 ร.ต. สมวงค  พิลึก 9224 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3160 จ.ส.อ. สุนทร  ศิริมงคล 9226 มทบ.310

3161 ร.ท. ไกรสิทธ์ิ  สุขแสนโชติ 9227 มทบ.310

3162 พ.อ. แสวง  ปากันทะ 9229 มทบ.39 (นายทหาร)

3163 พ.อ. ภัทรนรินท  วิจิตรพฤกษ 9231 สมาชิกสงเงินเอง

3164 จ.ส.อ. ปรเมศ  ครามศรี 9233 ทภ.3

3165 ส.อ. คัดเชน  พุมรส 9234 ทภ.3

3166 จ.ส.อ. สิทธิพงค  สุขทอง 9236 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3167 พ.ต.หญิง ลักขณา  ธรรมชาติ 9239 มทบ.39 (นายทหาร)

3168 จ.ส.อ. ไพโรจน  ศิลัยพานิช 9241 มทบ.310

3169 จ.ส.อ. วีระชัย  เถินบุรินทร 9243 มทบ.310

3170 ร.ต. ชุมพงษ  วงษอินทร 9246 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

3171 พ.อ. พาวิน  แสงพลอย 9249 ทภ.3 (นายทหาร)

3172 จ.ส.อ. ศิริศักดิ์  ขันเงิน 9251 รพ.คายพอขุนผาเมือง

3173 จ.ส.อ. สาโรจน  หิรัญศิริ 9252 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3174 จ.ส.อ. สมชาย  คงศิลป 9256 ม.3 พัน.18

3175 พ.อ. เชิดพงศ  ชวยบํารุง 9257 พล.ม.1

3176 ร.ต. บุญธรรม  กันเจิม 9260 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3177 จ.ส.อ. สําราญ  กุดกังวล 9261 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

3178 ร.ต. สมศักดิ์  จอมเสนหวงศ 9266 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3179 ร.ต. เทพ  อายพุก 9267 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3180 ร.ต. ชาญ  เนตรภู 9268 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3181 ร.ต. วิเชียร  กลากสิการ 9270 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3182 จ.ส.ต. สํารวย  เฒาบุตรศรี 9271 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3183 ร.ท. สุพัฒนชัย  โพธ์ิรังสกุล 9274 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3184 พ.ท. ธีระพล  พรรณลึก 9275 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3185 พ.ท. นิพนธ  เกียรติภูมิชัยศิริ 9277 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3186 พ.ต. จําลอง  คําจริง 9278 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3187 พ.ท. ณรงค  เจริญศิลป 9279 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3188 พ.ท. อําพล  มาดี 9280 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3189 พ.ท. สุจินต  วิลัยรัตน 9281 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3190 พ.อ. โอภาส  รอดเทศ 9283 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3191 พ.ต. สมศักดิ์  ยอดเพชร 9285 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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3192 พ.ต. พยนต  ดีแกว 9289 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3193 พ.ท. ประดิษฐ  คําแหง 9290 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3194 ร.ต. จรูญ  รอดทอง 9291 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3195 จ.ส.อ. ธีระ  บุญทิพยจําปา 9292 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3196 จ.ส.อ. อนันต  ศรีสุวรรณ 9294 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3197 ร.ต. จักรกต  บัณฑิต 9295 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3198 จ.ส.ต. พงศศักดิ์  วัชรพุทธ 9298 กรม ทพ.35

3199 จ.ส.อ. ประกอบ  อินนันชัย 9299 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3200 ร.อ. มีเกียรติ  เถ่ือนนก 9301 กรม ทพ.35

3201 จ.ส.อ. ศะนุวงค  เอ่ียมทุเรียน 9302 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

3202 ส.อ. เก้ือ  คงเพชรศักดิ์ 9303 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3203 ร.ต. สุรชัย  สุพัฒน 9305 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3204 ร.ต. ถิน  ชูชิต 9306 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3205 ส.อ. จํารูญ  ติ๊บลําเอ้ียง 9307 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3206 ส.อ. บุญเลิศ  จันทรสมพงษ 9308 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3207 จ.ส.ต. วิวรรธน  จันทรเมือง 9309 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3208 จ.ส.ต. ธงชัย  เกตุแกว 9312 กรม ทพ.35

3209 ร.ต. สําเริง  พยอมหอม 9314 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3210 จ.ส.อ. พยุง  นิตขลิบ 9318 กรม ทพ.35

3211 จ.ส.อ. วีรเดช  นาคคชฤทธ์ิ 9319 กรม ทพ.35

3212 จ.ส.อ. เจริญ  พิบูรณ 9320 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3213 ร.ต. สุนัย  เทียนนอย 9321 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3214 จ.ส.อ. อนันต  วิพันธเงิน 9322 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3215 ร.ท. สมพงษ  จันทรสุนทร 9323 กรม ทพ.35

3216 จ.ส.อ. ไว  สายนํ้าเงิน 9324 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3217 ร.ต. สมชาย  วัยฉิมพลี 9326 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3218 ร.อ. อานงค  กันทะอู 9327 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3219 ร.ต. ณรงคเดช  จันทรแกว 9329 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3220 จ.ส.อ. ศุภโชค  นาคมา 9331 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3221 จ.ส.อ. ทม  แปนเงิน 9333 กรม ทพ.35

3222 จ.ส.อ. นิรันดร  อินทรสุวรรณ 9335 กรม ทพ.35

3223 ร.ต. เรวัตร  นาคจันทร 9336 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3224 ร.ต. เรนินทร  เหล็กทะเล 9337 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3225 ร.ต. สมพร  เงินสุวรรณ 9338 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3226 ร.ต. สาธิต  แกวทอง 9340 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3227 ร.ท. สมชาย  ทองสอาด 9341 กรม ทพ.32

3228 จ.ส.อ. อวย  ทองสวาง 9342 กรม ทพ.35

3229 ร.ต. จํานงค  แสงสุข 9343 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

3230 จ.ส.ต. สุชาติ  นาคํา 9344 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3231 จ.ส.อ. ชัชรินทร  ประชากุล 9345 กรม ทพ.35

3232 จ.ส.อ. เจริญ  ค้ําจุน 9346 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3233 จ.ส.อ. อรรคพล  วราศิลป 9354 ทน.3
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3234 จ.ส.อ. อลงกรณ  องคสิงห 9357 กรม ทพ.35

3235 จ.ส.อ. สมพร  ปยะทัศน 9358 กรม ทพ.35

3236 จ.ส.อ. สกล  สินเส็ง 9361 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3237 จ.ส.อ. มานพ  รมสบาย 9362 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3238 ร.ต. ยงยุทธ  เสง่ิยมพงษ 9363 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3239 ร.ท. พยุง  เทศช่ืน 9364 กรม ทพ.35

3240 ร.ต. อนงค  ทับทิมเศษ 9365 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3241 จ.ส.อ. ยิ่งยง  ทองศรี 9367 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3242 ส.อ. สันติสุข  พาผล 9368 กรม ทพ.35

3243 ร.ท. ชัด  ดีประเสริฐ 9369 กรม ทพ.35

3244 ร.ต. ทับทิม  พันทองหลอ 9371 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3245 ร.ท. จารึก  อุดมประสิทธ์ิ 9372 กรม ทพ.35

3246 จ.ส.อ. จิรเดช  พุทธศรี 9376 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3247 ส.อ. ไพฑูรย  ทองช่ืน 9377 กรม ทพ.35

3248 ส.อ. นเรศน  คําสินธุ 9378 กรม ทพ.35

3249 จ.ส.อ. ทองสุข  สุขเครือเกิด 9379 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3250 ร.อ. นิทัศน  ประพัฒนโพธ์ิ 9380 กรม ทพ.35

3251 ร.ต. สมพงษ  ศรีขวัญมา 9382 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3252 จ.ส.อ. นฤพนธ  เพ่ิมศิลป 9383 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3253 ร.ท. ประพิศ  พุมนิล 9386 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3254 ร.ต. ณรง  กระเทศ 9387 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

3255 ร.ต. วิวัฒน  อินสวาง 9388 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3256 ร.ท. จักรชัย  สงาวงษ 9389 กรม ทพ.35

3257 พ.ต. พงษศักดิ์  สายเพ็ชร 9390 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3258 พ.ต. สุพจน  พรอมเพียรพันธ 9391 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3259 จ.ส.อ. พิสิษฐ  คุมทรัพย 9392 ม.3 พัน.18

3260 พ.อ. วิทยา  เจริญสูงเนิน 9393 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3261 จ.ส.อ. จิรายุทธ  กล่ําเชย 9397 พัน.สร.4

3262 จ.ส.ต. ยุทธศักดิ์  จันทรเกษม 9401 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3263 จ.ส.อ. นักรบ  พรมดี 9406 ร.14 พัน.2

3264 พ.อ. กิตติพงศ  ช่ืนใจชน 9407 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

3265 ร.ต. ประสิทธ์ิ  เกิดแยม 9410 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3266 จ.ส.อ. นิวัฒน  ฉิมเอ่ียม 9411 สมาชิกสงเงินเอง

3267 จ.ส.อ. มนัส  คําปวน 9414 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3268 ร.ต. ประวิทย  โพบาทะ 9415 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3269 ร.อ. วัฒนา  กรณีย 9417 สง.สด.จว.พ.จ.

3270 จ.ส.ต. อดุลย  วงศประสิทธ์ิ 9419 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3271 จ.ส.อ. ทศพร  เมืองพรวน 9424 ช.3 พัน.302

3272 ร.ต. บุญจันทร  วิไธสง 9428 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3273 จ.ส.อ. วัชราช  วรรณทอง 9431 รอย.บก.พล.ม.1

3274 ร.ท. นฤชัย  สรอยศรี 9433 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3275 จ.ส.อ. ฤทธิชัย  โอสถศรี 9434 ม.3 พัน.18
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3276 ร.ต. ประดิษฐ  สีมาก 9436 ม.พัน.28 พล.ม.1

3277 จ.ส.อ. ชัชวาลย  เนียมใบ 9440 ทน.3

3278 จ.ส.อ. ไชยวัฒน  สังขทอง 9441 ม.3 พัน.18

3279 ร.ต. พลลภ  ประมาณกิจ 9442 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3280 ร.ต. ปฐม  คายชัยภูมิ 9443 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3281 ร.ต. ณรงคศักดิ์  เอ่ียมทอง 9446 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3282 ร.ท. กามนิตย  นารีรักษ 9447 ม.3 พัน.13

3283 ร.อ. เสกสิทธ์ิ  เสียงเลิศ 9448 ม.3 พัน.13

3284 ร.ต. จํานงค  ศักบุตร 9450 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3285 จ.ส.อ. ประมวล  รินลา 9453 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3286 ร.ต. ธงชัย  เครือมา 9455 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

3287 จ.ส.อ. ศักดา  ปุณณะรัตน 9457 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3288 จ.ส.อ. บพิตร  ชวาฤทธ์ิ 9458 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3289 ร.ท. วิเชตร  รัตนยศ 9461 สมาชิกสงเงินเอง

3290 ร.ต. พิษณุ  ตกควรเฮง 9464 ช.พัน.15

3291 ร.ท. อภิชาติ  กันเกียว 9465 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3292 ร.ต. สมบัติ  อูปทอง 9466 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3293 จ.ส.อ. สุทธิรักษ  ไชยนันทน 9468 ช.พัน.8 พล.ม.1

3294 ร.ท. พีรพัฒน  พรมภักดี 9469 ช.พัน.8 พล.ม.1

3295 ร.ท. สมชาย  ยอดเพชร 9470 ช.3 พัน.302

3296 จ.ส.อ. เปรมจิตร  สีธาตุ 9471 ช.พัน.8 พล.ม.1

3297 ร.ต. ฉันทชาติ  ดอนอุบล 9475 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3298 พล.ท. นพดล  สุขทับศรี 9477 สมาชิกหักบัญชีเงินฝากสหกรณ

3299 พ.ท. ประวิธ  ธรรมชาติ 9478 กรม ทพ.35

3300 ร.ท. ประวัติ  แกวสีนาค 9480 ป.4

3301 พ.ต. ศุภวัชร  บุตรดี 9482 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

3302 จ.ส.อ. เกษมสันต  เณรตากอง 9489 พล.พัฒนา 3

3303 ร.ต. สําราญ  ศรียัง 9495 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3304 จ.ส.อ. สัมพันธ  แจงดี 9496 ช.พัน.4 พล.ร.4

3305 ร.ต. ลาน  ประดิษฐสุข 9497 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3306 พ.ท.หญิง สุกัญญา  เจริญชัย 9503 มทบ.31

3307 ร.ท. พัฒนพงษ  โพยมชัชวาล 9507 ร.14

3308 จ.ส.อ. ธวัช  อรรถนุสรณ 9508 ร.14 พัน.2

3309 ร.ท. สงวน  เศรษฐา 9509 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3310 พ.ต. ชอบศักดิ์  สุวรรณมณี 9516 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3311 พ.อ. สามารถ  มโนรถมงคล 9517 มทบ.34

3312 ร.ท. ประเสริฐ  สุเพ็งคํา 9518 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3313 ร.ท. ประเชิด  บุญมา 9521 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3314 ร.ต. วระวรรณ  อิสระรัตน 9522 มทบ.36 

3315 ร.ต. วารุตร  โบราณมูล 9526 ม.พัน.28 พล.ม.1

3316 ร.ต. เสมอ  พงคสมบุญ 9530 ม.3 พัน.18

3317 จ.ส.อ. จรัญ  ใจเกอ 9531 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ



80

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

3318 ร.ต. พยักค  เทพนอย 9532 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3319 ร.ต. สมชาติ  คงขุนทด 9533 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3320 จ.ส.อ. นิรันดร  จุนหัวโทน 9534 ม.3 พัน.13

3321 ร.ต. รังสันต  สุขโชติ 9535 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3322 จ.ส.อ. อนุวัฒน  รองแหยม 9538 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3323 ร.อ. ชาญชัย  มาลัยทอง 9540 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3324 จ.ส.อ. ชาติ  จงคลาย 9541 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3325 จ.ส.อ. อรุณศักดิ์  กองนอย 9544 พัน.พัฒนา 3

3326 จ.ส.อ. วิเชียร  ขวงชมภู 9550 ช.พัน.8 พล.ม.1

3327 ร.ต. เกษม  ไทยแหลมทอง 9554 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3328 พ.ต. โอวิทย  แจงไพร 9555 มทบ.36 

3329 พ.ท. มนตชัย  พรหมประสิทธ์ิ 9556 มทบ.36 

3330 ร.ต. สวรรค  คลายทรัพย 9557 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3331 ร.ต. พรชัย  จีนะบุญเรือง 9558 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3332 ร.ต. จักรกริศน  อินทุทรัพย 9566 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3333 จ.ส.อ. วิชัย  พิมพนอย 9568 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3334 จ.ส.อ. อํานาจ  ธิติธรรม 9569 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3335 พ.ท. ธงชัย  ขลุยนาค 9570 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3336 พ.ต. สมกิจ  อินเลื่อมใส 9573 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3337 พ.ต. เพทาย  กลิ่นทอง 9574 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3338 ร.ต. กฤษณพงษ  เอ่ียมหุน 9575 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3339 ร.ต. ชํานาญ  มีมุงธรรม 9578 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3340 จ.ส.อ. ธีระพล  วรรณอินทร 9581 ส.พัน.11 พล.ม.1

3341 ร.ต. ประมวล  บุญเนตร 9583 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3342 จ.ส.อ. สุริยา  จําปาคํา 9584 รอย.บก.พล.ร.4

3343 ร.ท. เชิดศักดิ์  พุมจีน 9588 ทน.3

3344 จ.ส.อ. คหบดี  ตุลาพันธุ 9589 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3345 พ.ท. ชัยพร  คุมสุพรรณ 9594 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3346 พ.อ. คํารณ  แตงแกว 9598 สมาชิกสงเงินเอง

3347 ร.ต. มนู  ชลูดดง 9605 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3348 จ.ส.อ. สายันต  สงคูณ 9606 ช.พัน.4 พล.ร.4

3349 จ.ส.อ. เชิดชัย  วงศศรีรัตน 9609 ร.14 พัน.2

3350 จ.ส.อ. สุทธิพงษ  พรมลวน 9611 ช.พัน.4 พล.ร.4

3351 ร.ต.หญิง ณัฐนันท  ฤทธ์ิเทพ 9616 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

3352 ร.ต. พุฒิพงษ  ศิลปเสริฐ 9617 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

3353 จ.ส.อ.หญิง อรอุมา  น่ิมบัว 9619 พัน.สร.23

3354 จ.ส.อ.หญิง พรรณประไพร  พัฒนพิมล 9620 รพ.คายพอขุนผาเมือง

3355 ร.ต. สุดใจ  ขยันทํา 9625 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3356 จ.ส.อ. ลําพูน  ลือพันธุ 9626 ม.3 พัน.18

3357 ร.ต. บุญโฮม  เบาหลอเพชร 9627 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3358 จ.ส.อ. สามารถ  โพธ์ิฤทธ์ิ 9628 กอง พธ.พล.ม.1

3359 ร.ต. ประโยชน  สิริกรรณะ 9629 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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3360 ร.ต. เฉลียว  พุมชม 9630 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3361 จ.ส.อ. สุรพร  พินนา 9632 กรม ทพ.35

3362 ร.ท. จํารัส  ผงผาน 9636 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3363 จ.ส.อ. อุตมัตถ  ชะนะกุล 9638 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3364 ร.ต. หาญณรงค  แอสุวรรณ 9641 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3365 ร.ท. พรชัย  นคร 9642 สมาชิกสงเงินเอง

3366 ร.ท. สุเทพ  เกิดมงคล 9647 มทบ.36 

3367 ร.ต. มงคล  ชัยสมบัติ 9648 มทบ.36 

3368 ร.ต. สุนทร  เท่ียงดี 9649 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3369 ร.อ. ภาณุวัฒน  นินทรีย 9650 สมาชิกสงเงินเอง

3370 จ.ส.อ. สราวุธ  น่ิมบัว 9651 พัน.สร.23

3371 จ.ส.อ. วัฒนะ  สัจจานิตย 9652 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3372 ร.ต. รงรัชฎ  สังเกตการณ 9653 พัน.สร.8

3373 ร.ต. รัตนพงศ  แสนตา 9655 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3374 ร.ต. ดํารงค  พุทธรัตน 9658 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3375 จ.ส.ต. อดิศักดิ์  รัทชนี 9662 มทบ.31 (ลูกจาง)

3376 ร.ท. จํานงค  แสนแกว 9663 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

3377 จ.ส.ท. เศกสิทธ์ิ  มีเปยม 9664 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3378 ร.ต. ดําเกิง  ภักดีมูล 9665 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3379 พ.ต. บุญธรรม  กลิ่นหอม 9670 มทบ.31

3380 จ.ส.อ. สุรพันธ  พุมทอง 9672 ช.พัน.4 พล.ร.4

3381 ร.ต. สําเร็จ  ศรีใหญ 9673 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3382 ร.ต. สมพงษ  ทัศเศษ 9674 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3383 ร.ต. จํารัส  รัตนกุล 9675 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3384 ร.ต. บุญเครื่อง  เวียงนาค 9677 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3385 นาง พรทิพย  กลิ่นบานหมอ 9680 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

3386 จ.ส.อ. บัวเรา  มานะ 9681 พัน.บ.21

3387 พ.อ. มีชัย  นิลศาสตร 9682 ทภ.3 (นายทหาร)

3388 จ.ส.อ. โสภณ  เพ็ชรออน 9683 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3389 จ.ส.อ. สายันต  นนทะชัย 9685 พัน.สร.8

3390 พ.ต. นเรศ  บุญทารมณ 9688 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

3391 พ.ต. วิชัย  เนียมสวรรค 9694 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3392 ร.ต. สุรพร  รัตนรักษ 9700 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3393 ร.ต. เฉลียว  กองแกวใจ 9704 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3394 ร.ต. ทวีศักดิ์  กําทอง 9705 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3395 ร.ต. นุกูล  บุญเทพ 9707 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3396 ร.ต. สมชาติ  ศรีออนทอง 9712 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3397 ร.ต. วราวุธ  มุธาวรรณ 9713 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3398 ร.อ. ทองสุข  อ่ินคํา 9715 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3399 ร.ต. ณัฐไชย  ปยวจีกุล 9716 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3400 ร.ต. ประสงค  นายะพันธุ 9718 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3401 ร.ต. วิชาญ  คําตาเทพ 9721 สมาชิกขอผอนผันหน้ี
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3402 ร.ต. พิสัย  พิชัยชวง 9722 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3403 พ.ต. พิษณุ  แกวประดิษฐ 9723 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3404 จ.ส.อ. สมาน  ชูไว 9724 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3405 ร.ต. ศตวรรษ  มวงอู 9725 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3406 จ.ส.อ. วชิราวุธ  พันธเขตกิจ 9728 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3407 ร.ต. อินจันทร  หมองนอย 9732 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3408 ร.ต. ถาวร  อาจคํา 9734 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3409 ร.ต. พงศปณต  ขยัก 9735 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3410 ร.ต. เดน  วันวงกา 9738 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3411 จ.ส.อ. สําราญ  ธิเขียว 9741 กรม ทพ.31

3412 จ.ส.อ. สานิตย  พากเพียร 9747 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3413 ร.ต. พิรุณ  ไพบูลย 9748 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3414 ส.อ. วัชรินทร  เงินทอง 9751 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3415 ส.อ. สมควร  บุญยะศิลป 9753 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3416 จ.ส.อ. สุรเชษฐ  ทิพากร 9756 กรม ทพ.31

3417 ส.อ. สมคะเน  พระพาย 9757 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3418 จ.ส.อ. มานพ  ชิดสนิท 9758 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3419 จ.ส.ท. ยุทธพล  สีโห 9759 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3420 จ.ส.อ. สุขุม  ศรีเครือมา 9761 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3421 จ.ส.ต. องอาจ  ปนตา 9762 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3422 จ.ส.อ. เหรียญ  เตชะเถิน 9764 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3423 ร.ท. วชิรพงษ  จันทรคํา 9765 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3424 ร.ต. วิรัตน  พูลเกษร 9766 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3425 จ.ส.อ. ภิญโญ  สักเพ็ง 9767 พัน.ขส.23

3426 จ.ส.อ. ไพโรจน  ปานสุด 9769 ร.14 พัน.3

3427 จ.ส.อ. สมชัย  หยดยอย 9772 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3428 จ.ส.อ. ธรรศนุ  ธรรมเนียม 9776 มทบ.36 

3429 ร.ต. ทรงกรด  มังคละแสน 9777 ศปภอ.ทบ.3

3430 ร.ท. มานะ  จันทิมี 9778 ศปภอ.ทบ.3

3431 จ.ส.อ. จิรศักดิ์  เขียวเจก 9786 ม.3 พัน.18

3432 จ.ส.อ. สถาพร  ตนภู 9787 ม.3 พัน.18

3433 ร.ต. ไชยยา  โพธ์ิพระ 9788 ม.3 พัน.18

3434 ร.ต. บุญมา  เรียงพรม 9789 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3435 จ.ส.อ. ปรีชา  ดวงจันทร 9791 ม.พัน.28 พล.ม.1

3436 ร.ต. ประยงค  เพียราช 9792 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3437 จ.ส.อ. ยงยุทธ  ศิริจันทร 9793 มทบ.36 

3438 ร.ต. ลําพูล  พลบํารุง 9794 ม.3 พัน.13

3439 จ.ส.อ. เพียร  เพ็ญโพธ์ิ 9795 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3440 ร.ต. สําราญ  ขอบแกว 9796 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3441 พ.ท. สุชาติ  คําแพร 9798 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3442 จ.ส.อ. สมพงศ  สุพัศดา 9799 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3443 ร.ต. ล้ํา  สิงหสถิตย 9802 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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3444 จ.ส.อ. เขมวัฒน  สีขาว 9803 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

3445 จ.ส.อ. อําคา  อุยสุข 9804 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

3446 ร.ต. สมศักดิ์  แสนเงิน 9805 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3447 จ.ส.อ. พิษณุ  เจริญสุข 9806 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

3448 ร.ต. ประเสริฐ  แกวเมืองมา 9807 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3449 ร.ท. วิจิตร  สีดาพล 9809 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3450 ร.อ. นิธิศ  ซอนพุฒ 9811 พัน.พัฒนา 3

3451 ร.ต. สมัย  แกวพิลา 9813 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3452 พ.ท. ยงยุทธ  ทองพงษ 9814 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3453 ร.ต. ไพบูลย  วิทนา 9815 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3454 ร.ต. สุทัศน  เรียนพิศ 9816 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3455 ร.ต. วิโรจน  สิทธิการะนา 9818 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3456 พ.ต. ภัคธนัช  จันทรา 9822 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3457 จ.ส.อ. ปรัชญา  ประทิมวรรณ 9823 ร.14 พัน.2

3458 จ.ส.อ. บรรจบ  อักษรไชย 9824 พัน.บ.21

3459 ร.อ. ขวัญชัย  ภารังกูล 9825 สมาชิกสงเงินเอง

3460 จ.ส.อ. วิทยา  มากะนัตย 9827 มทบ.39

3461 ร.ต. สุชาติ  บุญสุข 9830 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3462 ร.ต. สะอาด  สมแกว 9831 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3463 ร.ต. สุกิจ  สามสี 9833 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3464 จ.ส.อ. พรเทศ  แตงกวา 9838 ช.พัน.4 พล.ร.4

3465 จ.ส.อ. ชัยยุทธ  สีหเทพเลขา 9839 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3466 จ.ส.อ.หญิง รุงวิภาพร  จันทรตอน 9842 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

3467 ส.ท. ธีระพล  ไชยวัน 9846 มทบ.310

3468 จ.ส.อ. อนุสรณ  นอยลา 9847 มทบ.36 

3469 จ.ส.อ. พงศพล  วิสวิสูตร 9856 สง.สด.จว.พ.จ.

3470 จ.ส.อ. พินิตยศักดิ์  เตชนันท 9858 ม.3 พัน.18

3471 จ.ส.อ. โรมรัน  เพียแกว 9859 ม.3 พัน.18

3472 ร.ต. โยธิน  สุวรรณสิทธ์ิ 9861 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3473 พ.ต. มงคล  ปราบอินทร 9862 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3474 ร.ต. อุทัย  แสงโสดา 9863 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3475 จ.ส.อ. วิรัตน  ทาวอํ่า 9864 ม.3 พัน.13

3476 ร.ต. ธวัช  พงษวิเชียร 9865 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3477 ส.อ. ไชยา  คุมเสม 9868 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3478 จ.ส.อ. สมชัย  ชมฉาย 9869 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3479 พ.อ. อริยะ  อินทะนาม 9871 สมาชิกสงเงินเอง

3480 จ.ส.อ. สมคิด  แกวดี 9873 ช.พัน.8 พล.ม.1

3481 จ.ส.อ. สมหมาย  ผลบุตร 9877 มทบ.36 

3482 จ.ส.อ. อนุวัฒน  ทองศรี 9879 ม.3 พัน.26

3483 ร.ต. เอกสิทธ์ิ  ใจอุน 9880 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3484 ร.ต. นัด  พุมอรุณ 9882 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3485 จ.ส.อ. ศฤงคาร  สกุลยา 9885 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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3486 จ.ส.อ. สมหวัง  โสรธร 9892 รอย.บก.พล.ม.1

3487 พ.ท. ประวิตร  จันทรามระ 9894 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3488 พ.ท. สมศักดิ์  ศิริสมบูรณ 9895 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3489 ร.ต. สน่ัน  เทพทอง 9896 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3490 พ.อ. วรเทพ  บุญญะ 9902 มทบ.34

3491 พ.อ. เจริญ  บัวมาก 9908 มทบ.39 (นายทหาร)

3492 พ.ท. โกเสียร  ศรีใส 9910 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3493 พ.อ. สุรสิทธ์ิ  ธรรมศิริ 9912 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3494 พ.อ. นภัค  สุวรรณคีรี 9918 สมาชิกสงเงินเอง

3495 จ.ส.อ. ไพโรจน  โฮมเปอย 9921 ช.3 พัน.302

3496 พ.ท. ชูเกียรติ  บุญเกตุ 9922 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3497 จ.ส.อ. ประเวช  อองดา 9924 ร.4

3498 ส.อ. มานพ  แกวฉนวน 9927 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3499 ร.ท. บุญเสริม  พรหมจันทร 9930 ช.พัน.4 พล.ร.4

3500 พ.ต. อดิศร  กรานวงศ 9933 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

3501 ร.ต. สมคิด  เทียนแดง 9936 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3502 พ.ต. เศียรศักดิ์  กุตัน 9937 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3503 ร.ต. สมนึก  สุริต 9938 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3504 จ.ส.อ. สมนึก  ศรีปาน 9940 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

3505 จ.ส.อ.หญิง ศรีสมร  เลี้ยวเรียน 9942 รพ.คายวชิรปราการ

3506 พล.ต. ชูศักดิ์  สงวนบุญญพงษ 9946 มทบ.36 

3507 จ.ส.ท. วิทยา  ดินเมืองชน 9950 พัน.พัฒนา 3

3508 พ.ท. ดิเรก  เสวตวิหารี 9951 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3509 ร.ต. บุญชวน  มีลาภ 9952 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3510 จ.ส.อ. ธวัชชัย  สีลําเนา 9953 สมาชิกสงเงินเอง

3511 จ.ส.อ. จักรกฤช  ฟาครอบ 9954 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

3512 ร.ต. เดนศักดิ์  ศิริโวหาร 9955 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3513 ร.ต. เชิดชู  ศรีแถลง 9956 ม.พัน.28 พล.ม.1

3514 จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธ์ิ  แสนทวีสุข 9957 ม.พัน.28 พล.ม.1

3515 ร.ท. วสันต  ชัยลังกา 9963 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3516 จ.ส.อ. โยธิน  แข็งแรง 9964 รพ.คายพอขุนผาเมือง

3517 ร.ต. กิตติชัย  เพียงไทยสง 9968 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3518 ร.ต. สุคนธศักดิ์  ยอดศรีเมือง 9973 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3519 ร.ต. สุรัตน  ทองยวง 9974 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3520 ร.ต. ณรงค  ริตตะ 9975 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3521 ส.อ. สวาง  อินธิแสง 9976 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3522 จ.ส.อ. ธวัช  ภมรจันทร 9977 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

3523 ร.ต. พรไท  เกษาพร 9978 กอง สพบ.พล.ม.1

3524 จ.ส.อ. บัญชา  แกวแดง 9980 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3525 จ.ส.อ. เอกชัย  นิรันดรโสภณ 9981 กอง สพบ.พล.ม.1

3526 จ.ส.อ. วิศนุ  ขุนทอง 9982 ม.พัน.15

3527 ร.ต. ธีระศักดิ์  อยูออน 9985 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ



85

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

3528 จ.ส.อ. ชะรินทร  จารุมูล 9987 ช.พัน.8 พล.ม.1

3529 จ.ส.อ. นิรันดร  หารชุมเศษ 9988 มทบ.36 

3530 ร.ต. วันชัย  แกวพรม 9989 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3531 ร.ต. นนทนันท  บูรณโภคา 9990 พัน.สร.8

3532 ร.ท. สวาท  สิงหมหาพรหม 9991 มทบ.36 

3533 ร.ท. สงวน  มอญดะ 9992 มทบ.36 

3534 จ.ส.อ. สนธยา  หมื่นเฮา 9993 พัน.สร.8

3535 จ.ส.อ. รังพล  ถ่ินจอม 9995 พัน.สร.8

3536 ร.ต. สมบูรณ  แกวคงวงษ 9996 พัน.สร.8

3537 พ.ต. ชวลิต  นุชนาง 9997 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3538 ร.ต. จรูญ  มีอนันท 9999 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3539 ร.ต. ไสว  แพงนอก 10004 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3540 ร.ต. สันติพงษ  สุปนะ 10006 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3541 จ.ส.อ. นัทที  วรรณวงษ 10007 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3542 ร.ต. สมัย  ปานหอม 10009 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3543 ร.ต. สมบัติ  ภูฆัง 10010 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3544 จ.ส.อ. สมพงษ  ศิริดี 10013 ม.3 พัน.26

3545 ร.ต. ละออง  หวงแสง 10014 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3546 จ.ส.อ. ปฐมพัฒน  วิมลจันทร 10017 ร.14 พัน.2

3547 พ.ท. ประเสริฐ  เบญจมาศ 10022 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3548 จ.ส.อ. วีระชัย  ยวนพันธ 10024 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3549 ร.ต. เรืองศิลป  ราชวงษา 10025 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3550 พ.ต. สรชํานาญ  วาลนวลแกว 10027 สมาชิกสงเงินเอง

3551 จ.ส.อ. ตวน  ชุมภูนอย 10028 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3552 จ.ส.อ. วัชรพงษ  มหาวัน 10029 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

3553 จ.ส.อ. ถนอม  สีดาสลุง 10030 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

3554 ร.ต. สมพงษ  เพียภูเขียว 10034 ช.พัน.8 พล.ม.1

3555 จ.ส.อ. วิเชียร  เคารพ 10035 ช.พัน.8 พล.ม.1

3556 พล.ต. ถนัดพล  โกศัยเสวี 10040 พล.ม.1

3557 พ.อ. เมธา  เท่ิยงคํา 10043 สมาชิกสงเงินเอง

3558 จ.ส.อ. พงษศักดิ์  ทิมโพธ์ิทอง 10045 ป.4

3559 จ.ส.อ. สมคิด  เรืองทอง 10046 ป.4

3560 ร.ต. รุงศักดิ์  จงเจตนสุข 10048 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3561 จ.ส.ต. นรินทร  มาลัย 10050 กอง สพบ.พล.ร.4

3562 ร.ต. ขันติ  รอยลา 10051 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

3563 จ.ส.อ. วีรชัย  สุดเขต 10052 กอง สพบ.พล.ร.4

3564 จ.ส.อ. สมนึก  จริงแลว 10054 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3565 จ.ส.อ. ประวิทย  ไชยวุฒิ 10055 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

3566 จ.ส.อ. สุพจน  คิดกันไว 10059 กอง สพบ.พล.ร.4

3567 จ.ส.อ. จรูญศักดิ์  ประสารวงค 10061 ช.3

3568 จ.ส.ต. สุรินทร  เดชเขตขันท 10073 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3569 พ.อ. ณรงคฤทธ์ิ  สนองคุณ 10075 ทภ.3 (นายทหาร)
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3570 จ.ส.อ. สมยศ  บรรพันธ 10080 มทบ.310

3571 จ.ส.อ. พิทักษ  ศิริมาตร 10081 มทบ.36 

3572 พ.อ. ทรงยศ  ทองกอน 10083 มทบ.35

3573 จ.ส.อ. สิงหา  จันทรศิริ 10085 ม.3 พัน.18

3574 จ.ส.อ. สายชล  ทองนึก 10086 ม.พัน.28 พล.ม.1

3575 ร.ท. ตงกวน  แฝงสวรรค 10087 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3576 จ.ส.อ. คนึง  กิจบรรจง 10089 ม.พัน.28 พล.ม.1

3577 จ.ส.อ. สามารถ  ประมูลจาใส 10092 ม.3

3578 ร.ต. สมนึก  เมืองขุนรอง 10094 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3579 ร.ต. วารี  ชอประทีป 10095 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3580 จ.ส.อ. เดชา  วุฒิวัย 10096 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3581 ร.ต. สุพันธ  แสนศรี 10097 ม.3 พัน.13

3582 ร.ท. สําราญ  ทับทรวง 10098 ม.3 พัน.13

3583 จ.ส.อ. สุพัชร  วรานนท 10099 ม.3 พัน.13

3584 จ.ส.อ. นิคม  สีทองเสือ 10100 ม.3 พัน.13

3585 พ.อ. บันเทิง  บุญชู 10101 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3586 ร.ต. รฐนนท  กุนมล 10102 ม.3 พัน.13

3587 จ.ส.อ. สัมฤทธ์ิ  อ่ึงแกว 10105 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3588 จ.ส.อ. อนันต  ภูกลัด 10107 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3589 จ.ส.อ. ศุภชัย  นันคํา 10108 กอง สพบ.พล.ม.1

3590 ส.อ. ธนธรณ  สาปคํา 10109 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3591 ร.ท. กันตพัฒน  กันทะวงค 10110 สง.สด.จว.ช.ม.

3592 จ.ส.อ. พีระยุทธ  เกียรติณรงค 10111 กอง สพบ.พล.ม.1

3593 พ.ต. บุญทัน  กวางกลาง 10119 มทบ.33

3594 ร.ต. อภัย  วิจารณ 10120 พัน.สร.8

3595 ร.ต. กมล  ยอดประดู 10123 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3596 ร.ต. สํารวจ  จันทรเขียว 10124 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3597 ร.ต. ดํารัส  พลวัง 10125 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3598 ร.ต. ดิเรก  จาดยางโทน 10128 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3599 ร.ต. สุรพล  พูดคลอง 10129 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3600 ร.ต. อรรถพล  กองจินดา 10130 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3601 ร.ท. สมนึก  แข็งธัญกรณ 10135 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3602 พ.ต. ถนอม  แกวคํา 10136 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3603 พ.ต. สนิท  รัฐวัช 10137 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3604 จ.ส.ท. วิชาญ  ทวมทองดี 10140 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

3605 จ.ส.อ. ประเสริฐสิทธ์ิ  โชติปญญาชีพ 10141 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3606 จ.ส.อ. วาริน  นาคสวัสดิ์ 10142 สมาชิกสงเงินเอง

3607 จ.ส.อ. ราเชษฐ  ชางปรุง 10144 มทบ.37

3608 จ.ส.อ. สัญญา  ขยัน 10145 ช.3

3609 พ.อ.หญิง ภทรพร  หิรัญงาม 10147 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

3610 พล.ท. ธัฐธร  ศรศาสตรปรีชา 10150 สมาชิกสงเงินเอง

3611 จ.ส.อ. ไพศาล  ลําดับ 10151 ศปภอ.ทบ.3
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3612 ร.ต. วิเชียร  อินผอง 10154 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3613 พ.อ. วิรัช  วทัญู 10157 มทบ.310

3614 ร.ท. นิโรจน  ไชยพรมมา 10158 พัน.พัฒนา 3

3615 จ.ส.อ. สังเวียน  พุฒพันธ 10161 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3616 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์  ยอดพันคํา 10167 ม.พัน.28 พล.ม.1

3617 ร.ต. ปยะพงศ  มูลพงศอนุพันธุ 10169 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3618 จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย  เพ่ิมพูลพานิช 10170 ม.3 พัน.13

3619 จ.ส.อ. สตาร  สืบสวน 10172 ม.3 พัน.13

3620 ร.ท. ชีพ  เพียซาย 10175 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3621 จ.ส.อ. สุรเชษฎ  สุทธิสาย 10178 กอง สพบ.พล.ร.4

3622 ร.ต. เสนาะ  มงคลศิลป 10179 ช.พัน.8 พล.ม.1

3623 จ.ส.อ. สุวัชรพงษ  ศรีพวงมาลัย 10181 ช.พัน.8 พล.ม.1

3624 ร.ต. บุญเสริม  นอยแสง 10183 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3625 ร.อ. ยุทธศักดิ์  สิงดราช 10184 ช.พัน.8 พล.ม.1

3626 พ.ท. สอาด  บํารุงจิตร 10187 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3627 พ.ท. สุชาติ  ทิพยมงคล 10188 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3628 พ.ต. นิพนธ  ธัญญเจริญ 10192 พัน.สร.8

3629 ร.ต. ชาญชัย  หะนิลนี 10193 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3630 จ.ส.อ. เกรียงไกร  เกิดนพคุณ 10194 พัน.สร.8

3631 ร.อ. ประสพ  ดิษฐประชา 10195 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3632 ร.ต. สิทธิศักดิ์  ศรีศักดา 10197 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3633 จ.ส.อ. พิทักษ  แกลวกลา 10198 ม.3 พัน.26

3634 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์  สารีมูล 10201 ม.3 พัน.26

3635 ร.ต. กิจติ  บัวแสง 10205 ม.3 พัน.26

3636 ร.อ. วายุ  ปนจันทร 10206 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3637 ร.ท. นิยม  วรรณสุข 10207 ม.3 พัน.26

3638 พ.ต. เช้ือชาย  ชัยครองรักษ 10208 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3639 จ.ส.ต.หญิง ยุพิน  ธรรมไทย 10209 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3640 ส.ต. ทศพร  ทองคํา 10215 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3641 ร.ต. สุนทร  ทองอํ่า 10217 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3642 ร.ต. สุพจน  จิตตเอ้ือ 10221 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3643 จ.ส.อ. อัครวิทย  วิจิตปญญา 10232 มทบ.36 

3644 จ.ส.อ. โชคชัย  พยุงวีระนอย 10236 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3645 จ.ส.อ. ชาญชัย  คําหงษา 10238 ม.3 พัน.13

3646 จ.ส.อ. เฉลาะ  อ่ิมจิตร 10239 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3647 ร.ต. สมยศ  จันทรเทียน 10241 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3648 พ.อ. ทรงกรด  ธุระ 10242 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3649 จ.ส.อ. จรัญ  เคียงประคอง 10245 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3650 จ.ส.อ. พนมนพพร  เกาะโพธ์ิ 10249 กอง สพบ.พล.ม.1

3651 ร.ต. วิวัฒน  กลิ่นหอม 10250 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3652 ร.ต. เฉลา  กรผลึก 10252 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3653 จ.ส.อ. ปรีชา  จะแจง 10253 ส.พัน.11 พล.ม.1
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3654 ร.ต. ศิริพจน  คําบอนพิทักษ 10254 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3655 จ.ส.อ. วสันต  ขันโสม 10255 พัน.สร.8

3656 ร.อ. ดํารงค  กลีบรังค 10258 ม.3 พัน.26

3657 ร.ต. พงษศักดิ์  บานเย็น 10259 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3658 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์  แกวนรินทร 10271 มทบ.35

3659 ร.ต. ทรงฤทธ์ิ  ศรีวรรณ 10278 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3660 ร.ต. ประดิษฐ  วิริยะ 10279 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3661 ร.ต. ธีระพล  ทรัพยปาน 10280 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3662 พ.ต. กนก  ทองรัตน 10281 ศปภอ.ทบ.3

3663 จ.ส.อ. ศรราวี  มณีศรี 10285 ส.พัน.23 ทภ.3

3664 จ.ส.อ. สมบัติ  นะถา 10288 ช.3 พัน.302

3665 ร.ท. จิรศักดิ์  ทิมสุนทร 10289 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

3666 จ.ส.อ. วิรัตน  เวียงดาว 10298 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

3667 จ.ส.ต. สราวุธ  ออนตา 10302 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3668 จ.ส.อ. ไพบุญ  จันลิ 10303 มทบ.36 

3669 พ.ต. สามารถ  สุดสงวน 10304 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3670 พ.อ. สุพัฒน  เหมือนเผา 10305 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3671 ร.ต. สมเกียรติ  ตายแสง 10306 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3672 ร.ต. เพลิน  บุญเรือง 10312 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3673 จ.ส.อ. ชาญณรงค  พรมออน 10313 มทบ.36 

3674 ร.ท. ฐากร  คนเท่ียง 10315 สมาชิกสงเงินเอง

3675 จ.ส.อ. ชวลิต  สิมสุวรรณ 10316 พัน.สร.8

3676 พ.อ. พีรฉัตร  พลบุตร 10319 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3677 ร.ต. สมชาย  ชานนทตรี 10320 ม.3 พัน.18

3678 ร.ต. อราม  อ่ิมทองใบ 10322 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3679 จ.ส.อ. กฤษณะ  คารมณ 10324 ม.3 พัน.13

3680 ร.ท. คํารณ  เนตรแกว 10325 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3681 ร.ต. สมร  สีทองทุม 10326 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3682 ร.ต. นิคม  ดอกพรม 10328 ม.3 พัน.13

3683 ร.ต. ยศ  ทองสุข 10329 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3684 ร.ต. สุรศักดิ์  แจมใส 10330 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3685 จ.ส.อ. สมพงษ  ขาวประภา 10331 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

3686 ร.ท. ประสาร  สากระจาย 10332 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3687 ร.ต. เสง่ียม  เปยมเจริญ 10333 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3688 ร.ท. สังวรณ  อนไธสง 10334 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

3689 ร.ท. ประจวบ  หมอมพะเนาว 10338 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3690 ร.ต. ศิริชัย  แปงใจ 10339 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3691 ร.ต. ประสงค  คูณขุนทด 10340 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3692 จ.ส.อ. สมศักดิ์  ลอตระกูล 10342 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3693 จ.ส.อ. ศิลปชัย  ศุภชัยศิริจันทร 10343 ส.พัน.11 พล.ม.1

3694 ร.ต. ศิริศักดิ์  ขําเมือง 10344 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3695 พ.ท. ประดิษฐ  สุคันธวรัตน 10346 ทภ.3 (นายทหาร)
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3696 ร.ต. สุรพล  กําเนิดศิริ 10348 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3697 จ.ส.อ. โอภาส  พงษสุวรรณ 10350 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3698 จ.ส.อ. กมลพันธ  จันทรเศรษฐ 10351 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3699 จ.ส.อ. แกว  นันทะศิริ 10352 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3700 ร.ต. จินดา  คําสิงห 10356 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3701 ร.อ. พัฒนา  ผิวผอง 10358 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3702 ร.ต. ทรงศักดิ์  ปาละรีย 10359 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3703 ร.อ. ธวัชชัย  สิงหธวัช 10360 ม.3 พัน.26

3704 ร.ต. สุพัฒน  สุระนันท 10361 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3705 ร.ต. เพทาย  นรนารถ 10362 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3706 ร.ต. สายสิฐ  พิทาคํา 10364 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3707 ร.ต. สุรพล  สักลอ 10366 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3708 ร.ท. ประพันธ  หลาเถิง 10367 กรม ทพ.33

3709 พ.อ.หญิง รจนา  นะลําเลียง 10368 รพ.คายจิรประวัติ

3710 ร.ท. ประสิทธ์ิ  ไชยวงศ 10376 สมาชิกสงเงินเอง

3711 พ.อ. ณัฐนันท  สุขะหุต 10377 มทบ.310

3712 พล.ต. อินทวัชร  ลี้จินดา 10382 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3713 จ.ส.อ.หญิง วิชชุตา  กิตติธาดากานต 10387 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

3714 นางสาว ณัฐธิดา  กลีบบัว 10391 รพ.คายจิรประวัติ (ลูกจาง)

3715 นาย สมจิตร  เนาวนิตย 10392 รพ.คายจิรประวัติ (ลูกจาง)

3716 จ.ส.อ.หญิง ธีรารัตน  ลอมวงษ 10393 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

3717 ร.ต.หญิง นิภา  วงษครุฑ 10395 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3718 จ.ส.อ. ประดิษฐ  คํามินเศษ 10396 มทบ.310

3719 ร.ต. สมชาย  ทวีแสง 10398 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3720 ร.อ. ศิริศักดิ์  สุริยะภา 10402 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3721 พ.ท. ประจวบ  หมื่นหาญ 10403 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3722 พ.อ. จิตรพล  รุจานันท 10407 มทบ.38

3723 ร.ต. ขวัญเมือง  เช้ือพราหมณ 10408 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3724 ร.ต. ตุลยเมธี  เพ่ิมทรัพย 10409 ม.พัน.28 พล.ม.1

3725 ร.ต. วราพงศ  อุนเรือน 10410 ม.พัน.28 พล.ม.1

3726 ร.อ. ชัยฤกษ  หางศร 10411 กรม ทพ.31

3727 จ.ส.อ. วิจิตร  เพงพิศ 10412 ม.พัน.28 พล.ม.1

3728 จ.ส.อ. ชัชวาลย  รอดทับ 10413 ม.พัน.28 พล.ม.1

3729 ร.ต. แคลว  เจริญสุข 10419 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3730 ร.ต. บุญเกิด  ลีเวียง 10420 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3731 จ.ส.อ. สมบูรณ  ครองบัวบาน 10422 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3732 จ.ส.อ. แดง  พันธุลี 10423 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3733 จ.ส.อ. เศกสรรณ  จันทรวิรุจ 10424 กอง สพบ.พล.ม.1

3734 จ.ส.อ. เฉลิมพล  พรมประไพ 10425 มทบ.36 

3735 ร.ท. สัญชัย  พุมเชย 10426 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3736 พ.ท. แดนชัย  พูลสอน 10427 สมาชิกสงเงินเอง

3737 ร.ต. สงบ  สวัสดี 10434 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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3738 ร.ต. สัมพันธ  เนียมทอง 10435 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3739 ร.ต. วรรณะ  เครือลุน 10437 สมาชิกสงเงินเอง

3740 จ.ส.อ. ไพฑูรย  ครายานนท 10439 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3741 ส.อ. สมานมิตร  พูลมี 10440 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3742 ส.อ. ธนดล  อาจวิชัย 10441 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

3743 จ.ส.อ. รุงโรจน  แกวเทศ 10442 ป.21

3744 ร.ต. ถวัลย  อุดมคํา 10443 ป.21

3745 ร.ท. รณกร  บัวหลวง 10447 ป.21

3746 จ.ส.อ. ประเสริฐ  กออําไพ 10449 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3747 พ.ต. นภานันท  โพธิชัย 10455 มทบ.36 

3748 จ.ส.ต. ศรีจันทร  เมฆสุวรรณ 10459 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3749 จ.ส.อ. นพรัตน  นอยเอ่ียม 10461 ร.4

3750 พ.ท. ชาตินักรบ  พรศิริรัตน 10462 ร.4 พัน.3

3751 ร.ท. มนตรี  เรืองวิทยาวุฒิ 10463 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3752 จ.ส.อ. กิตติธัช  มากเมือง 10466 ศฝ.นศท.มทบ.31

3753 จ.ส.อ. สุทธิศักดิ์  ผลชู 10470 มทบ.36 

3754 จ.ส.อ. นิคม  คชรี 10475 ม.พัน.28 พล.ม.1

3755 ร.ท. ฉลอง  สิงหทอง 10476 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3756 จ.ส.อ. ชัยโรจน  กองวัง 10478 ม.3 พัน.13

3757 จ.ส.อ. พงษศักดิ์  คําแพร 10480 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3758 ร.อ. เทพรัตน  จันทรทา 10481 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3759 จ.ส.อ. อิทธิศักดิ์  นิยมถ่ิน 10482 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3760 จ.ส.อ. สุระศักดิ์  อยูหลง 10483 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3761 ร.ต. ชูชีพ  เหมือนสุวรรณ 10485 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3762 ร.ต. ประดิษฐ  สิงหไพร 10487 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3763 พล.ต. เบ็ญจรงค  บริสุทธิพันธุ 10489 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3764 ร.ต. คํา  ยอดมูลคลี 10491 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3765 พ.ต. มนัส  พวงประเสริฐ 10504 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3766 ร.ท. เชาวลิต  คนหลัก 10505 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3767 จ.ส.อ. ชัยพร  ทวมทองดี 10506 มทบ.35

3768 พ.อ. อดุลย  จําปาทอง 10508 ทน.3

3769 ร.ต. สุทิน  ควรพฤกษ 10509 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3770 พ.ท. มานิตย  สาโรจน 10511 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3771 จ.ส.อ. รุง  ทองบุญนุม 10512 ร.14 พัน.3

3772 จ.ส.อ. ภิญโญ  สอนจันทร 10518 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3773 จ.ส.ต. ไชยยศ  เกตุอุไร 10520 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3774 ร.ต. ยนต  ทิบชัย 10522 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3775 ร.ต. ศักดิ์นุกูล  เหล็กกลิ่น 10525 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3776 พ.ต. ภาณุวัฒน  สุดประเสริฐ 10528 พล.ม.1

3777 ร.ต. สุรศักดิ์  ปุนอุดม 10529 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3778 ร.ท. ประสงค  ปทมยาภา 10539 มทบ.39 (นายทหาร)

3779 จ.ส.อ. กฤษดา  รัตนกันทา 10542 ร.4 พัน.3
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3780 จ.ส.อ. ณรงค  เสวก 10543 ร.4 พัน.3

3781 จ.ส.อ. ของทิพย  รัตนมงคล 10546 ร.4 พัน.3

3782 พ.ต. ทวีป  เช้ือประดิษฐ 10548 สมาชิกสงเงินเอง

3783 จ.ส.อ. ถาวร  รอดเมล 10552 พัน.พัฒนา 3

3784 จ.ส.อ. จันทร  กรีฑาเวช 10553 ช.พัน.4 พล.ร.4

3785 พ.ต. สรรเสริญ  มุขหริวัฒนานนท 10557 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3786 จ.ส.อ. สมคิด  แยมทรัพย 10558 มทบ.310

3787 จ.ส.อ. อาทร  เกิดประดิษฐ 10559 มทบ.310

3788 ร.ต. ปรีชา  ออนลอม 10562 ร.14

3789 จ.ส.อ. เฉลิม  เลิกดี 10563 ร.14 พัน.1

3790 จ.ส.อ. จิรศักดิ์  หงษสินสี 10564 ร.14 พัน.1

3791 ร.ท. อัครภณ  นาปอม 10566 มทบ.36 

3792 ร.ต. ภูมินทร  คีรีวงศ 10567 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3793 จ.ส.อ. สุธีร  นาคํา 10569 ม.พัน.12

3794 จ.ส.อ. ขจรศักดิ์  บุญเรือง 10570 ม.3 พัน.18

3795 จ.ส.อ. วรพนธ  หมื่นอาจยิ้ม 10572 พัน.สห.31

3796 ร.ต. ธวัช  วิเศษรจนา 10573 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3797 ร.ต. สุขสดช่ืน  พิลาเกิด 10574 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3798 จ.ส.อ. บุญสง  คุมวงษ 10576 ม.3

3799 จ.ส.อ. วิทยา  สุดชัยพร 10577 ม.3

3800 พ.ท. โชติพัฒน  แสนทวีสุข 10578 มทบ.36 

3801 จ.ส.อ. สุทธิชัย  ใจแปง 10579 ม.3 พัน.13

3802 จ.ส.อ. ธันณัช  ชัยรัฐฐา 10581 มทบ.33

3803 ร.ต. หาญณรงค  วงคจันทร 10587 สง.สด.จว.อ.ต.

3804 จ.ส.อ. มงคล  ยอดมณี 10591 ม.3 พัน.26

3805 ร.ต. กูชาติ  นํ้าโมง 10593 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3806 พล.ต. ณกรณ  กลิ่นคําหอม 10595 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3807 ร.ต. ทวี  ยารวง 10597 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3808 จ.ส.อ. สุพจนชนาฎ  พูลน่ิม 10600 ศปภอ.ทบ.3

3809 ส.ท. วิทยา  วุนพูลสมบัติ 10602 มทบ.31 (ลูกจาง)

3810 ร.ท. สุภฤกษ  คชอาจ 10604 ป.4 พัน.104

3811 ส.อ. สมคิด  ชัยลังกา 10605 มทบ.37

3812 ส.อ. อดิศักดิ์  สัยโฆส 10612 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

3813 จ.ส.อ. เวคิน  สีทองเสือ 10613 พัน.ซบร.23

3814 จ.ส.อ. เชิดศักดิ์  เดชจบ 10614 ศฝ.นศท.มทบ.31

3815 จ.ส.อ.หญิง ประคอง  สมแกว 10625 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

3816 จ.ส.อ.หญิง อรุณี  รักเกตุกิจ 10627 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

3817 จ.ส.อ. สมผล  ทองคําสุก 10628 มทบ.36 

3818 ร.ต. เลิศศักดิ์  อธิบดี 10629 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3819 ร.อ. ยงยุทธ  ไมตรี 10633 ส.พัน.11 พล.ม.1

3820 ร.ต. สวิง  อินทํา 10637 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3821 ร.ต. สมพงษ  ยุธติบรรณ 10639 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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3822 ร.ต. สมศักดิ์  เกิดกลา 10641 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3823 ร.ต. สมจิตร  พรรัตน 10642 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3824 ร.ต. ยุทธศักดิ์  ดวงไทย 10643 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3825 พ.ท. สินชัย  เลี่ยมขาว 10646 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3826 จ.ส.อ. นิพล  แซมสีมวง 10647 ส.พัน.4 พล.ร.4

3827 จ.ส.อ. สมภพ  อินทรประเสริฐ 10652 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

3828 พ.ท. ภิญโญ  สุรฤทธ์ิโยธิน 10654 บชร.3

3829 จ.ส.อ. วิทวัส  จันทรผกา 10655 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

3830 จ.ส.อ. แสวง  โบขุนทด 10658 กอง สพบ.พล.ร.4

3831 จ.ส.อ. เดโช  มณีสุโข 10661 ศปภอ.ทบ.3

3832 จ.ส.อ. พีรชาติ  อะทะไชย 10665 ศปภอ.ทบ.3

3833 จ.ส.อ. นรินทร  จีนหลักรอย 10666 ศปภอ.ทบ.3

3834 ร.ต. ชัยทอง  จันทรแสง 10668 ศปภอ.ทบ.3

3835 จ.ส.อ. นฤนาท  ปนสกุล 10671 ร.4 พัน.2

3836 จ.ส.อ. นิพล  เกรียงกฤติกา 10673 ร.4 พัน.2

3837 จ.ส.อ. เศกศักดิ์  ปนนาค 10674 ช.พัน.4 พล.ร.4

3838 จ.ส.อ. ประสงค  จันทรธรรม 10675 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3839 จ.ส.อ. ณรงค  เรือนมา 10676 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3840 ร.อ. ณฐศักดิ์  ศรีเรือง 10679 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3841 จ.ส.อ.หญิง ชลกมล  เหมือนฤทธ์ิ 10680 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3842 จ.ส.อ. พงษไทย  เนียมณรงค 10681 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

3843 จ.ส.อ. วิวัฒน  กุสุโมทย 10683 สมาชิกสงเงินเอง

3844 ร.ต. ฉัตรชัย  เศษโพธ์ิ 10686 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3845 พ.ท. คมเนตร  อินทรพินิจ 10687 สมาชิกสงเงินเอง

3846 จ.ส.อ. เลอพงษ  ปนนา 10692 ม.3 พัน.18

3847 จ.ส.ต. สมดี  ศรีภิรมย 10693 ม.3 พัน.18

3848 จ.ส.อ. สรรคเพชร  เมรานนท 10694 ม.3 พัน.18

3849 จ.ส.อ. ดํารงค  วิวรชัย 10696 ม.3 พัน.18

3850 จ.ส.ท. มนู  เพชรบัว 10699 มทบ.39

3851 จ.ส.อ. นเรศ  สิงหกวาง 10701 ม.3 พัน.18

3852 จ.ส.อ. สุวิทย  เชิงหอม 10703 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3853 ร.ต. วิชิต  รัตนเนนย 10704 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3854 พ.อ. ธันวิทย  ยมจินดา 10705 มทบ.38

3855 จ.ส.อ. มนตรี  อยูถมยา 10706 พล.พัฒนา 3

3856 จ.ส.อ. ภูริทัต  มากบุญ 10707 กอง สพบ.พล.ร.4

3857 ร.ต. สุระพันธ  สุรินทร 10709 กอง สพบ.พล.ม.1

3858 จ.ส.อ. มาณัติ  ภารุณ 10711 กอง สพบ.พล.ม.1

3859 จ.ส.อ. สมโภชน  ศรีสทาน 10712 ม.3 พัน.26

3860 จ.ส.อ. ธงชัย  วุทธศรี 10713 ม.3 พัน.26

3861 จ.ส.อ. มาณพ  ปานวิเศษ 10714 ม.3 พัน.26

3862 จ.ส.อ. อานันท  ตระสินธุ 10716 ม.3 พัน.26

3863 ร.ต. ชัยพิชิต  กันตะบุตร 10717 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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3864 ร.ท. ไกรวิชญ  จิรบุญญานนท 10721 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

3865 จ.ส.อ. สมศักดิ์  พูลสอน 10723 ร.14 พัน.3

3866 ร.ท. ประพันธ  กันทะวัฒ 10728 ทภ.3 (นายทหาร)

3867 ร.อ. คํารณ  สังขสุวรรณ 10730 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3868 พ.ต. สุทัศน  กลัดอยู 10732 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

3869 จ.ส.อ. กฤษฎา  บอสวัสดิ์ 10739 ช.3 พัน.302

3870 จ.ส.อ. เกียรติวุฒิ  จันทนา 10740 ช.3 พัน.302

3871 จ.ส.อ. สมสิน  อุทาน 10745 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

3872 ร.ต. นุตร  สุยะตะ 10746 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

3873 จ.ส.อ. ไชยยันต  สุขธยารักษ 10747 ร.14 พัน.1

3874 พ.ท. สิริเดช  เรืองสิริสกุล 10748 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3875 จ.ส.อ. เซนต  รอดทุกข 10750 สง.สด.จว.พ.ช.

3876 จ.ส.อ. ศุภเดช  ภิรมยไกรภักดิ์ 10751 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

3877 พ.อ. วิชา  ติราศัย 10752 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3878 ร.อ. สุนทร  บุญมั่น 10754 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3879 ร.ต. สุชาติ  คงแกว 10755 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3880 จ.ส.อ. เกียรติพงษ  ซอละสี 10756 ม.3 พัน.26

3881 จ.ส.อ. นนทิพัฒน  มาไกล 10757 กรม ทพ.32

3882 จ.ส.อ. สุรศักดิ์  รักเสมอ 10759 ม.พัน.28 พล.ม.1

3883 จ.ส.อ. สราวุธ  บุญจันทร 10761 สมาชิกสงเงินเอง

3884 ร.ท. นุกูล  แกวสีทอง 10765 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3885 ร.ต. ทวีฤทธ์ิ  ฤทธ์ิทวี 10766 ม.3 พัน.26

3886 พล.ท. อิสระ  แทนทอง 10768 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3887 จ.ส.อ. วุฒิพงษ  ชัยมงคล 10770 มทบ.35

3888 จ.ส.อ. วสันต  บุญยิ้ม 10771 รอย.บก.พล.ร.4

3889 ร.ต. สุพจน  สุมนาค 10775 ม.พัน.9 พล.ร.4

3890 จ.ส.อ. พรมประสิทธ์ิ  ติดเทียน 10777 พัน.ซบร.23

3891 พล.ต. กิตติคม  เทพกุศล 10781 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3892 ร.ท. เฉลิมพล  กลางไธสง 10787 ร.4 พัน.2

3893 จ.ส.อ. อรัญ  ไพรวิโรจน 10788 ร.4 พัน.2

3894 จ.ส.อ. ชวเดช  สิทธิสมบูรณ 10789 ช.พัน.4 พล.ร.4

3895 ร.ต. เชาวฤทธ์ิ  บุญอินทร 10796 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3896 จ.ส.อ. สุทธิ  มวงงาม 10797 พัน.พัฒนา 3

3897 ร.ต. สายเพชร  ยอดทองดี 10802 ทภ.3

3898 พ.ต. ชาญศักดิ์  เครือวัลย 10808 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3899 จ.ส.อ. ประมวน  พันเมือง 10809 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3900 พ.อ. เรืองเดช  ฟูปนวงศ 10812 ป.21

3901 ร.ท. แดน  วางสิงห 10814 ป.21

3902 จ.ส.อ. ธวัชชัย  แกวยม 10817 ป.21

3903 จ.ส.ท. อนุสรณ  สารอินทร 10820 ร.17 พัน.2

3904 พ.อ. ชายแดน  กฤษณสุวรรณ 10821 พล.ร.7

3905 พ.อ. สุรพัศม  นําชัยรุงรัศมี 10822 ทน.3
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3906 พ.อ. พงคมิตร  ปนปนคง 10823 มทบ.310

3907 พ.ท. ธานินทร  เกิดลาภ 10829 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3908 จ.ส.อ. วรวัฒน  อินทรสุวรรณ 10832 สมาชิกสงเงินเอง

3909 ร.ต. ประหยัด  คันธะวงศ 10834 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3910 จ.ส.อ. ศรีเนตร  พฤกษาไพบูลย 10837 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3911 จ.ส.อ. ธวัช  แกวปญญา 10845 ช.3 พัน.302

3912 จ.ส.อ. ธนาพล  แจมเมือง 10846 ช.3 พัน.302

3913 พ.ท.หญิง สิริพร  กฤชรัตนศักดิ์ 10847 รพ.คายจิรประวัติ

3914 น.ส. พรพรรณ  แจมใจ 10849 สอ.ทภ.3 จํากัด

3915 ส.อ. ธรรมนูญ  สิงโห 10853 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

3916 พ.ท. สมัย  เขาแกง 10854 มทบ.310

3917 ร.ต. เกรียงศักดิ์  เรือนปญจะ 10857 สมาชิกสงเงินเอง

3918 จ.ส.ต. จักรกฤทธ์ิ  เสนีวงศ ณ อยุธยา 10860 มทบ.36 

3919 จ.ส.ท. ชนะชน  อุตมอาง 10861 มทบ.36 

3920 พ.อ. อดุลย  ลอยฟา 10863 ทภ.3 (นายทหาร)

3921 จ.ส.อ. พิทักษ  หาญคํา 10864 ม.3 พัน.18

3922 ร.ต. วิทยะ  ภูสอาด 10865 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3923 จ.ส.อ. สวาง  พันธเพชร 10866 กอง พธ.พล.ม.1

3924 จ.ส.อ. เสกสรร  เปยโชติ 10868 กอง พธ.พล.ม.1

3925 จ.ส.อ. ไมตรี  พิพิธภักดี 10869 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3926 จ.ส.อ. ถนอม  สุดสม 10871 ม.พัน.10

3927 จ.ส.อ. อํานาจ  บุญปน 10874 ม.3 พัน.13

3928 จ.ส.อ. จักรพงษ  สุขทรัพย 10875 ม.3 พัน.13

3929 จ.ส.อ. วีระชัย  ทองชมภู 10876 มทบ.36 

3930 จ.ส.อ. วิชิต  ศิริมา 10877 กรม ทพ.33

3931 พ.ต. พูลศักดิ์  ศรีปราชญ 10883 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3932 จ.ส.อ. แดนชัย  ขําฉา 10884 มทบ.35

3933 ร.ต. ชาตินิยม  ลุนสําโรง 10887 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3934 ร.ต. นิพนธ  ลอยทอง 10888 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3935 ร.ต. สาธิต  สุขเกษม 10891 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3936 พ.ต. สมชาย  หอมเย็น 10894 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

3937 ส.อ. อนุกูล  หอมสะอาด 10898 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

3938 พ.อ. ทวีศักดิ์  หรายวงศ 10899 ทน.3

3939 พ.อ. เช้ือชาย  แสงทอง 10900 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3940 ร.ท. พิษณุ  เยือกเย็น 10901 กรม ทพ.32

3941 ร.ท. ฉลอง  พูลคลาย 10904 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3942 ร.ต. บรรจง  ใหญโต 10905 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

3943 พลอาสาฯ ไพเราะ  เพ็งชัยศรี 10907 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

3944 ร.ต. นิราศ  ชนะดวงดี 10909 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3945 ร.ต. เอกอุดม  หาญรักษ 10916 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3946 ร.ต. สุชิน  ทองดี 10917 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3947 น.ส. กันยารัตน  จันทนา 10923 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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3948 พ.ท. สมชาย  รอดบานเกาะ 10930 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3949 พ.อ. นิรันดรชัย  ทิพยกาญจนกุล 10932 มทบ.38

3950 จ.ส.อ. วินัย  ชุมใจรัก 10934 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3951 ร.ต. ผล  ประทุมสาย 10936 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

3952 ร.อ. ประจวบ  ศรีพ้ัว 10937 ม.3

3953 ร.ต. เชิดชัย  โคตรชมภู 10941 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3954 พ.ต. จํารูญ  วิรัตน 10942 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3955 จ.ส.อ. ชัยชนะ  เย็นตา 10943 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3956 ร.ต. เสม  มีบัง 10946 ม.3 พัน.18

3957 ร.ต. อํานวย  โพธิรุกขา 10948 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3958 พ.อ. วิชัย  รุงเรืองศรี 10949 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3959 จ.ส.อ. ภาสกร  พระหันธงชัย 10951 ส.พัน.11 พล.ม.1

3960 จ.ส.อ. สิงหชัย  สิงหปราบ 10953 ช.พัน.8 พล.ม.1

3961 จ.ส.อ. กนิษฐ  จินดาวงศ 10957 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3962 จ.ส.อ. นิวัฒน  ปนสกุล 10958 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3963 จ.ส.ต. วิโรจน  นาอินทร 10959 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3964 จ.ส.อ. สุทธิชัย  ใจจุมปา 10961 กรม ทพ.31

3965 พ.อ. ศักดิ์สิทธ์ิ  นิลจันทร 10962 พล.พัฒนา 3

3966 จ.ส.อ. โชติพัฒน  กันแกว 10965 ป.4 พัน.104

3967 จ.ส.อ. พิเชฐ  ถาวรกูล 10966 ป.4

3968 จ.ส.อ. สุรกานต  พันทวี 10969 ร.14

3969 จ.ส.ต. ภิญโญ  เลี่ยมสมบัติ 10970 รอย.ปจว.3

3970 จ.ส.อ. เอนก  โทนแจง 10971 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3971 ร.ท. อภิชัย  ทองจันทร 10981 พล.ม.1

3972 จ.ส.อ. วีรศักดิ์  ริตตะนันท 10985 พล.ม.1

3973 ร.ต. ทองสุข  สีสัตย 10987 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3974 ร.ท. พิสิษฐ  พระเรียง 10990 ม.พัน.28 พล.ม.1

3975 ร.ต. เสนาะ  พิมพชู 10991 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3976 จ.ส.อ. จักรวรรดิ์  ประสมทรัพย 10992 ม.พัน.15

3977 จ.ส.อ. สมพงษ  คุมเปรม 10993 ม.3 พัน.13

3978 จ.ส.อ. วินัย  สมบัติ 10994 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3979 ร.ต. สุเชาร  เหลาวงโคตร 10995 มทบ.36 

3980 จ.ส.อ. รมย  ดวงประทุม 10996 กรม ทพ.33

3981 ร.ต. จําเนียร  ทัพกรุง 10998 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3982 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์  งามสุวรรณวงษ 10999 ป.21

3983 จ.ส.อ. สุทิน  อํ่าเพียร 11000 รอย.ลว.ไกล 4

3984 พล.ต. สุธี  เกตุเทศ 11004 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

3985 พ.ท. จรูญ  ปญญาพรม 11007 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3986 ร.ต. อนุศักดิ์  รมพุฒตาล 11010 สง.สด.จว.น.ว.

3987 ร.ต. เบ็ญจะ  แกวกรรมพฤกษ 11011 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

3988 จ.ส.อ. พิเชฐ  เตือนจิตร 11014 มทบ.310

3989 ส.อ. ทิฆัมพร  วงษภพ 11015 มทบ.36 
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3990 จ.ส.อ. พิเชษฐ  หอมสะอาด 11016 ทภ.3

3991 ร.ต. สมบูรณ  นรินทรนอก 11018 มทบ.36 

3992 ร.อ. สมยศ  ก่ิงแกว 11021 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3993 จ.ส.อ. สาทิต  แสงจันทร 11023 ม.3 พัน.13

3994 จ.ส.อ. สุนทร  ธระเสนา 11026 ม.3

3995 ร.ต. อาวุธ  ทองหลา 11027 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3996 ร.ท. ชาติชาย  แทนขุนทด 11029 ม.3

3997 ร.ต. มงคล  กลาหาญ 11030 ม.3

3998 ร.ต. สุวรรณ  เทศารินทร 11031 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

3999 จ.ส.อ. คงศักดิ์  สุขเกษม 11037 กอง สพบ.พล.ม.1

4000 ร.ท. ปรีชัย  วารินทร 11044 ส.พัน.4 พล.ร.4

4001 จ.ส.อ. บัณฑูรย  บัวเทศ 11046 ม.3 พัน.26

4002 ส.อ. อุทิตย  ฟองจางวาง 11048 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4003 พ.ต. พนม  บัวเผือน 11049 มทบ.35

4004 จ.ส.อ. ประเสริฐ  ยั่วยวน 11054 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4005 ร.ท. พรชัย  อินปน 11056 กรม ทพ.35

4006 จ.ส.อ. สมชาย  อํ่าอําไพ 11057 ม.พัน.9 พล.ร.4

4007 จ.ส.อ. สราวุธ  กาวงค 11060 ร.4 พัน.3

4008 นาง รัชณีย  จันตรา 11064 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

4009 พ.ต.หญิง วิภา  บงกชมาลี 11065 พัน.สร.23

4010 ร.ต. ชัยวัฒน  มวงพรหม 11066 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4011 ส.อ. จาลึก  อินทรดวงเกิด 11067 พัน.สห.31

4012 ส.อ. อาภากร  พูลเจริญศิลป 11068 สมาชิกสงเงินเอง

4013 พ.ต. ธวัชชัย  ดําสนิท 11069 มทบ.31

4014 จ.ส.อ.หญิง ประอร  ตรงตระกูล 11071 มทบ.39

4015 ร.ต. สมปอง  โพธ์ิพา 11073 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4016 จ.ส.อ. วรรณพงษ  ชมภูมิ่ง 11082 พัน.พัฒนา 3

4017 ร.ท. มาโนช  ศรีออน 11083 ศปภอ.ทบ.3

4018 พ.ท. ประวิทย  พูลเทียบรัตน 11086 มทบ.31

4019 ร.ต. สมยศ  บุญราชแขวง 11088 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4020 พ.ท. ปกรณ  ศิริพล 11091 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4021 ร.ต. ชโลธร  สินทรัพย 11094 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

4022 ร.ต. วิดล  ศรีหาบุตร 11095 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4023 จ.ส.อ. สมจิตร  บํารุงเมือง 11099 กอง สพบ.พล.ร.4

4024 ร.ต. โสรส  ทองวัฒน 11102 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4025 จ.ส.อ. พิพัฒน  ฉิมแกว 11104 ศปภอ.ทบ.3

4026 ร.ต. อนุวัฒน  ค้ําจุน 11106 ร.4

4027 จ.ส.อ. เจริญ  สอนพรม 11107 ร.4

4028 จ.ส.อ. นิคม  กอการ 11108 ร.4

4029 จ.ส.ต. ไพศาล  สมสุทธ์ิ 11114 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4030 ร.ต. ชาญชัย  เลิ้ยงสอน 11118 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4031 ร.ต. สุเทพ  อายมา 11119 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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4032 จ.ส.อ. บัณฑิต  ถ่ินสุข 11123 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

4033 จ.ส.อ. สมชาย  ฉั่วศรีวงษ 11124 ม.3

4034 ร.ต. จงกล  สิวะโพนงาม 11127 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4035 ร.ต. นิยม  อัมระบุตร 11128 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4036 จ.ส.อ. นพรัตน  ไชยเมือง 11129 ม.3 พัน.26

4037 ร.ต. ศราวุธ  ศิริจันทรเวช 11132 ม.3 พัน.26

4038 จ.ส.อ. วิเศษศักดิ์  สิงสาด 11135 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4039 พ.ท. เศรษฐศึก  แสงเพ็ชร 11136 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4040 ร.ต. สมชาย  พุมบานยาง 11138 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4041 ร.ท. ประพันธ  พุมโพธ์ิ 11140 ทน.3

4042 พล.ท. นิธินันท  ไชยวัฒนพันธุ 11146 สมาชิกหักบัญชีเงินฝากสหกรณ

4043 ส.อ. อัฐกร  จูเจีย 11147 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4044 จ.ส.อ. พต  เพชรศรี 11152 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4045 พ.ท. ประเสริฐ  กัยนคร 11157 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4046 จ.ส.อ. มานะ  สุวิบัว 11158 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

4047 ร.ต. ชัยยศ  สาลี 11159 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

4048 จ.ส.อ.หญิง นุชจิรา  เดชนะ 11161 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

4049 จ.ส.อ. ชาติชาย  โชมขุนทด 11163 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4050 พลอาสาฯ สิริวัฑฒ  หมื่นหาญ 11165 มทบ.36 

4051 พ.ต. สมคิด  นาดี 11166 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4052 จ.ส.อ. นพดล  โนแปลง 11170 ม.พัน.15

4053 ร.ต. ปยชาติ  พรวนคํา 11173 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4054 จ.ส.อ. สมพร  สลาลอก 11175 ม.3 พัน.13

4055 ร.ท. จีระศักดิ์  ชาวดาน 11176 ม.3 พัน.13

4056 จ.ส.อ. เอกพล  รินใจ 11179 ม.3 พัน.13

4057 ร.ต. พิทยา  ทินนะทาน 11180 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4058 ร.ต. นิคม  ชวยสังข 11181 ม.3 พัน.13

4059 พ.ต. วิม  แดงกล่ํา 11183 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4060 จ.ส.อ. สัมฤทธ์ิ  จันทรอินทร 11184 ม.3 พัน.13

4061 จ.ส.อ. วิมล  คําพวง 11185 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4062 ร.ท. วรรณสิทธ์ิ  หินเธาว 11186 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4063 จ.ส.อ. สมศักดิ์  มีโชติ 11188 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4064 จ.ส.อ. ประชุม  วงศเพชรชัย 11189 พัน.สร.8

4065 จ.ส.อ. สงคราม  เช้ือเวียง 11191 พัน.สร.8

4066 ร.อ. สมบัติ  ชัยเวชพันธุ 11192 มทบ.36 

4067 ร.ต. บุญชวย  อยูคง 11194 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4068 จ.ส.อ. นิยม  บูรณเจริญ 11195 ม.3 พัน.26

4069 ร.ต. ทองพูล  แควนพรมทอง 11196 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4070 จ.ส.อ. ปราจิม  ตังสีวงศ 11201 พัน.สบร.23

4071 ร.อ. นิพนธ  คงเมือง 11202 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4072 พ.ท. พิศิษฎ  อินทรเอ่ิยม 11203 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4073 นาง ยุพิน  รักชาติ 11205 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)
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4074 พ.ท. นิรันดร  สิทธิสวัสดิ์ 11211 มทบ.31

4075 ร.ต. มนัส  โพธ์ิศรีประเสริฐ 11213 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4076 จ.ส.อ. ปญญา  เทพสิทธ์ิ 11217 มทบ.36 

4077 ร.ต. โรม  ไตรสังข 11219 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4078 จ.ส.อ. อาทิตย  มงคลรัตน 11220 มทบ.36 

4079 นาง สถิต  กระช้ัน 11221 มทบ.36 

4080 จ.ส.อ. โฆษิต  ทะโพนชัย 11222 กอง พธ.พล.ม.1

4081 ร.ต. ประมวล  นาหนองตุม 11225 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

4082 จ.ส.อ. จักรพันธ  จันเทศ 11226 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

4083 ร.ต. แสวง  จิตรสําราญ 11227 ม.3

4084 จ.ส.อ. คณิศร  ศุขจิตร 11228 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

4085 ร.ต. ปริญญา  เณธิชัย 11230 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4086 จ.ส.อ. เกรียงไกร  นุมฤทธ์ิ 11231 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4087 จ.ส.อ. พิศ  กาศเกษม 11232 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4088 จ.ส.อ. พลณเดช  แกวกียูร 11233 ช.พัน.8 พล.ม.1

4089 ร.ต. มณู  มาดี 11234 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4090 ร.ต. ไกลรัด  พองพรหม 11235 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4091 จ.ส.อ. สุปญญา  ควรหา 11236 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4092 จ.ส.อ. ถวิล  เหมือนหัวหนอง 11237 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4093 ร.ท. สนุก  แผลงดี 11239 ม.3 พัน.26

4094 จ.ส.อ. สืบพงษ  คงเทศน 11243 รอย.ลว.ไกล 4

4095 ร.ท. วรวุฒิ  ออนวงษ 11244 ทภ.3 (นายทหาร)

4096 พ.ต.หญิง ชัญญากานต  คํามาก 11247 สมาชิกสงเงินเอง

4097 พล.ต. สุภฤกษ  สืบคลาย 11253 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4098 พ.อ. สาทร  เตจะวงศ 11254 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4099 ร.ต. สุทัศน  จันทรลอย 11256 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4100 ร.ต. สุรัตน  มาจาก 11257 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4101 ร.ต. สมบัติ  ชิตพันธุ 11258 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4102 จ.ส.ต. ศิริชัย  แสงทอง 11259 กรม ทพ.35

4103 จ.ส.อ. อัตถพร  อํ่าแกว 11261 กรม ทพ.35

4104 พ.ต. รัสมี  ลาสกุล 11262 กรม ทพ.35

4105 จ.ส.อ. ประพันธ  วิไลรัตน 11263 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4106 พ.ต. ธิติวัฒน  ยาวิไชย 11265 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4107 พ.อ. เดชา  ปุญญฤทธ์ิ 11269 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4108 ร.ท. จรรยงค  ทองนาค 11270 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4109 จ.ส.อ. ประทีป  ชมภูศรี 11272 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

4110 ร.ต. ณัฐกันฑ  ทิวาคํา 11275 ป.พัน.17 พล.ร.7

4111 จ.ส.อ. สําฤทธ์ิ  เมฆแจง 11278 ป.4

4112 ร.ต. กฤษณ  ลอยเวหา 11283 ช.3 พัน.302

4113 จ.ส.อ. อนันต  แจมดี 11286 รอย.ปจว.3

4114 จ.ส.อ. สุรศักดิ์  สุปนานนท 11287 รอย.ปจว.3

4115 ส.อ. จรัญ  ราษฎรยินดี 11288 รอย.ปจว.3
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4116 ส.อ. มลเฑียร  พันธุช่ืน 11289 รอย.ปจว.3

4117 ส.ท. รชฎ  โกลาหะฬะ 11292 มทบ.32

4118 พ.ท. จรัสเพชร  ปรางคลัง 11293 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4119 จ.ส.อ. เบญจพล  กมลเพชร 11294 พัน.พัฒนา 3

4120 จ.ส.อ. กิตติชาติ  ขีรี 11295 พัน.พัฒนา 3

4121 ร.ต. ภาณุมาศ  กลับทุง 11298 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4122 จ.ส.อ. นคร  โพธ์ิอินทร 11303 ช.พัน.4 พล.ร.4

4123 ร.ต. จักรกฤษณ  วิเศษทักษ 11304 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4124 จ.ส.อ. เจริญ  บัวสาย 11305 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

4125 ส.ท. สุรพงษ  วิบูลยพันธุ 11307 มทบ.31 (ลูกจาง)

4126 ร.ต. วิสิทธ์ิ  ขวัญเมือง 11313 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4127 จ.ส.อ. สอง  เสารแกว 11315 มทบ.310

4128 จ.ส.อ. ธานี  ประสาทกิจ 11317 ร.14 พัน.1

4129 พ.ท. วรัญชิต  หลักหาญ 11320 ร.4 พัน.2

4130 ร.ท. วิเชียร  อุดจุม 11323 ร.14

4131 ร.ท. ปติ  สุธาพรต 11325 ร.14 พัน.1

4132 จ.ส.ท. วาทิน  ศรีอาวุธ 11329 รอย.ลว.ไกล 4

4133 ร.ท. โฉนด  เมืองตัน 11330 ร.14 พัน.1

4134 จ.ส.อ. รังสรรค  โพธินัย 11332 ร.14 พัน.1

4135 จ.ส.อ. จรัญ  หมีน่ิม 11334 ร.14 พัน.1

4136 ร.ต. สุรินทร  ทองปญญา 11337 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4137 ร.อ. ประจวบ  สมเพชร 11341 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4138 ส.อ. จตุรงค  นันตา 11342 ส.พัน.11 พล.ม.1

4139 จ.ส.อ. ธรรมนูญ  มหาวัน 11343 มทบ.310

4140 จ.ส.อ. ธีรเดช  พิมพเมืองเกา 11345 ส.พัน.11 พล.ม.1

4141 จ.ส.อ. อําพล  วิมุกตาคม 11346 ส.พัน.11 พล.ม.1

4142 ร.ท. สุนทร  แลบัว 11347 ส.พัน.11 พล.ม.1

4143 จ.ส.อ. สมชาย  โรจนชีวะ 11348 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4144 ร.ต. เสนห  อารัญ 11351 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4145 จ.ส.อ. อนุรักษ  สุขสวย 11357 พัน.สร.8

4146 จ.ส.อ. วุฒิชัย  เทพนิมิตร 11358 ม.พัน.7

4147 จ.ส.ต. สุวิทย  พลพุม 11359 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4148 ร.ท. ชญาณัฏฐ  เนียมหอม 11360 กรม ทพ.35

4149 จ.ส.ท. สมบูรณ  ใจบุญลือ 11361 กรม ทพ.35

4150 จ.ส.อ. หิรัญ  เนตรวีระ 11362 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

4151 จ.ส.อ. นเรศ  ยิ้มทุง 11363 ม.พัน.9 พล.ร.4

4152 ร.ต. พงศพิสุทธ์ิ  พลบํารุง 11364 พัน.สพ.กระสุน 23

4153 จ.ส.อ. ชลอ  ศรีสุวรรณ 11366 ร.4 พัน.3

4154 จ.ส.อ. ศราวุฒิ  ชางเนียม 11368 ร.4 พัน.1

4155 จ.ส.ท. สวัสดิ์  ทองดี 11372 พัน.สห.31

4156 พ.ท. สุกิจ  ไกรกิจราษฎร 11375 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4157 พ.อ. สมชาย  ราศิริ 11376 มทบ.39 (นายทหาร)
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4158 พ.อ. เทพ  นันตา 11378 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4159 จ.ส.อ. อนุชาติ  แกวคูณ 11381 ร.4 พัน.1

4160 จ.ส.ท. จํารูญ  ศรีสวัสดิ์ 11386 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

4161 จ.ส.อ. จํานอง  ขุนแกว 11388 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

4162 จ.ส.อ. อภิชาติ  บุญพยอม 11391 ร.4

4163 จ.ส.อ. คูณ  แตงออน 11392 มทบ.36 

4164 ส.อ. ชัยพฤกษ  โนนแกว 11394 มทบ.36 

4165 จ.ส.อ. อุเทน  ยิ้มใย 11395 ทน.3

4166 ร.ต. บํารุง  สายทอง 11397 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4167 จ.ส.อ. บรรจบ  คําสุข 11403 กอง สพบ.พล.ม.1

4168 จ.ส.อ. อภิวัฒน  หันตุลา 11404 กอง สพบ.พล.ม.1

4169 พ.ต. ไพศิลป  บัวแพง 11407 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4170 ร.อ. ธวัชชัย  ศรีวรรณชัย 11408 ม.3 พัน.26

4171 ร.ต. ธวัชชัย  ทองดี 11410 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

4172 ร.อ. สุรพงษ  หอมเจริญ 11411 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4173 ร.ต. ชัยพงษ  แสงสวาง 11412 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4174 ร.อ. นุศร  บุตรศรี 11413 มทบ.31

4175 จ.ส.อ. สวาง  มียวน 11418 ป.4 พัน.104

4176 ร.ท. พงษศักดิ์  วังแสง 11419 ส.พัน.4 พล.ร.4

4177 จ.ส.อ. ประเสริฐ  บุญกอแกว 11423 รอย.ม.(ลว.) 4

4178 จ.ส.อ. แทน  บุตรทอง 11426 รอย.บก.พล.ร.4

4179 ร.ต. ศิรพงศ  เอ่ียมทิพย 11434 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

4180 ร.ต. กมล  คํามาโมงค 11436 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4181 ร.ท. นิคม  กระช้ัน 11440 มทบ.36 

4182 จ.ส.อ. อุทัย  นครขวาง 11441 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4183 พ.อ. รณชัย  พูสอน 11442 มทบ.36 

4184 จ.ส.อ. กิตตินันท  อินทรจันทร 11447 สมาชิกสงเงินเอง

4185 จ.ส.อ. ฟารุง  จันทรคง 11449 ช.พัน.8 พล.ม.1

4186 ร.อ. สุเทพ  ศรีนาราง 11452 พัน.พัฒนา 3

4187 จ.ส.อ. ศักรินทร  ศรีวรมย 11454 ม.3 พัน.26

4188 ร.ต. ธงชัย  สัจวุฒิ 11455 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4189 จ.ส.อ. เสกสรรค  ไกรกิจราษฎร 11456 พัน.สห.31

4190 จ.ส.อ. ชาติชาย  ชัยกิจ 11463 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

4191 ร.ต. ชารินทร  เงาผอง 11466 พัน.พัฒนา 3

4192 ร.ต. อภิเชษฐ  หมีสิน 11469 ร.4

4193 พ.อ. ทินชาติ  สุทธิรักษ 11471 มทบ.39 (นายทหาร)

4194 จ.ส.อ. ประพล  บุญมีมาก 11476 มทบ.36 

4195 จ.ส.อ. ตอศักดิ์  กมลเพ็ชร 11479 ม.พัน.28 พล.ม.1

4196 จ.ส.อ. ปริญญา  เนติปรีชา 11480 ม.พัน.28 พล.ม.1

4197 จ.ส.อ. สมคิด  กองกลิ่น 11482 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4198 ร.ต. โชติชัย  มุกสิก 11484 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4199 ร.ต. ชวาลา  ผิวหนองอาง 11486 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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4200 ร.อ. รุงอรุณ  คําปน 11487 พล.ม.1

4201 จ.ส.ท. สันทัด  มวงบึงพราว 11491 พัน.สบร.23

4202 ส.อ. ศักดิ์สยาม  มั่นคง 11492 ส.พัน.4 พล.ร.4

4203 จ.ส.อ. ชเวงศักดิ์  ไกรกิจราษฎร 11493 รอย.บก.พล.ร.4

4204 จ.ส.อ. ทศพร  สรณะรังสรรค 11494 กรม ทพ.36

4205 จ.ส.อ. สมเกียรติ  ตันมาดี 11500 ทภ.3

4206 พ.อ. ปรีดา  เกษตรเวทิน 11501 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4207 จ.ส.อ. ไพจิตร  อัมระนันท 11507 ร.4

4208 จ.ส.อ. อุเทน  ใยระยา 11509 ร.14

4209 พ.ท. ทรงยศ  ตุมแกว 11512 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4210 ร.ท. พลศักดิ์  พาที 11515 ร.4 พัน.2

4211 จ.ส.อ. เสนห  คงหาญ 11520 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

4212 ส.ท. สายัณห  จักษุศรี 11523 มทบ.36 

4213 จ.ส.อ. ธรรมศักดิ์  คงทัด 11530 ม.3 พัน.18

4214 ส.อ. บุญชวย  จันเหลือง 11531 กอง พธ.พล.ม.1

4215 ร.ต. อนันต  กิจทวี 11532 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4216 ร.ต. สํารวย  ภูอาบออน 11534 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4217 ร.ต. สุรัตน  เพ็งพันธ 11535 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4218 ร.ท. หนูเทียน  นนทภา 11538 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4219 จ.ส.อ. สุเทพ  มีดา 11539 ม.3 พัน.13

4220 ร.ต. อุเทน  หินสูงเนิน 11540 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4221 จ.ส.อ. เจริญ  สอนเวียง 11541 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4222 ร.ต. สน่ัน  แวนแกว 11542 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4223 จ.ส.ต. สิทธิศักดิ์  เปยงใจ 11543 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

4224 ร.อ. สมชาย  อัมพรเกียรติพล 11544 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4225 ร.ต. กิตติ์โสภณ  เดชพิพัฒนพงศ 11545 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4226 จ.ส.อ. ภาณุเมศ  จันทรเกตุ 11546 กอง สพบ.พล.ม.1

4227 จ.ส.ท. สุรเทพ  มั่นชาวนา 11547 กอง สพบ.พล.ม.1

4228 จ.ส.อ. สมรักษ  สาตรจําเริญ 11550 ส.พัน.11 พล.ม.1

4229 จ.ส.อ. สมปอง  อินสอาด 11552 ส.พัน.11 พล.ม.1

4230 ร.ต. เสริม  หลงทอง 11553 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4231 ร.อ. สมหมาย  คํานาดี 11555 สมาชิกสงเงินเอง

4232 พ.ท. พีรพจน  กวางวิเศษ 11556 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4233 ร.อ. พัลลภ  ทองศรี 11557 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4234 จ.ส.อ. ยุทธศักดิ์  สนสายสิงห 11558 ช.พัน.8 พล.ม.1

4235 ร.อ. ขจรศักดิ์  โพธิจิตร 11559 พัน.พัฒนา 3

4236 จ.ส.อ. ดําเนิน  รอดนุช 11568 ร.4 พัน.3

4237 พ.อ. จําเนียร  นอยระแหง 11569 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4238 จ.ส.ท. ธํารงค  วงศสาหราย 11572 มทบ.39

4239 จ.ส.อ. อลงกต  ไกรกิจราษฎร 11574 มทบ.39

4240 จ.ส.อ. สละ  ทุยคํา 11576 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4241 ร.ต. อนันต  เดชะประทุมวัน 11579 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
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4242 จ.ส.อ. บุญสง  เมนสุข 11580 ศปภอ.ทบ.3

4243 จ.ส.อ. ดิเรก  เพ็ชรมี 11584 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4244 จ.ส.ต. ชุมพล  ชายเพ็ชร 11589 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4245 จ.ส.อ. จิระวรรธน  ท่ังคํา 11590 สมาชิกสงเงินเอง

4246 พ.อ.หญิง อโนทัย  จันทราพิพัฒน 11593 รพ.คายจิรประวัติ

4247 จ.ส.อ. พยับ  มีอุดร 11594 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

4248 ร.ต. คํารณ  พลสาร 11595 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

4249 จ.ส.อ. พัฒนพงศ  เสือยันต 11596 มทบ.310

4250 พ.ต. กัมพล  ลอตระกานนท 11597 สมาชิกสงเงินเอง

4251 จ.ส.อ. ณฐกฤต  พงษา 11599 พล.ม.1

4252 จ.ส.อ. กฤษณพันธ  ชุณหสุวรรณ 11600 สมาชิกสงเงินเอง

4253 ร.ต. ถวิล  สืบศรี 11601 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4254 พล.ท. ณรัช  สิงหปภาภร 11602 สมาชิกสงเงินเอง

4255 จ.ส.ต. สุทธ์ิพัฐเกษม  นุชสติวรโชติ 11603 กรม ทพ.35

4256 ส.อ. ณัฐศักดิ์  ยศสุวรรณ 11605 ศฝ.นศท.มทบ.32

4257 พล.ต. เสวก  โคตรสันเทียะ 11611 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4258 พ.ท. ทวนทอง  สิทธิ 11613 มทบ.39 (นายทหาร)

4259 จ.ส.อ. พลชัย  ทองพันช่ัง 11619 ร.4

4260 พ.อ.หญิง สุนีย  โคตรสันเทียะ 11621 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

4261 จ.ส.อ. มงคล  ฉิมนาคพันธ 11622 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4262 จ.ส.อ. สนธยา  แกวโต 11623 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

4263 จ.ส.อ.หญิง จินตนา  พลวรรธวรกุล 11626 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

4264 พ.ต.หญิง ธนะรัตน  อูอรุณ 11627 สมาชิกสงเงินเอง

4265 จ.ส.อ. ภูริ  เพ็งเรือง 11629 มทบ.36 

4266 ส.อ. อุเทน  หย่ําวิลัย 11635 มทบ.36 

4267 พ.อ. อําพล  วนิชบูรณ 11637 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4268 พ.อ. อภิวุฒิ  จุลกลับ 11639 มทบ.36 

4269 จ.ส.อ. ธวัช  ยศปญญา 11644 ม.พัน.28 พล.ม.1

4270 จ.ส.อ. ชัยรัตน  หาโชด 11645 ม.พัน.28 พล.ม.1

4271 จ.ส.อ. ขวัญทอง  ตันเยี่ยน 11646 ม.พัน.28 พล.ม.1

4272 จ.ส.อ. รณชัย  ฤทธ์ิบูลย 11648 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4273 ร.ต. พยอม  จิตรีชัย 11649 ม.3 พัน.18

4274 จ.ส.ต. ยงยุทธ  ก่ิงสดสี 11655 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4275 ร.ท. ถนอมศักดิ์  ปาลกะวงศณ อยุธยา 11657 มทบ.36 

4276 ร.ต. ปรียวัฒน  ศุภลักษณ 11658 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4277 ร.ต. สุนทร  พระโพธ์ิวังซาย 11661 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4278 ส.อ. จารึก  ทรงพุฒิ 11663 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4279 จ.ส.ต. บุญเรือง  จอมยิ้ม 11665 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4280 ร.ต. ไกรวุฒิ  มาเนตร 11672 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4281 พ.ท. บุญลือ  ทองเพ่ิม 11673 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4282 จ.ส.อ. นิยม  คําหลา 11678 พล.พัฒนา 3

4283 จ.ส.อ. อินทร  สุขไทย 11679 พัน.พัฒนา 3
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4284 จ.ส.อ. อนุพันธ  อารีย 11682 พัน.สบร.23

4285 จ.ส.ต. ณพดล  มะโน 11683 กรม ทพ.31

4286 จ.ส.อ. วินัย  ศิริรัตน 11685 ช.3 พัน.302

4287 จ.ส.อ. เฉลิมชัย  เจริญผอง 11688 ร.4

4288 จ.ส.อ. สัญญา  จินตกสิกรรม 11689 ร.4

4289 ร.ต. สัญญา  ยะถา 11691 ร.7

4290 จ.ส.อ. ไพทูล  จายยัง 11692 ร.4 พัน.2

4291 พ.ท.หญิง วรรณศรี  แสงสรอย 11695 รพ.คายจิรประวัติ

4292 จ.ส.ต. สมชาย  น่ิมทอง 11696 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

4293 ส.ต. สุรชัย  นากลาง 11699 มทบ.36 

4294 จ.ส.อ. สําฤทธ์ิ  สาทสังข 11701 ม.3 พัน.13

4295 จ.ส.ท. ชัชวาล  สรรพชาง 11704 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

4296 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ  บัวคํา 11707 ม.3 พัน.26

4297 ร.ท. วิสันต  บุญธรรม 11708 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4298 ร.ต. สมชาย  สมุทร 11709 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4299 จ.ส.อ. สุขคํา  ทะนะขวาง 11711 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4300 ร.ท. ขวัญชัย  สารวัตร 11716 ม.พัน.9 พล.ร.4

4301 ร.อ. มณฑล  เอ้ืออําไพ 11720 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4302 ร.ท. วันชัย  เอ่ียมกาย 11721 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

4303 ส.อ. จรัญ  บัวดวง 11723 มทบ.39

4304 พ.ต. ชัยเดช  พรมศิริ 11726 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4305 ร.ต. บํารุง  คลังเจริญ 11728 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4306 ส.ต. สายยัน  จีนดวง 11729 พัน.สห.31

4307 จ.ส.อ. ประพันธ  พวงมาลัย 11730 สมาชิกสงเงินเอง

4308 ร.ต. วุฒิจันทร  สุขคุม 11734 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4309 พ.อ. เกรียงศักดิ์  ปกคําไทย 11735 ศฝ.นศท.มทบ.32

4310 จ.ส.อ. สุรนาถ  แสนพรหม 11736 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4311 พ.ท. สมพร  มีรอด 11737 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4312 จ.ส.อ. วัชิราวุธ  ปนใจ 11738 ช.3 พัน.302

4313 จ.ส.อ. รณชัย  สุริจันทร 11742 ช.3 พัน.302

4314 จ.ส.อ. อนุรักษ  รอดละมาย 11743 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

4315 จ.ส.อ. วุฒิชัย  บํารุงศรี 11745 ร.4 พัน.2

4316 ร.ต. เกษม  แสงเมือง 11753 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4317 จ.ส.อ. วรพล  อินรุง 11754 มทบ.310

4318 ร.ต. จิรวิทย  สีโถ 11756 สง.สด.จว.พ.ช.

4319 จ.ส.อ. ประดิษฐ  อูสุวรรณ 11760 รพ.คายพอขุนผาเมือง

4320 จ.ส.อ. สัญญา  กันทะสอน 11763 รอย.บก.พล.ม.1

4321 ร.ท. สมคิด  ดวงแสนโย 11764 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4322 ร.ต. มรกต  พาภักดี 11766 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4323 จ.ส.อ. ปรีชา  เทียนคลาย 11767 ส.พัน.11 พล.ม.1

4324 ร.ท. อุดร  หลากันหา 11769 ส.พัน.11 พล.ม.1

4325 จ.ส.อ. พิเชษฐ  นันทะไชย 11771 สมาชิกสงเงินเอง
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4326 ส.อ. พิเชฐ  สานุวิทย 11774 ส.พัน.11 พล.ม.1

4327 จ.ส.อ. เกษม  เทพสิทธ์ิ 11780 ช.พัน.8 พล.ม.1

4328 พ.ท. สมศักดิ์  เผือกกลอม 11781 มทบ.36 

4329 ร.ต. อินทรสม  คําเตจะ 11782 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4330 พ.ท. สุทัศน  โพธ์ิกลิ่น 11783 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4331 พ.ท. สมใจ  ทองพวง 11784 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4332 ร.ท. กอเกียรติ  สถิตานนท 11786 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4333 ร.ต. สถาพร  มินวงษ 11790 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4334 ร.ท. สิทธิชัย  พันธมั่งมี 11793 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4335 ร.อ. เอนก  สัมฤทธ์ิดี 11797 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4336 ร.ต. อธิศักดิ์  บัวแกว 11798 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4337 ร.ต. แสวง  เทโวขัติ 11800 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4338 จ.ส.อ. สงา  แสนจันทร 11805 กรม ทพ.32

4339 ส.อ. ไพโรจน  เหมือนเพ็ชร 11807 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4340 ร.ท. เจษฎาวุธ  วงษวัฒน 11816 กรม ทพ.32

4341 จ.ส.อ. สวัสดิ์  ปลองนาค 11820 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

4342 ร.ต. เทพฤทธ์ิ  สมัครเขตวิทย 11821 กรม ทพ.32

4343 ร.ต. ปรัชญา  สําโรง 11823 กรม ทพ.32

4344 จ.ส.อ. อดิเรก  กฤตยามาศ 11826 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4345 ร.ต. สมบูรณ  จินดามรกฎ 11827 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4346 จ.ส.ต. สมหมาย  ธงชัย 11830 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4347 ส.อ. อภิชาติ  ศรีปาน 11834 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4348 จ.ส.อ. กฤษณะ  ออนจันทร 11838 กรม ทพ.32

4349 จ.ส.อ. เถลิงศักดิ์  สาคร 11840 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4350 ร.ต. พงษสวัสดิ์  พรมมา 11842 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4351 จ.ส.อ. วิลญา  วงศศรี 11843 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4352 พ.อ. ดิเรก  บุญเลื่อน 11845 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4353 พ.ท. ธเนศ  บุญประเสริฐ 11846 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4354 พ.ต. วิชัย  โพธ์ิทอง 11848 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4355 พ.ท. อิทธิพัทธ  คาแกว 11849 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4356 พ.ท. สุรัช  เอมกมล 11850 สง.สด.จว.พ.ล.

4357 ร.ต. สมควร  นันตา 11852 มทบ.34

4358 จ.ส.อ. จักรพงษ  ทองพรม 11854 สง.สด.จว.ส.ท.

4359 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ  รังผื้ง 11856 สง.สด.จว.น.ว.

4360 ร.ท. สุริยา  ศิริปุณย 11857 สง.สด.จว.ก.พ.

4361 พ.ต. นวิธาน  พรานบุญญฤทธ์ิ 11859 สง.สด.จว.ส.ท.

4362 พ.อ. ณธีนนท  กุลวณิชรุงไพลิน 11862 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4363 พ.ท. วิสูตร  นุชนอมบุญ 11864 สง.สด.จว.อ.ต.

4364 พ.ท. ศรีไว  สายจิตร 11865 สง.สด.จว.พ.จ.

4365 พ.ต. พลเดช  โตะทับทิม 11866 มทบ.310

4366 จ.ส.อ. สากล  จิ๋วจันทร 11871 สง.สด.จว.อ.ต.

4367 นาย สุภาพ  จึงกระแพ 11873 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
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4368 พ.ต. อารินนท  ยศสิริพรชัย 11875 สง.สด.จว.น.ว.

4369 จ.ส.อ. อํานาจ  สาดสี 11876 สง.สด.จว.ม.ส.

4370 จ.ส.อ. ภุชงค  เง้ิยวเกิด 11878 สง.สด.จว.ส.ท.

4371 พ.ต. แมน  บุญทิพยจําปา 11879 สง.สด.จว.อ.น.

4372 นาย มานพ  แสงพิชัย 11882 สง.สด.จว.น.ว.

4373 ร.อ. ศิลชัย  ไกรวารี 11885 สง.สด.จว.พ.จ.

4374 จ.ส.อ. ภานุกาญจน  พรมพิทักษ 11886 สง.สด.จว.พ.จ.

4375 ส.อ. อนิรุต  บุญพิมพ 11888 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4376 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์  หางาม 11890 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4377 พ.ต. กรีฑา  ชูท้ิง 11891 สมาชิกสงเงินเอง

4378 จ.ส.อ. บุญเรือง  ซึ่งจาย 11892 สง.สด.จว.พ.ช.

4379 จ.ส.อ. สุรศักดิ์  แมนรัตน 11893 สง.สด.จว.ล.ป.

4380 พ.ต. คํารณ  พิมสอน 11894 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4381 ร.ต. นพพงศ  วงษจันทนา 11895 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

4382 นาย บุญเชิด  กุลคง 11896 สง.สด.จว.พ.ช.

4383 นาง ธรรมภรณ  กุลคง 11897 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4384 พ.ท. เชน  พุทธวงศ 11898 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4385 พ.ท. ศรณพงศ  รุงสุวรรณ 11901 สง.สด.จว.ต.ก.

4386 ร.ต. สุภโชค  คันธานุรักษ 11902 สง.สด.จว.อ.น.

4387 พ.ท. สมบัติ  ไชยวงศ 11905 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4388 จ.ส.อ. ฐาปกรณ  กันพรอม 11907 สง.สด.จว.ก.พ.

4389 นาย ทองดี  อุไรวรรณ 11909 สง.สด.จว.ก.พ.

4390 จ.ส.อ. รุง  สาขุนทด 11911 สง.สด.จว.พ.ช.

4391 พ.ท. สุชีวา  แสงทานัง 11914 สง.สด.จว.พ.ล.

4392 พ.อ. พัฒนพิทักษ  พันธุพิชญา 11917 สง.สด.จว.ช.ร.

4393 ร.ต. มนตรี  สนทิม 11918 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4394 จ.ส.อ. เนตร  ลํานอย 11919 มทบ.38

4395 จ.ส.อ. พิชญหิรัณ  กุลโล 11920 สง.สด.จว.น.น.

4396 จ.ส.อ. ไฉน  แกวทิพย 11921 สง.สด.จว.พ.จ.

4397 ร.ต. รัฐกรณ  แกวชมภู 11922 สง.สด.จว.ล.ป.

4398 พ.ต. สมนึก  ทิพยสร 11923 สง.สด.จว.น.น.

4399 จ.ส.อ. จรูญ  กาคํา 11924 สง.สด.จว.ช.ร.

4400 จ.ส.อ. มนัส  เครือสาร 11925 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4401 ร.ท. วัธนกานต  กันแกว 11927 สง.สด.จว.พ.ร.

4402 ร.ท. ณัฐวุฒิ  อยูบาง 11928 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4403 พ.ต. แสวง  วงคบุรี 11929 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4404 จ.ส.อ. ปราโมทย  นิลนิยม 11930 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4405 พ.อ. ปรีชา  เช้ือเจ็ดตน 11931 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4406 พ.ต. ประวิทย  รักษชน 11932 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4407 ร.อ. ธเนศ  กันทา 11937 กรม ทพ.36

4408 จ.ส.อ. เดน  จาระมัย 11938 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4409 ร.ต. ประสงค  กุณี 11940 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย
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4410 จ.ส.อ. สุทนชัย  ชวลิต 11942 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4411 ร.ต. ธนวัฒน  ณ ลําพูน 11943 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4412 ร.ต. นิตินันต  สังฆะมะณี 11944 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4413 จ.ส.ต. สุรศักดิ์  กํ่าแกว 11946 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4414 ร.ท. นิพนธ  ทรายแกว 11949 กรม ทพ.36

4415 จ.ส.อ. วิชัย  ปนสุรินทร 11950 พัน.พัฒนา 3

4416 จ.ส.อ. วิโรชน  เพ็งแกว 11951 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

4417 ร.ต. กรมดิฐ  ดีอินทร 11954 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4418 จ.ส.อ. อลงกรณ  เชียงงาม 11955 มทบ.310

4419 จ.ส.อ. สุวรรณ  สิงหเดช 11956 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

4420 ร.ต. สุรชาติ  ฉิมศิริ 11957 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4421 พ.อ. กวิน  ยาวิชัย 11959 มทบ.32

4422 จ.ส.อ. ชาติ  ยิ่งสม 11962 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4423 พ.ท. บุญชวย  แกวเกตุ 11964 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4424 พ.อ. บุญยัง  ทนันไชย 11967 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4425 จ.ส.อ. ณฐนนท  ชูติ 11973 ช.พัน.4 พล.ร.4

4426 จ.ส.อ. สมหวัง  อานุภาพ 11977 ม.พัน.7

4427 ร.ต. สมาน  พวนศิริ 11978 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4428 ร.ต. สมศักดิ์  สินยอด 11980 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4429 จ.ส.ต. รุงศักดิ์  บุญตัน 11981 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4430 ร.ต. แกว  ศรีคําสุข 11985 สง.สด.จว.พ.ช.

4431 ร.ต. ณัฐภัทร  กุลทิพย 11988 สง.สด.จว.น.ว.

4432 พ.ต. มานพ  เรือนมูล 11989 สง.สด.จว.พ.จ.

4433 จ.ส.อ. ชาญวิทย  เอมโอด 11990 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4434 พ.ท. นเรศ  วงศสะอาด 11993 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4435 พ.ต. วัฒนา  เช่ือมไพบูลย 11995 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4436 พ.ท.หญิง บุณฑริกา  ฑีฆวาณิช 11996 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

4437 จ.ส.อ. วีรสิทธ์ิ  คงปาน 11997 ทน.3

4438 จ.ส.อ. ภูวดล  งามบุญฤทธ์ิ 11998 สง.สด.จว.พ.จ.

4439 ร.อ. วิโรจน  อินธรรม 11999 มทบ.32

4440 ส.อ. มณเฑียร  โตสําลี 12002 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4441 พล.ท. อุทัย  ชัยชนะ 12004 สมาชิกสงเงินเอง

4442 ร.ต. วรชัย  เกิดบาง 12005 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

4443 จ.ส.อ. สัมฤทธ์ิ  วิชัยเนาว 12008 มทบ.310

4444 ร.ต. ประทิน  มั่งคั่ง 12010 มทบ.36 

4445 ร.ท. นาววา  ชากองมา 12011 ม.3 พัน.18

4446 จ.ส.อ. สุรัตน  จันทรรุง 12012 ม.3 พัน.18

4447 จ.ส.อ. รณชัย  ดีอํ่า 12018 สง.สด.จว.ส.ท.

4448 พ.ต. กิตติภพ  ชินเทพ 12021 สง.สด.จว.น.น.

4449 จ.ส.อ. สุทัศ  พรมพิทักษ 12022 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

4450 พ.ต. ทองใบ  บุญรอด 12024 สง.สด.จว.พ.ช.

4451 จ.ส.อ. พยุง  เกตุทา 12026 มทบ.35
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4452 พ.ท. ธนวิทย  นอยอาย 12028 สง.สด.จว.พ.ย.

4453 พ.อ. พิชิตชัย  หัตถปะนิตย 12029 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4454 พ.ท. โชคฐนวัฒน  เจริญวงศ 12031 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4455 ร.ต. ชุมพร  มีอาหาร 12035 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4456 จ.ส.อ. ไกรศรี  กันธิพันธ 12036 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4457 พ.ต. อติพจน  ตุนสีใส 12037 สง.สด.จว.ช.ร.

4458 จ.ส.อ. สมเดช  ใจยะ 12038 สง.สด.จว.ช.ร.

4459 ร.ต. นันทวุฒิ  วรรณสอน 12039 สง.สด.จว.ช.ร.

4460 ร.ต. ธีระ  กลัดเทศ 12042 ร.4 พัน.1

4461 จ.ส.อ. อนุทัศน  สงสัย 12046 รอย.ลว.ไกล 4

4462 ร.ต. มานัส  เทศวัง 12054 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4463 จ.ส.อ. ปญญรัชต  ปุญญฤทธ์ิ 12055 มทบ.39

4464 จ.ส.อ. จตุรภัทร  แจมเมือง 12064 ช.3 พัน.302

4465 ร.ท. กระเษม  จันทรชูกลิ่น 12065 ร.14

4466 ร.ท. มานพ  เข่ือนแกว 12068 ป.4 พัน.4

4467 พ.อ. อัมพร  เกษตรเอ่ิยม 12070 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4468 จ.ส.อ. กมล  กอนทอง 12071 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4469 ร.ท. สวงค  มีมาก 12072 มทบ.39 (นายทหาร)

4470 จ.ส.ท. สุระชัย  กัลพฤกษ 12074 มทบ.31 (ลูกจาง)

4471 จ.ส.อ. วิชานนท  ศรีหาโท 12077 มทบ.36 

4472 จ.ส.อ. พงษศักดิ์  นาคจีนวงษ 12078 สง.สด.จว.พ.ช.

4473 จ.ส.อ. มารุต  เพชรรัตน 12080 มทบ.36 

4474 จ.ส.อ. วสันต  แกวกลม 12084 มทบ.36 

4475 ร.ท. ไพโรจน  ปองแกว 12085 พล.ม.1

4476 ร.ต. ฉัตรชัย  รอตประเสริฐ 12086 มทบ.36 

4477 จ.ส.อ. อาทิต  ศรีอาวุธ 12090 พัน.ซบร.23

4478 จ.ส.อ. สมเกียรติ  พิมสารี 12095 ช.พัน.8 พล.ม.1

4479 ร.อ. ธีระพงษ  พีระพันธ 12096 มทบ.36 

4480 ร.ท. สุรศักดิ์  แทงทอง 12097 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4481 จ.ส.อ. ภัทรพล  คําเผา 12098 มทบ.31

4482 จ.ส.อ. อนันตชัย  ชัยรัตนทรัพย 12099 กรม ทพ.33

4483 ร.ท. วรวุฒิ  วรสิริวัฒนนนท 12102 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4484 พ.ท. พเยาว  คงหนองลาน 12103 สง.สด.จว.อ.ต.

4485 พ.ท. กานต  วิชญาลักษณ 12104 สง.สด.จว.ส.ท.

4486 จ.ส.อ. รักแดน  เมืองวงค 12105 สง.สด.จว.ส.ท.

4487 พ.อ. อนุชาติ  กลิ่นฤทธ์ิ 12106 สง.สด.จว.ม.ส.

4488 ร.ต. ธงชัย  ดิษสุธรรม 12109 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4489 ร.ท. เสกสิทธ์ิ  ศรีสุข 12110 สง.สด.จว.ล.พ.

4490 จ.ส.อ. วรภาส  บุญเปยม 12111 สง.สด.จว.พ.จ.

4491 ร.ต. ชนทัช  รัตนพชรพงศ 12113 สง.สด.จว.ล.ป.

4492 จ.ส.อ. ยุทธศักดิ์  ปญญาพิศุทธ์ิ 12114 สง.สด.จว.อ.น.

4493 พ.อ. วิโรจน  เช้ือประดิษฐ 12115 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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4494 จ.ส.อ. ศุภสัณห  มีเครือรอด 12116 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4495 พ.ท. ฤเดช  เกษมรัตน 12119 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4496 พ.ต. พิษณุพร  เอกจิตร 12120 สง.สด.จว.ช.ร.

4497 ร.ต. อัครินทร  ใจสุข 12121 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4498 ร.ท. ชยกฤต  ผองเลิศ 12127 พัน.สร.4

4499 พ.อ. ไมตรี  ชูปรีชา 12128 ร.14

4500 จ.ส.อ. ไสว  ราชประโคน 12132 ร.4 พัน.2

4501 จ.ส.ต. สมเกียรติ  ช่ืนจิตร 12135 มทบ.36 

4502 ส.อ. พจเดช  สังเกตุดี 12136 กรม ทพ.33

4503 พ.อ. ชาตรี  สงวนธรรม 12137 ม.2

4504 จ.ส.อ. รัตนพร  ละครแกว 12138 พัน.สห.31

4505 จ.ส.อ. กรุงศรี  พิบูลย 12140 ม.พัน.28 พล.ม.1

4506 จ.ส.อ. ชาติชาย  จันคํา 12141 ม.พัน.28 พล.ม.1

4507 พล.ท. โอม  สิทธิสาร 12145 สมาชิกสงเงินเอง

4508 พ.อ. อารีย  ชูศรี 12146 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4509 พ.ต. เรวัตร  พันธวาวงษ 12147 สง.สด.จว.น.ว.

4510 พ.ท. ชูชีพ  มากบํารุง 12148 มทบ.36 

4511 ร.ท. วีระพัฒน  อุนมี 12149 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4512 พ.ท. นพพร  ถนอมพวง 12152 สง.สด.จว.พ.จ.

4513 พ.ท. ชยุต  เทพทิพย 12154 สมาชิกสงเงินเอง

4514 พ.ต. วิชิต  ทองกวด 12156 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4515 พ.อ. สุวิช  มั่นเขตรวิทย 12157 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4516 พ.ท. ธงชัย  อุนใจ 12158 สง.สด.จว.ช.ร.

4517 จ.ส.อ. มนตรี  ศรีสุข 12161 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4518 จ.ส.อ. อุบล  พูลประเสริฐ 12163 ส.พัน.4 พล.ร.4

4519 จ.ส.อ. แสวง  ศรีพันธ 12165 พล.ร.7

4520 ร.ท. พงษพันธ  เหมือนเพชร 12169 ร.4 พัน.3

4521 จ.ส.อ. ช้ันชิต  พิมพล 12171 ร.4 พัน.3

4522 จ.ส.อ. สันติ  อินลา 12174 ร.4 พัน.3

4523 จ.ส.อ. วิระ  โพธ์ิดง 12179 ร.4 พัน.3

4524 ร.ท. พรหมวิวัฒน  ทองรินทร 12180 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

4525 จ.ส.อ. ชยพัทธ  แกวมณี 12186 ช.พัน.4 พล.ร.4

4526 จ.ส.อ. ฐิติพงศ  นันทพันธ 12187 ช.พัน.4 พล.ร.4

4527 จ.ส.อ. องอาจ  เน้ือไม 12190 ร.14 พัน.2

4528 จ.ส.อ. พิศาล  คีรีถิรกุล 12191 ร.14 พัน.2

4529 จ.ส.อ. จักรกฤษณ  สุดชารี 12194 ม.พัน.15

4530 จ.ส.อ. สัญญา  ธรรมสละ 12196 ม.พัน.28 พล.ม.1

4531 จ.ส.อ. ฉัตรชัย  ชอบใจ 12197 ม.พัน.28 พล.ม.1

4532 จ.ส.อ. มีศักดิ์  แปนดวง 12198 ม.พัน.28 พล.ม.1

4533 จ.ส.อ. สมัย  ดอนสุวอ 12199 สมาชิกสงเงินเอง

4534 พ.ท. ดิสชัย  พลัดภัยพาล 12200 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4535 ร.ท. กฤตวิทย  อุปจักร 12201 สมาชิกสงเงินเอง
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4536 ร.ต. บุญมี  ทองรักษา 12202 ม.3 พัน.13

4537 พ.ท. เจริญ  ทิมจะโปะ 12203 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4538 ส.อ. ศรากรณ  ศิริธนะ 12205 กอง สพบ.พล.ม.1

4539 ร.ต. สมพงค  คงสมบัติ 12207 กอง สพบ.พล.ม.1

4540 ร.ท. สุชาติ  ดวงมาลา 12212 ส.พัน.11 พล.ม.1

4541 ร.ต. ปณพล  ปนอยู 12214 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4542 จ.ส.อ. พิเชษฐ  สุกประเสริฐ 12215 ช.พัน.8 พล.ม.1

4543 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ  เสมาทอง 12217 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4544 จ.ส.อ. ธนวัฒน  พลทรักษา 12219 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4545 จ.ส.อ. วิวัฒน  หาเรือนธรรม 12220 พัน.สร.8

4546 ร.ท. วัฒนธนกฤต  อัฑฒปลีกลวย 12223 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4547 ส.อ. สําราญ  มหาวงค 12225 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4548 จ.ส.อ. เสกสรร  แสงอบ 12229 สง.สด.จว.ส.ท.

4549 ร.ต. ชัยฤทธ์ิ  ตองออน 12231 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4550 จ.ส.อ. สมาน  แสงสุข 12232 สง.สด.จว.ส.ท.

4551 จ.ส.อ. ปรีชา  บางหลวง 12233 สง.สด.จว.ก.พ.

4552 พ.ท. แกว  ชํานาญหมอ 12234 สง.สด.จว.พ.จ.

4553 จ.ส.อ. ณรงค  อุปมาณ 12236 สง.สด.จว.พ.จ.

4554 จ.ส.อ. เช่ิยวชาญ  อัมพุช 12237 สง.สด.จว.อ.น.

4555 จ.ส.อ. สุทธีพันธ  คําปน 12239 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4556 ร.ท. บรรเลง  ชัยชนะ 12244 สง.สด.จว.ช.ม.

4557 พ.อ. สิทธิ  พิชัย 12245 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4558 พ.ต. กิตติณัฐ  ไชยศิลป 12246 สง.สด.จว.ก.พ.

4559 ร.ท. เอกพงศ  โชคธันยนันท 12247 สง.สด.จว.ก.พ.

4560 พ.ต. สมบัติสิริว  ศักดิ์สม 12248 สง.สด.จว.อ.ต.

4561 พ.อ. จักรกฤษณ  สุดสวาสดิ์ 12249 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4562 จ.ส.อ. ธีระวัฒน  ใบยา 12250 สง.สด.จว.พ.ร.

4563 ส.อ. นพดล  รอดละมาย 12261 กรม ทพ.33

4564 พ.อ.หญิง สุชาดา  แจมสุวรรณ 12262 มทบ.39 (นายทหาร)

4565 พ.อ. วีระพงษ  เลิศล้ํา 12264 ทภ.3 (นายทหาร)

4566 จ.ส.อ. วรรณ  ทองนาค 12271 ส.พัน.23 ทภ.3

4567 จ.ส.อ. มงคล  คําทวม 12272 ส.พัน.23 ทภ.3

4568 จ.ส.อ. ฐิติวุฒิ  กุลนาดา 12276 ร.4 พัน.1

4569 ร.ต. วัลลภ  เรืองรุง 12286 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4570 ร.อ. พนม  เทียนสวาง 12288 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4571 จ.ส.อ. สมศักดิ์  เพชรสอาด 12291 พัน.บ.21

4572 จ.ส.อ. สมศักดิ์  คงศรี 12293 ม.3 พัน.13

4573 จ.ส.อ. อธิวัฒน  ทนะขวาง 12294 ม.พัน.15

4574 ร.ต. วิเชียร  คํามั่นคง 12301 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4575 ร.ต. พรณรงค  อินโต 12306 ป.21

4576 พ.ต. สมเกียรติ  สุขสําราญ 12309 สง.สด.จว.น.ว.

4577 จ.ส.อ. วินัย  นวมศิริ 12314 สง.สด.จว.อ.น.
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4578 จ.ส.อ. สุพจน  ปรางควิเศษ 12315 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4579 ร.ต. นพดล  จั่นแตง 12320 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4580 พ.อ. อุปราธาน  อบแยม 12322 สมาชิกสงเงินเอง

4581 จ.ส.อ. มณฑล  พุมมะลิ 12323 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4582 จ.ส.อ. สมโภชน  พุฒหอม 12324 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

4583 ร.ท. สุรพล  แจงเอ่ียม 12325 สง.สด.จว.อ.ต.

4584 พ.ต. อุดมศักดิ์  ดิลกธนานันท 12328 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4585 ร.ท. ธงชัย  สวาสดิ์วงค 12329 สง.สด.จว.น.น.

4586 ร.อ. อรรถพล  ทองหอม 12330 สง.สด.จว.น.น.

4587 พ.ท. สุทธิศักดิ์  วงษยอด 12331 มทบ.38

4588 ร.ท. ชินพัฒน  สมศรี 12332 มทบ.38

4589 ส.อ. กฤษฎา  สุวรรณศรี 12333 กรม ทพ.36

4590 พ.ต. เรืองฤทธ์ิ  สุทธสาร 12337 สง.สด.จว.พ.ย.

4591 พ.ต. นิรุธ  ณ ลําปาง 12338 มทบ.37

4592 ร.ท. สมาน  มูลจอย 12340 สง.สด.จว.ช.ร.

4593 จ.ส.อ. ภูภัคภูมิ  หอมนานวกุล 12341 สง.สด.จว.ช.ร.

4594 จ.ส.อ. สถาพร  แสงแจม 12343 สง.สด.จว.น.น.

4595 จ.ส.อ. นพรัตน  ระยะ 12346 รอย.บก.พล.ร.4

4596 จ.ส.อ. ไพโรจน  ยาหอม 12348 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4597 พล.ท. ประวิทย  กลิ่นทอง 12350 สมาชิกสงเงินเอง

4598 ร.ท. ประสาน  จันทรถี 12351 มทบ.310

4599 ร.ต. ภาสกร  มีสมพงษ 12355 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

4600 ร.ต. อาคม  สุริยะประไพร 12356 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4601 จ.ส.อ. สาธิต  รักผล 12364 ม.3 พัน.13

4602 จ.ส.อ. สิทธิพร  งามมีศรี 12367 รร.ศม.

4603 จ.ส.ท. นิกร  แกวยอด 12371 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

4604 จ.ส.ต. รัชตชัย  ดีอินทร 12372 กรม ทพ.33

4605 ร.ต. ดนัย  ใจมะสิทธ์ิ 12373 ป.พัน.17 พล.ร.7

4606 พ.ท. สมยงค  ทองมิตร 12380 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4607 ร.ต. เลิศฤทธ์ิ  ปอมเงิน 12381 สง.สด.จว.น.ว.

4608 พ.ต. ปญญา  จันทสิงห 12382 สมาชิกสงเงินเอง

4609 พ.ท. สุชาติ  คุมผล 12383 สง.สด.จว.ส.ต.

4610 พ.ต. สิทธิกร  ขวัญทองอินทร 12384 สง.สด.จว.พ.จ.

4611 จ.ส.อ. บดินทร  วุฒิโอสถ 12385 สง.สด.จว.พ.ร.

4612 จ.ส.อ. พัฒนเกียรติ  วังกาวรรณ 12386 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4613 พ.อ. ประเสริฐ  คําสอน 12387 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4614 พ.ท. พยุง  พ้ัวระยา 12388 สง.สด.จว.อ.น.

4615 พ.อ. รุง  จันทรสุวรรณ 12389 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4616 ร.ต. จักรพงศ  มาทวม 12390 ม.พัน.9 พล.ร.4

4617 ร.ต. ชูชาติ  ปนเกลา 12392 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4618 จ.ส.อ. อนุรักษ  พุมโพธ์ิ 12393 ร.14 พัน.2

4619 ส.อ. พิษณุ  จําปานิล 12401 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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4620 พ.ท. เชวงศักดิ์  กันชาติ 12404 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4621 ร.ต. เฉลิม  พวงประเสริฐ 12407 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4622 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ  มูลหลา 12408 มทบ.34

4623 พล.ท. วิเชียร  ไชยปกรณ 12411 สมาชิกสงเงินเอง

4624 จ.ส.อ. เกียรติกอง  กล่ําบุตร 12420 มทบ.310

4625 ร.ท. สิทธิชัย  จันทรเลิศ 12422 ศฝ.นศท.มทบ.33

4626 ร.ท. ยุทธนา  สุวรรณแสง 12423 ม.3

4627 พ.ท. สมชิต  ภูมิชิน 12424 พล.ม.1

4628 จ.ส.ท. เสนาะ  อาจหินกอง 12428 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4629 พ.ท. สมจิตร  คุยยาสุข 12429 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4630 พ.ต. วีระศักดิ์  มณีวรรณ 12431 สง.สด.จว.พ.จ.

4631 พ.ท. สุพัด  ชาญถ่ินดง 12432 สง.สด.จว.น.ว.

4632 พ.ต. รชต  จินดานุรักษ 12434 สง.สด.จว.ช.ร.

4633 ร.ต. วรพงษ  เกิดผล 12435 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4634 จ.ส.อ. นิรัญ  สมประสงค 12438 สง.สด.จว.ช.ร.

4635 พ.ท. สุรพัฒน  แกวพันศักดิ์ 12439 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4636 พ.ท. ศุภลักษณ  ทองคําฟู 12440 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4637 จ.ส.อ. วิมล  ยะใจมั่น 12443 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4638 ร.ต. ยุทธนา  ดวงคํา 12444 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4639 พ.ท. อุทัย  เพียรการ 12445 มทบ.34

4640 จ.ส.อ. สังเวียน  ศรีคําแซง 12446 สง.สด.จว.ช.ร.

4641 ร.ต. จิติศักดิ์  ธะดวงสอน 12448 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4642 จ.ส.อ. ปพณ  แกวสืบ 12449 สง.สด.จว.ช.ร.

4643 จ.ส.อ. พูนศักดิ์  ทองทา 12450 สง.สด.จว.พ.ย.

4644 พ.อ. เผด็จ  หัสดิเสวี 12451 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4645 พ.ท. ปรีชา  แสงปรีดานนท 12452 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4646 พ.ท. จักรกฤษณ  มาเกตุ 12453 สมาชิกสงเงินเอง

4647 พ.ท. เกษม  กิติ 12458 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4648 ส.อ. อาจหาญ  มากนอย 12462 มทบ.39

4649 ร.อ. ประสิทธ์ิ  แสงนาค 12465 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4650 พ.ท. สายันต  เติมเจิม 12466 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4651 จ.ส.อ. ชัยฤทธ์ิ  คุณารักษ 12470 ช.พัน.4 พล.ร.4

4652 พ.ต. ชิณวัฒน  คําโหมด 12473 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4653 พ.ต. สมชาย  สุขสวัสดิ์ 12475 รพ.คายจิรประวัติ

4654 ร.ต. วุฒิไกร  ดนุพลกอกุล 12476 ร.14 พัน.2

4655 ร.ต. สมศักดิ์  ทาบโลหะ 12478 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4656 จ.ส.อ. ศักดิ์สกุล  จันมีศรี 12479 มทบ.36 

4657 จ.ส.ท. ศิระ  ทองดอนจุย 12481 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

4658 ส.อ. พีระ  บุญยิ่ง 12485 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

4659 จ.ส.อ. สุวรรณ  วงษสีหลา 12487 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4660 พ.ต. เรวัตร  กลิ่นหอม 12491 สง.สด.จว.น.ว.

4661 พ.อ. สัมพันธ  พักแพรก 12493 สง.สด.จว.น.น.
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4662 ร.อ. สุทธา  ตระกูลพันธ 12496 สง.สด.จว.น.ว.

4663 จ.ส.อ. อุดม  ศรีธิโอวาท 12497 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4664 พ.ต. สุทิน  บุญปน 12498 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4665 จ.ส.อ. สุมล  นาคจรุง 12500 สมาชิกสงเงินเอง

4666 พ.อ. วิเชษฐ  จันทรสิงห 12501 ม.3

4667 ร.ต. สงศักดิ์  วงศสิงห 12504 ป.4 พัน.104

4668 ร.ต. จรัญ  เนียมเหลิ่ยม 12506 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4669 จ.ส.อ. ปฐมพงษ  เอกอุฬารพันธ 12509 ช.3

4670 ร.ท. ยุทธศักดิ์  สุมทรัพย 12510 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

4671 จ.ส.อ. สมใจคิด  แจงสวาง 12511 มทบ.39

4672 จ.ส.อ. ชูเกียรติ  ตรงตอกิจ 12512 มทบ.39

4673 จ.ส.อ. พิสิษฐ  ศิริสานต 12515 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4674 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา  ไกรกิจราษฎร 12518 ช.3 พัน.302

4675 จ.ส.อ. สุรินทร  นอยเจริญ 12520 ช.พัน.4 พล.ร.4

4676 จ.ส.อ. จตุพร  สุขบาง 12522 ทภ.3

4677 พ.ต. วัชรินทร  ปุริธรรมเม 12527 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4678 พ.ท. กิตติ  กลิ่นคําหอม 12530 ทภ.3 (นายทหาร)

4679 จ.ส.อ. สงา  มวงวันดี 12536 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4680 จ.ส.อ. พงษพันธุ  ตนะทิพย 12539 ช.พัน.8 พล.ม.1

4681 พ.ต. ทองเชาว  บุญถนอม 12547 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4682 จ.ส.อ. ปญญา  อินทรเทพ 12548 กรม ทพ.31

4683 พ.อ. สมบูรณ  อินทะสืบ 12550 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4684 พ.ต. นพดล  อนุเวที 12553 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4685 จ.ส.อ. อนุชา  พิชัย 12554 สง.สด.จว.พ.จ.

4686 ร.ต. สุริวงศ  ขุนวงศ 12555 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4687 ร.ต. ณฐศร  สมวรรณ 12556 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4688 พล.ต. สุริยะ  เอ่ียมสุโร 12558 ทน.3

4689 ร.ต. ธนาวี  สารเถ่ือนแกว 12559 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4690 ส.อ. ทนงศักดิ์  คงสกุล 12560 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

4691 ร.ต. ศราวุธ  บัวเปรม 12566 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4692 จ.ส.อ. ธรรมรักษ  ยศอาลัย 12568 ศปภอ.ทบ.3

4693 จ.ส.อ. จําลอง  เจริญสลุง 12569 ส.พัน.23 ทภ.3

4694 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  กลมสุก 12570 ช.3 พัน.302

4695 จ.ส.ท. เรวัฒน  สีกา 12575 มทบ.36 

4696 จ.ส.อ. อภิรักษ  สารี 12576 มทบ.36 

4697 ส.ต. ปริญญา  โพนโคกกรวด 12578 มทบ.36 

4698 จ.ส.อ. ดํารงค  อุดอาย 12581 พัน.พัฒนา 3

4699 ร.ต. จักรพงษ  สุขใจ 12585 ศฝ.นศท.มทบ.32

4700 จ.ส.อ. ชรินทร  ปนแสน 12588 ช.พัน.8 พล.ม.1

4701 ร.ท. วีระยุทธ  เงินทอง 12589 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4702 พ.ต. ธีระเดช  หลาเมือง 12590 มทบ.36 

4703 จ.ส.อ. วีระ  อินเติมมา 12591 พัน.สร.8
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4704 จ.ส.อ. เฉลย  วัจนลักษณ 12592 พัน.สร.8

4705 จ.ส.อ. วิทยา  ปารมี 12593 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4706 ร.ต. สมคิด  สุตาตะ 12594 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4707 ร.ต. ชัย  โปรงหนองเมือง 12595 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4708 ส.อ. ฤทธิติพงษ  กาสวย 12599 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4709 ร.ต. เจริญ  ผดุง 12600 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4710 จ.ส.อ. ธีระพล  มวงเล็ก 12603 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4711 ร.ท. วิโรจน  สุภะเสถียร 12604 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4712 ร.ต. กริษชัย  เสือคุย 12609 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4713 พ.ท. ประจบ  ไทรนนทรีย 12613 รอย.ปจว.3

4714 ร.ต. วิรัตน  หุมอาจ 12614 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4715 จ.ส.อ. อําพล  จิกคํา 12617 ศปภอ.ทบ.3

4716 พ.ต.หญิง นวลนารถ  บุญอินทร 12619 บชร.3

4717 พ.อ. ชาคริต  ปยชยานนท 12627 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4718 จ.ส.อ. ศิวกร  สิงหโตทอง 12632 สง.สด.จว.พ.ล.

4719 ร.ท. จักรพันธ  เจติกานนท 12635 ส.พัน.4 พล.ร.4

4720 จ.ส.อ. เมธาวี  วันแยม 12638 ช.3

4721 ร.ท. กําพล  คลายสุวรรณ 12640 รอย.ปจว.3

4722 ส.อ. นิไกร  ปลองนุน 12641 พัน.สห.31

4723 ส.อ.หญิง จิราภรณ  ลิมปะพันธุ 12642 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

4724 จ.ส.อ. นองใหม  กอนยิ้ม 12644 พล.พัฒนา 3

4725 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์  แตงตรง 12654 มทบ.36 

4726 พ.ท. ถิรายุทธ  สักขะกิจ 12657 มทบ.36 

4727 พ.ท. ชัชวาลย  กันยะบุตร 12658 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

4728 พ.ท. ธีรพงษ  วันมาละ 12659 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4729 พ.ท. วิรัช  วิริต 12660 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4730 พ.อ. ตรีรัตน  ตันศรีวงษ 12661 สมาชิกสงเงินเอง

4731 จ.ส.อ. นริศ  แสงเสือ 12662 สง.สด.จว.ต.ก.

4732 จ.ส.อ. จิระศักดิ์  อุนเรือน 12664 ร.14 พัน.3

4733 จ.ส.อ. อานุภาพ  อินทยา 12667 ช.พัน.4 พล.ร.4

4734 จ.ส.อ. อริยธัช  วงศสดิษฐ 12670 มทบ.39

4735 นาง เย็นตา  ราชา 12671 ทภ.3

4736 ร.ต. จัด  อินทโชติ 12672 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

4737 จ.ส.อ. วิสุทธ์ิ  ชมงานดี 12673 กรม ทพ.36

4738 จ.ส.อ. โกเมศ  มาประกอบ 12676 ช.3 พัน.302

4739 จ.ส.อ. สุทัศน  อินทรเรศ 12685 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

4740 จ.ส.อ. โกวิทย  กุฎีพันธ 12686 ร.14 พัน.3

4741 จ.ส.ต. มนชิต  สุขสายอน 12687 ร.14

4742 ร.ต. สุคนธ  คําเจือ 12690 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4743 จ.ส.อ. นิรุตย  นนตะ 12691 ม.3 พัน.13

4744 ร.ต. สุเมธ  ตะกรุดแจม 12692 รอย.บก.พล.ม.1

4745 จ.ส.อ. ชนินทร  พรหมมินทร 12693 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31
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4746 จ.ส.อ. วันชนะ  พรมจันทร 12694 พัน.สห.31

4747 ร.ต. เชิดชัย  คุมจิตร 12695 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4748 จ.ส.อ. อชิรวุฒิ  มั่งกลิ่น 12696 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

4749 จ.ส.อ. อรรถพล  คําเติม 12711 สง.สด.จว.พ.ล.

4750 จ.ส.อ. พิเชฎฐ  พลอยระยา 12712 สง.สด.จว.ส.ท.

4751 จ.ส.อ. ประเสริฐ  ออนสี 12713 สง.สด.จว.ช.ร.

4752 พ.อ. คามิน  นาคภาณุวัฒน 12715 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4753 พ.อ. มานพ  แกวศิริ 12718 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4754 ส.อ. สมภพ  นิตยะประภา 12720 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

4755 พ.ต. ปรีชา  กําลังมาก 12721 สง.สด.จว.พ.ล.

4756 ร.ต. ธนเดช  แดนอภิวรรธน 12722 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4757 ร.ต. พรเทพ  ทิพยสมบัติ 12723 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4758 จ.ส.ต. อํานาจ  ไชยวุฒิ 12728 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

4759 ร.ต. สมพงษ  ผลไม 12731 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4760 พ.ท. สมพงษ  ศรีสมบูรณ 12733 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4761 ร.ต. สงกรานต  คําชารี 12734 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4762 จ.ส.อ. ณรงศักดิ์  เดียงไธสง 12735 มทบ.36 

4763 จ.ส.อ. ประชุม  เกตุหิรัญ 12736 มทบ.36 

4764 จ.ส.อ. ไพฑูรย  ดวงดี 12737 มทบ.36 

4765 จ.ส.อ. สุนทร  จําปา 12745 ม.3 พัน.26

4766 จ.ส.อ. รุง  โสระฎา 12746 ม.พัน.28 พล.ม.1

4767 จ.ส.อ. ประโคม  ออนสุวรรณ 12747 ม.พัน.28 พล.ม.1

4768 จ.ส.อ. พิศิษฐ  เสนา 12748 ม.พัน.28 พล.ม.1

4769 ร.ต. พชร  ปาระบุญ 12756 พัน.พัฒนา 3

4770 จ.ส.อ. รุงโรจน  โลหะบาล 12757 ช.พัน.8 พล.ม.1

4771 จ.ส.อ. ดอกรักษ  เอิบอ่ิม 12760 กรม ทพ.32

4772 จ.ส.อ. สายรวม  วังอินทร 12761 ร.14 พัน.2

4773 จ.ส.อ. ผจญ  วงศฐานะ 12762 มทบ.35

4774 พ.ต. สําราญ  ยะยวง 12763 มทบ.35

4775 ร.ท. ชาญชัย  ขัดแกว 12765 สง.สด.จว.พ.ร.

4776 จ.ส.อ. บุญมี  อินตะนาค 12766 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4777 จ.ส.อ. จักรกฤษณ  แกวธรรมานุกูล 12767 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4778 จ.ส.อ. พิเชษฐ  คงพุฒ 12769 สง.สด.จว.พ.ล.

4779 พ.ต. สําเนียง  กันกิม 12771 มทบ.310

4780 พ.อ. มานิจ  มั่นชาวนา 12772 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4781 พ.อ. จักรกริช  จิตตางกูร 12773 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4782 พ.อ. สําเนา  อินทรประสิทธ์ิ 12775 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4783 ร.ท. มนัสชัย  ใจเท่ียง 12779 สง.สด.จว.ช.ม.

4784 จ.ส.อ. ชูปญญา  ติ๊บเต็ม 12781 สง.สด.จว.พ.ย.

4785 จ.ส.อ. ประวิช  พิพัฒนพรวงศ 12782 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4786 จ.ส.อ. ทรงยศ  ศรีโพธ์ิ 12785 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4787 ร.ต. ประเสริฐ  ธนสัมบัณณ 12791 สง.สด.จว.พ.ล.
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4788 ร.ต. อินสอน  ลือไชย 12793 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4789 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์  หลาบุง 12795 พัน.พัฒนา 3

4790 จ.ส.อ. บุญเติม  คําฝน 12796 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4791 พ.อ. ไชยา  พงษอริยะทรัพย 12797 บชร.3

4792 จ.ส.อ. ธนญชัย  สัญญารัตนพิชณ 12802 กรม ทพ.31

4793 ร.อ. เกียรติศักดิ์  บุญเกิด 12803 ช.3 พัน.302

4794 จ.ส.อ. อิทธิพล  บดีรัฐ 12805 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

4795 จ.ส.อ. ปริญญา  ศิริเกตุ 12806 ร.4 พัน.2

4796 จ.ส.อ. ประเวช  วิเศษทักษ 12807 ช.พัน.4 พล.ร.4

4797 พ.อ. สมพงษ  วงศธนะบูรณ 12808 มทบ.31

4798 พลอาสาฯ พนม  เดชจบ 12812 มทบ.31 (ลูกจาง)

4799 ร.ต. ณัฐพล  หมื่นหาญ 12813 มทบ.38

4800 ร.อ. สมพล  ทองเปนทรัพย 12815 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4801 ร.อ. บุญนัก  รักชาติ 12825 กรม ทพ.35

4802 ร.ต. รัฐษิวุฒิ  แนนอุดร 12826 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4803 ร.ต. ธนู  พฤกษา 12827 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4804 จ.ส.อ. จิตติพล  บุตรเสง่ียม 12829 กรม ทพ.35

4805 จ.ส.อ. ประเสริฐ  พุทธกรณ 12832 รอย.ลว.ไกล 4

4806 จ.ส.อ. สุพรรณ  อินตะหมื่น 12833 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4807 พ.ท. อนันธิยศิริ  เฮงตระกูล 12835 มทบ.33

4808 พ.ท. พยงค  บํารุงเวช 12839 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4809 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ  แสงสรอย 12840 สง.สด.จว.น.ว.

4810 พ.ท. สุเทพ  อินทรศักดิ์ 12841 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4811 จ.ส.อ. ธนวัฒน  ชุมดวง 12845 สง.สด.จว.ส.ท.

4812 จ.ส.อ. ทนัน  เคยเห็น 12846 สง.สด.จว.ส.ท.

4813 ร.ต. ประเสริฐ  ไชยวงค 12847 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4814 จ.ส.อ. ธนศักดิ์  ศรีนาค 12848 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4815 พ.ต. สาธิต  ตารินทร 12849 สง.สด.จว.ช.ม.

4816 พ.ท. ไพรัฐ  แกวแดง 12850 สง.สด.จว.ล.ป.

4817 พ.ต. เลิศ  จูพันทะ 12851 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4818 พ.ท. จรัล  สุรินทร 12852 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4819 พ.ต. สาทิพย  กันธาหลา 12854 มทบ.37

4820 พ.ท. สมบูรณ  หลวงไชยคํา 12855 มทบ.310

4821 พ.ต. สุประดิษฐ  พินทะกัง 12857 มทบ.35

4822 พ.ต. ไพโรจน  สาวงษ 12858 นรด.

4823 จ.ส.อ. อนุวัฒน  อินทรชัย 12859 สง.สด.จว.ช.ม.

4824 ร.อ. สมพร  ทานศิลา 12860 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

4825 จ.ส.อ. สมเกียรติ  สิงหทอง 12862 มทบ.33

4826 จ.ส.อ. มงคลชัย  ณ ลําปาง 12863 สง.สด.จว.ช.ม.

4827 จ.ส.อ. เอกราช  ชางไม 12864 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

4828 ร.ท. ธนบดินทร  หาญสนาม 12866 สมาชิกสงเงินเอง

4829 จ.ส.อ. รวีโรจน  รามบุตร 12867 สง.สด.จว.ช.ม.
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4830 จ.ส.อ. ปฐม  โพธ์ิทอง 12869 ทภ.3

4831 จ.ส.ต. นันทนิพัทธ  สมฤทธ์ิ 12871 ร.17 พัน.4

4832 จ.ส.อ. ไพรณรงค  จันทรเชย 12872 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

4833 จ.ส.อ. ธนภณ  ธูปกลิ่น 12875 ร.4 พัน.3

4834 จ.ส.อ. จรูณ  เมืองชาวนา 12876 ร.4 พัน.3

4835 จ.ส.อ. เกษร  ดวงโป 12879 ร.4 พัน.3

4836 พ.ต. ภูวดล  ไชยศรี 12888 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4837 จ.ส.อ.หญิง ธนพรพรรณ  พันธุคง 12897 รพ.คายวชิรปราการ

4838 พ.ต.หญิง ศิลัชญา  ปริชาตปรีชา 12898 รพ.คายวชิรปราการ

4839 จ.ส.อ. ธนัญชัย  รุงเรือง 12899 ร.14 พัน.3

4840 จ.ส.ต. สุวัฒน  คดขวานอย 12902 มทบ.36 

4841 จ.ส.ต. วุฒิพงษ  จินะเขียว 12905 มทบ.36 

4842 ร.ท. โชติชวง  อัศนียรัตน 12907 ม.3 พัน.26

4843 จ.ส.อ. คุณาวุฒิ  รัตนกุล 12909 ม.3 พัน.13

4844 ร.ต. วีระพงษ  อินทะ 12912 ม.3 พัน.13

4845 จ.ส.อ. อุทิตย  หนูใจ 12913 พล.ม.1

4846 พ.อ. อนุรักษ  บุญเกิด 12915 มทบ.36 

4847 ร.ต. ไกรสรณ  หมื่นพัฒน 12917 ม.3 พัน.26

4848 จ.ส.ท. ยุทธพงค  วิสิทธ์ิ 12920 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4849 จ.ส.อ. สฤษดิ์  ไชโยธา 12924 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4850 จ.ส.ต. สุวิทย  ยาวิราช 12925 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4851 พ.อ. อิทธิพล  พุมดอกไม 12926 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4852 จ.ส.อ. สมพร  กึกกอง 12927 สง.สด.จว.พ.ร.

4853 จ.ส.อ. จําเริญ  ปญญาสุข 12928 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4854 จ.ส.อ. สายชล  จันทรเขียว 12929 สง.สด.จว.ช.ม.

4855 พ.อ. ไชยพัทธพล  ปญญาธิวัฒน 12930 มทบ.39 (นายทหาร)

4856 พ.ท. ปรเมศวร  เกตุหอม 12932 สง.สด.จว.ก.พ.

4857 พ.ต. ธฤตพน  เปยมงาม 12933 สง.สด.จว.พ.จ.

4858 พ.ท. สวงษ  มาแกว 12934 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4859 พ.ต. อธิปธิติวุฒิ  พงษธนาพุฒิกร 12939 สมาชิกสงเงินเอง

4860 พ.ท. สมบูรณ  เตียวตระกูล 12940 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4861 ร.อ. สุรพล  เจียนพันธ 12941 สง.สด.จว.ช.ม.

4862 ร.ต. พนัส  ถาวราคม 12942 สง.สด.จว.ล.ป.

4863 นาย สมชาย  ทานศิลา 12943 สง.สด.จว.ช.ม.

4864 พ.ท. บัณฑิต  จันทรแกว 12946 มทบ.32

4865 ร.ต. เฉลิม  รักคง 12954 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4866 จ.ส.อ. ศรศักดิ์  ดินแดง 12955 ร.14

4867 พ.อ. ณรงคฤทธิ  ปาณิกบุตร 12956 ร.7

4868 ส.อ. ขจรศักย  พรามนาค 12958 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4869 ร.ต. จักรพงษ  ปนทะยม 12965 ร.4 พัน.1

4870 ร.ต. ไพบูลย  เช้ือแขก 12968 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4871 ร.อ. วินัย  หลอทองคํา 12969 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)
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4872 จ.ส.อ. ดิเรก  แกวเหมือน 12970 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

4873 พ.ต.หญิง ไพลิน  ชินคํา 12972 รพ.คายจิรประวัติ

4874 นาง วิญู  นิลสนธิ 12973 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4875 จ.ส.ท. ประสาน  แกวดวงนอย 12974 มทบ.310

4876 ร.อ. สมยศ  ธูปขุนทด 12975 ม.3

4877 ร.ต. วริษฐ  แผนเงิน 12977 กรม ทพ.33

4878 ร.ต. สมชาติ  ขุนมธุรส 12979 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4879 จ.ส.อ. สันชัย  สิทธิ 12980 รพ.คายพอขุนผาเมือง

4880 จ.ส.อ. ปราโมทย  กาวิรส 12981 ม.3 พัน.18

4881 จ.ส.อ. เกรียงไกร  เผาเต็ม 12985 ม.3 พัน.18

4882 จ.ส.อ. สุพรรณ  ใจวงษ 12987 ม.3 พัน.13

4883 จ.ส.อ. วชิราวุธ  ลอยทอง 12988 กอง สพบ.พล.ม.1

4884 จ.ส.อ. วันชัย  จันที 12989 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4885 ร.อ. อาวุธ  บัวลาย 12992 พัน.พัฒนา 3

4886 ร.ต. สนิท  สีมาอ้ิง 12993 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4887 จ.ส.อ. เอกชัย  ภาพสละ 12995 ม.3 พัน.26

4888 ร.ท. ไพฑูรย  เกษโสภา 12996 มทบ.36 

4889 จ.ส.อ. คเชนทร  พุฒกลาง 12997 ม.3 พัน.26

4890 จ.ส.อ. วัชราพงษ  อุณวงศ 12998 ม.3 พัน.26

4891 พ.ท. สุรชาติ  ประภัสสร 13000 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4892 ร.ต. วิเชียร  พูลพงษ 13001 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4893 พ.อ. ศรีศักดิ์  ชาญวิชา 13002 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4894 จ.ส.อ. ณรงค  สายสุวรรณ 13003 สง.สด.จว.พ.จ.

4895 พ.ท. ประสิทธ์ิ  งามศรี 13004 สมาชิกสงเงินเอง

4896 จ.ส.อ. กฤษณพงศ  พลทนู 13005 สง.สด.จว.ช.ร.

4897 พ.ท. ศรัณ  เช้ือพูล 13006 สง.สด.จว.ช.ร.

4898 พ.ต. ณรงค  จาแกว 13007 มทบ.33

4899 พ.อ. เสมา  มังมติ 13008 มทบ.39 (นายทหาร)

4900 จ.ส.อ. ธานินทร  สุดสงวน 13010 ส.พัน.4 พล.ร.4

4901 พ.ท. อภิชาติ  อนันตศานต 13017 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4902 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์  สิทธิอมรโรจน 13018 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

4903 จ.ส.ท. มนัส  ตอโชติ 13021 มทบ.36 

4904 ร.ต. จันแดง  มณทา 13024 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4905 พ.อ.หญิง วิภาพร  วงศวนากุล 13025 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4906 จ.ส.อ. ทรงยศ  จันตะโมกข 13027 ม.3 พัน.18

4907 จ.ส.อ. เฉลิมพร  นามขาน 13028 ม.3 พัน.18

4908 ร.อ. เลอศักดิ์  แกวสุขศรี 13033 ม.3

4909 จ.ส.ต. สมาน  ใจพรม 13037 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4910 ร.ท. ศุภวัฒน  คิดดี 13039 กรม ทพ.36

4911 พ.ท. ชัชวาลย  ก่ิงวัฒนา 13042 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4912 ร.ต. สมยศ  ศรีไพสนธ์ิ 13043 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4913 จ.ส.อ. นพพร  ทองกลม 13045 สง.สด.จว.อ.ต.
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4914 พ.ท. ชูเกียรติ  คําสุวรรณ 13048 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4915 จ.ส.อ. ชุมพล  วนเครือ 13049 สง.สด.จว.ช.ม.

4916 พ.อ. สุพัฒน  บุตรชีวเกษม 13050 มทบ.33

4917 ร.ต. สมพงษ  อินทรสกูล 13052 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

4918 ร.ต. ทัศนัย  วัชรพุทธ 13058 รอย.ปจว.3

4919 ร.อ. ทิพย  นาคกล 13059 มทบ.35

4920 จ.ส.อ. ภูษิต  แสนศรีชัย 13066 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

4921 ร.ต. ชนสิษฎ  ศรีคํา 13067 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4922 ร.ต. อภิศักดิ์  เรืองมาลัย 13068 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4923 ร.ท. ชวฤทธ์ิ  จํารัส 13070 ป.4 พัน.4

4924 พ.อ. ประเสริฐ  สุภายศ 13072 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4925 พ.ท. ธีรวุฒิ  แอมปรัชฌาย 13081 สมาชิกสงเงินเอง

4926 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์  นาคะอินทร 13082 ม.3 พัน.13

4927 จ.ส.อ. สมศักดิ์  กุลวงษ 13084 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4928 จ.ส.อ. กิตติพงษ  จันตะนุ 13089 ช.พัน.15

4929 จ.ส.อ. วสันต  จากสูงเนิน 13090 มทบ.310

4930 จ.ส.อ. สวงค  คําแยม 13091 สง.สด.จว.อ.ต.

4931 จ.ส.อ. สัมฤทธ์ิ  กินร 13092 มทบ.34

4932 ร.ต. สามารถ  ตราช่ืนตอง 13098 ทภ.3

4933 ร.ต. ประยุทธ  เงาแกว 13100 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

4934 ร.ท. ฉันทวิชญ  ชัยบุญ 13105 มทบ.39 (นายทหาร)

4935 จ.ส.อ. รามตฤณ  บุญวัติ 13107 ช.พัน.4 พล.ร.4

4936 พ.ต.หญิง วีระวรรณ  เพ็งอินทร 13109 รพ.คายจิรประวัติ

4937 จ.ส.อ. นิรุต  ดานแกว 13111 พล.ม.1

4938 จ.ส.อ. สมถ่ิน  พุดนา 13114 ม.3 พัน.18

4939 จ.ส.อ. สมพงษ  สะพานทอง 13116 มทบ.36 

4940 จ.ส.อ. คําสอน  โพธ์ิศรี 13117 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4941 จ.ส.อ. บรรดิษฐ  นาคศรีสม 13120 ม.3 พัน.13

4942 จ.ส.อ. ภานุ  บุญยศรีมานนท 13122 ม.3 พัน.13

4943 ร.ต. ประเมิน  ชัยมี 13124 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4944 พ.อ. สมจิตร  เทียมจรรยา 13126 ป.21

4945 จ.ส.อ. ฤกษชัย  สระแสง 13130 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4946 จ.ส.อ. มานัส  ออนนอม 13131 สง.สด.จว.พ.ร.

4947 จ.ส.อ. พรชัย  ขันแกว 13133 สง.สด.จว.พ.ร.

4948 จ.ส.อ. เจริญ  สายถ่ิน 13134 สง.สด.จว.พ.ร.

4949 พ.ต. นิรมิตร  นันทเสรี 13135 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4950 ร.ท. ธีระ  บัณฑิต 13136 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4951 จ.ส.อ. เชาว  ตายยงค 13137 สง.สด.จว.พ.ล.

4952 พ.อ. บุรินทร  ถนอมทอง 13139 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

4953 จ.ส.อ. วินัย  คงรัตน 13140 สง.สด.จว.ช.ร.

4954 พ.ต. ปญญา  อุนใจ 13145 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4955 ร.อ. สุดทาย  เจาเจ็ด 13146 มทบ.39 (นายทหาร)
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4956 จ.ส.อ. กฤษกร  สอนนนฐี 13148 กรม ทพ.33

4957 พล.ต. สิงหา  เพริศศิริ 13150 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

4958 จ.ส.อ. วิชัย  มหาคํา 13151 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

4959 จ.ส.อ. มงคล  ชัยเจริญ 13155 สมาชิกสงเงินเอง

4960 จ.ส.อ. ชัยนันท  จันทรบรรจง 13156 บชร.3

4961 จ.ส.อ. ฉลาด  แกวธานี 13163 ช.3 พัน.302

4962 จ.ส.อ. ทินกร  ทรงคุณ 13165 ช.3 พัน.302

4963 จ.ส.อ. กิติศักดิ์  เทียนเกตุแกว 13168 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

4964 จ.ส.อ. ยอดชาย  นอยอิน 13169 ช.3 พัน.302

4965 จ.ส.อ. นพดล  รงคทอง 13171 ร.4

4966 ร.ต. ธัญญะ  สุขเสือ 13174 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4967 พ.ต. ธเนศ  จันทรารัตน 13176 มทบ.31

4968 นาง รมณีย  ศรีแกว 13178 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4969 พลอาสาฯ จักรกฤษ  ภิญโญจิตร 13179 มทบ.310

4970 จ.ส.อ. นิรุตน  หุมนา 13181 พล.ม.1

4971 จ.ส.อ. ภูมินทร  อําไพพันธุ 13187 สง.สด.จว.พ.ช.

4972 ร.ต. กําจัด  กรีเวียน 13188 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4973 ร.ท. เข็มพร  พันแหนบ 13189 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4974 จ.ส.อ. เสริม  สิทธิมงคล 13190 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4975 จ.ส.อ. วิชิต  พรรณสันฐาน 13193 มทบ.36 

4976 ร.ต. สมบัติ  บุญพร 13195 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

4977 ร.ต. เดช  นวมนาค 13200 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4978 ร.ต. กรทักษ  แกวชม 13202 มทบ.38

4979 พ.ต. อนันต  วงศสิงห 13203 สง.สด.จว.อ.ต.

4980 พ.ต. สุภัคพร  เวียงทอง 13204 สง.สด.จว.พ.ล.

4981 พ.ต. อาคม  หัวนา 13205 สง.สด.จว.น.น.

4982 พ.ท. ธันนาพงศ  พยอมยงค 13206 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

4983 จ.ส.อ. กฤต  เฉลยศิลป 13207 สง.สด.จว.ช.ม.

4984 จ.ส.อ. สุรพงษ  ทับหุน 13209 ป.4 พัน.104

4985 จ.ส.อ. พนม  แกวเนย 13211 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

4986 จ.ส.อ. กิตติพงษ  หนอปา 13213 ส.พัน.4 พล.ร.4

4987 จ.ส.อ. ธีรณัฐ  ช่ืนใจชน 13218 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

4988 จ.ส.อ.หญิง ชลธิชา  ชาติรักษา 13223 มทบ.39

4989 จ.ส.อ. วุฒิชัย  สิงหฬ 13226 ช.3

4990 จ.ส.อ. สุทัศน  เจาเจ็ด 13227 ศปภอ.ทบ.3

4991 จ.ส.อ. สิทธิพร  มากทรัพย 13229 ร.4

4992 พ.ท. กฤษณะ  นํ้าแกว 13230 ร.4 พัน.1

4993 จ.ส.อ. อนันต  จิตตรีเหิม 13232 ช.พัน.4 พล.ร.4

4994 จ.ส.อ. วัชรินทร  ไทยตรง 13233 ช.พัน.4 พล.ร.4

4995 ร.ต. ชัชวาลย  งามสงา 13234 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

4996 ร.ท. อนุพงษ  นุนออน 13238 ป.4 พัน.4

4997 ร.ต. ประภาส  เอ่ิยมวิจารณ 13240 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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4998 จ.ส.อ. วีรชน  คุมภัย 13241 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

4999 จ.ส.อ. รัฐธนพัฒน  พุทธนบุตรวงศ 13243 ทภ.3

5000 ร.ต. อดิศร  สียะ 13247 ร.4 พัน.3

5001 จ.ส.อ. ศักดา  มีสิงห 13248 ส.พัน.23 ทภ.3

5002 จ.ส.ต. สมศักดิ์  บัวเผือก 13249 มทบ.310

5003 ร.ท. ชยุตม  ฤกษเสน 13251 มทบ.36 

5004 ร.ต. ธรรมนูญ  เทศทิม 13255 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5005 ร.ท. ธีรพงษ  งอกสิน 13256 มทบ.36 

5006 จ.ส.อ. ภุชงค  นาคํา 13257 กรม ทพ.33

5007 ร.ท. สุพจน  อินเมือง 13261 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5008 ร.ท. สีสุทธิพงษ  แผงดี 13263 ม.พัน.28 พล.ม.1

5009 จ.ส.อ. สมคิด  แซงบุญเรือง 13265 สมาชิกสงเงินเอง

5010 จ.ส.ต. อาณัติ  ฤทธิเรืองเดช 13271 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5011 พ.อ. อมร  พิมพสี 13274 ช.3

5012 จ.ส.อ. สุรินทร  ชอบมะรัง 13279 ป.พัน.30

5013 ร.ท. นิคม  จันทรเถร 13280 ป.21

5014 ร.ต. จรูญ  ทิพยอาย 13281 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5015 ร.ต. พงศธวัช  จิรวงศหิรัญ 13282 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5016 พ.ต. ยศกร  ใหมจันทร 13284 สง.สด.จว.ช.ม.

5017 จ.ส.อ. อัฐวรรธน  นํ้าใจเย็น 13285 สง.สด.จว.พ.จ.

5018 พ.ท. สมัย  ดอนทิพยธรรม 13287 มทบ.34

5019 จ.ส.อ. เอก  มังมติ 13297 มทบ.31

5020 จ.ส.ท. สันทัด  ชูไว 13299 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

5021 จ.ส.อ. มรกต  ตุยคํา 13300 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

5022 ร.ท. อุดอน  อภิวงศขัติ 13303 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5023 ร.ท. ยศพล  พรามวิชัย 13309 ศปภอ.ทบ.3

5024 จ.ส.อ. ชนสรณ  อูปทอง 13310 ช.3 พัน.302

5025 ร.ต. ทรงชัย  กระเวน 13319 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5026 พ.ต.หญิง กรรณิกา  หลักหาญ 13321 บชร.3

5027 จ.ส.อ. ณเรศ  มหาชัย 13322 ร.14 พัน.1

5028 จ.ส.อ. บุญเลิศ  ศรีสนธ์ิ 13324 มทบ.36 

5029 จ.ส.อ. รังสรรค  ดวงพรม 13327 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5030 พ.ต. อดุลยพงษ  ธนูทอง 13331 กรม ทพ.33

5031 จ.ส.อ. พศุตมชนุ  ชุมกระโทก 13339 สมาชิกสงเงินเอง

5032 จ.ส.อ. สามิตร  ถาบุญเรือง 13342 ม.3 พัน.13

5033 ร.อ. สมพงษ  ไชยศาสตร 13344 พล.ม.1

5034 จ.ส.ต. พันธศักดิ์  เผาบานฝาง 13345 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

5035 จ.ส.อ. เอกชัย  วงศสุวรรณ 13348 ม.2

5036 ร.ต. นิคม  ชนะสิทธ์ิ 13353 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5037 พ.ท. คเชนทร  แอดมา 13355 ช.3 พัน.302

5038 พ.ต. สุเมธ  นิลวรรณ 13356 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5039 จ.ส.อ. สุบิน  อุตสาห 13358 ช.พัน.8 พล.ม.1
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5040 ร.ต. เริ่มพงษ  เสาวภา 13363 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5041 จ.ส.อ. วารินทร  แกวกัณหา 13366 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5042 ร.อ. ณรงควรรธ  ภูศรี 13367 สง.สด.จว.พ.จ.

5043 พ.ท. ประเทือง  พรมกล่ํา 13368 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5044 พ.ต. ปรีชา  นันทกิจโกมล 13369 สง.สด.จว.พ.ย.

5045 พ.ต. ธชิร  สุริยะภัทช 13370 สง.สด.จว.ช.ร.

5046 จ.ส.อ. สวัสดิ์  อํ่าทอง 13372 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5047 พ.ต. สิทธิชัย  สุทธหลวง 13373 สง.สด.จว.น.น.

5048 ร.อ. ภัทรติรัตน  เกียรติวงศ 13374 สง.สด.จว.ช.ร.

5049 ร.อ. ศรียนต  หาทรัพย 13376 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5050 จ.ส.อ. สิรวิชญ  วรรณวิจิตร 13380 ส.พัน.4 พล.ร.4

5051 จ.ส.อ. วิชัย  ติ๊บปนวงค 13386 กรม ทพ.32

5052 พ.อ. เจนรบ  เมืองทอง 13389 มทบ.36 

5053 พ.ท. สุรชาติ  พันธแจง 13390 ช.3

5054 จ.ส.อ. เสฏฐวุฒิ  บุญเต็ม 13394 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

5055 ส.ท. สุรินทร  บัวปอม 13396 มทบ.310

5056 ร.ท. อรรคชัย  มีมา 13398 ร.14

5057 จ.ส.อ. บุญมี  ศรีซง 13399 พล.ม.1

5058 จ.ส.ท. รุง  โมสม 13401 ม.3 พัน.26

5059 จ.ส.อ. รัฐพล  กาทุง 13402 ม.พัน.12

5060 จ.ส.อ. ชาญณรงค  สิงหสา 13404 ม.พัน.28 พล.ม.1

5061 จ.ส.อ. ศรายุทธ  ดีสุวรรณ 13406 มทบ.35

5062 จ.ส.อ. วีระพงศ  ญาณะ 13407 ม.พัน.28 พล.ม.1

5063 ร.ท. พิพัฒนพงศ  ทองมา 13410 กรม ทพ.31

5064 จ.ส.อ. ไฉน  บุบผาเฮา 13411 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5065 ร.ต. นพดล  ปนทอง 13412 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5066 จ.ส.อ. ธีระพล  สิงหบุราณ 13413 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5067 ร.ต. แกว  พงษประยูร 13415 พล.ม.1

5068 จ.ส.อ. นิกร  รักษาชนม 13418 ช.พัน.8 พล.ม.1

5069 จ.ส.อ. แดนชาย  บุญฟก 13419 ช.พัน.8 พล.ม.1

5070 จ.ส.อ. กําพล  ทองดอนเกรื่อง 13423 สง.สด.จว.พ.จ.

5071 จ.ส.อ. สุรินทร  ใจมัน 13433 ส.พัน.4 พล.ร.4

5072 จ.ส.อ. จเร  พลธีระ 13435 กอง พธ.พล.ร.4

5073 จ.ส.อ. วิลาศ  อุนไพร 13440 ทน.3

5074 จ.ส.อ. อัมรินทร  สองมา 13442 มทบ.39

5075 จ.ส.อ. ประไพ  อินทรสุวรรณ 13445 พล.พัฒนา 3

5076 พ.อ. เรืองฤทธ์ิ  ราชอินทร 13446 มทบ.38

5077 จ.ส.อ. ณัฐชัย  จาดแห 13447 พัน.พัฒนา 3

5078 ร.ต. สมศักดิ์  พูลเหลือ 13448 ศปภอ.ทบ.3

5079 จ.ส.อ. อภิชาติ  คุณารัตน 13452 พัน.พัฒนา 3

5080 พ.ท. สําราญ  รื่นอุรา 13456 บชร.3

5081 พ.ต. ประมวล  บุราสิทธ์ิ 13458 ป.21
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5082 จ.ส.อ. สุปรีชา  มาเลิศ 13464 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

5083 จ.ส.อ. จตุพงค  พรมนิล 13465 ม.3

5084 จ.ส.อ. สมมารถ  ปุยซา 13471 ช.พัน.8 พล.ม.1

5085 จ.ส.อ. พยง  ประพันธพัฒน 13472 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5086 จ.ส.อ. เกียรติพล  ไพรเขต 13473 ช.พัน.8 พล.ม.1

5087 จ.ส.อ. เกษียร  จีนออย 13475 ช.พัน.8 พล.ม.1

5088 ร.ต. สันท  ใจหาญ 13476 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5089 ร.ต. สุรินทร  คงศรี 13477 กรม ทพ.36

5090 ร.อ. ไพโรจน  ออนโอน 13478 กรม ทพ.36

5091 พ.ต. ชูชัย  ตรีศรี 13482 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5092 พ.ต. คํานึง  อินทรประดิษฐ 13486 สมาชิกสงเงินเอง

5093 พ.อ. ศักดิ์ดา  ศรีศักรภพน 13487 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5094 พ.ต. จักร  เฉียงเหนือ 13489 สง.สด.จว.พ.ล.

5095 จ.ส.อ. ศุภเดช  อินแตง 13490 สง.สด.จว.ช.ม.

5096 พ.ท. อนันต  สุวรรณมณี 13491 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5097 ร.ต. ณัฐพลชัย  ใจทนง 13493 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5098 พ.ท. ลิขสิทธ์ิ  อินตะ 13495 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5099 ร.ต. สัญญา  จันทรขํา 13498 พัน.สร.4

5100 พ.ท. สุรศักดิ์  ชุณหกิจ 13500 พัน.ซบร.23

5101 จ.ส.อ. บรรจบ  สีแวน 13502 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

5102 จ.ส.อ. สมศักดิ์  ขําอยู 13507 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5103 จ.ส.อ. พนม  บุญดา 13509 ทภ.3

5104 จ.ส.อ. อัคเดช  ชาติสุภาพ 13513 ศปภอ.ทบ.3

5105 ร.อ. ชาญณรงค  คําประเทือง 13514 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5106 จ.ส.อ. ชัชวาล  วงศสวยสด 13515 ร.14

5107 จ.ส.อ. สาธิต  มณีโชติ 13516 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5108 จ.ส.อ. อนุรักษ  เขียวเงิน 13517 ร.4

5109 จ.ส.อ. สุวิทย  ชมภู 13525 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5110 จ.ส.อ. ยุทธภูมิ  ศรีภูธร 13532 ม.3 พัน.18

5111 จ.ส.อ. สุทธินันท  ศรีวัฒนพงศ 13533 ม.3 พัน.18

5112 จ.ส.อ. อุดม  นิลวรรณ 13537 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5113 จ.ส.อ. วัชระ  สดรัมย 13539 ม.3 พัน.13

5114 จ.ส.อ. ชาญชัย  บุญแทน 13545 ช.พัน.8 พล.ม.1

5115 ร.ต. ชัยณรงค  อาษอาษา 13546 มทบ.36 

5116 ร.ท. สมทรง  แกวใส 13548 มทบ.36 

5117 จ.ส.อ. สมเกียรติ  ศรีเมือง 13550 ม.3 พัน.26

5118 จ.ส.อ. พรประสิทธ์ิ  นานวม 13552 กรม ทพ.36

5119 จ.ส.อ. ปรีชา  พิลึก 13553 กรม ทพ.36

5120 นาย เสฎฐณัฐ  จันทรสวาง 13555 สง.สด.จว.พ.ล.

5121 พ.ต. ปรีชา  กาบเอ้ือง 13559 สง.สด.จว.ช.ม.

5122 ร.อ. กําพล  ปราโมทย 13560 สง.สด.จว.ช.ม.

5123 จ.ส.อ. อรรถพล  วงศทา 13561 สง.สด.จว.ช.ม.
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5124 จ.ส.อ. เชิดชาย  ศรีสวัสดิ์ 13563 สง.สด.จว.ช.ร.

5125 จ.ส.อ. วิชาญ  ศรีภูธร 13567 มทบ.36 

5126 ร.ต. สาธิต  รอดโพธ์ิทอง 13568 สง.สด.จว.น.ว.

5127 จ.ส.อ. ประยุทธเสนีย  พิกุลเงิน 13570 ร.14 พัน.2

5128 จ.ส.อ. พินัย  ทองขาว 13571 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

5129 ร.ต. พรชัย  ใจกลา 13572 สง.สด.จว.ม.ส.

5130 พ.อ. พายัพ  อินอํ่า 13574 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5131 จ.ส.อ. สุชาติ  แสงลออ 13575 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

5132 พ.ท. ศุภพนธ  ขันติเจริญ 13576 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5133 พ.อ. ทองสุข  รังษิมาศ 13580 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

5134 จ.ส.อ. เอกพล  ศรีปญญา 13581 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

5135 ร.ต. ไชยมงคลวัฒน  สุนทรเมือง 13582 มทบ.35

5136 จ.ส.อ. ชูเกียรติ  สุดจิตร 13587 ทภ.3

5137 จ.ส.อ. สมเดช  กันทา 13588 รพ.คายวชิรปราการ

5138 พ.ต. ศุภชาติ  ศุภสาร 13590 พัน.สร.8

5139 จ.ส.อ. ธัญญารัตน  ชินเกตุ 13592 ช.3 พัน.302

5140 จ.ส.อ. วิชัย  วชิรเดโชชัย 13595 ช.พัน.8 พล.ม.1

5141 ร.ท. ปรีชา  ไชยวุฒิ 13596 กอง สพบ.พล.ม.1

5142 จ.ส.อ. ธีระ  ภูบัว 13598 กอง สพบ.พล.ม.1

5143 จ.ส.อ. ดาว  เพียอินทร 13599 ช.พัน.8 พล.ม.1

5144 ร.ต. สุรสิทธ์ิ  เอ่ียมมา 13600 ศม.

5145 จ.ส.อ. ไพรวรรณ  นามสี 13601 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5146 พ.ท. สุชาติ  จันทนา 13602 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5147 จ.ส.อ. สมบูรณ  หนุนชาติ 13603 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5148 จ.ส.อ. เดชณรงค  ศรีชมช่ืน 13604 ช.พัน.8 พล.ม.1

5149 จ.ส.อ. สายันต  ถาเกตุสี 13605 ช.พัน.8 พล.ม.1

5150 จ.ส.ต. ศิริศักดิ์  วิสาขะ 13607 กรม ทพ.35

5151 ร.ต. กรนันท  ชาญณรงค 13610 ป.4 พัน.4

5152 พ.ท. ศุภกิจ  ธิติมูล 13613 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5153 จ.ส.อ. ปยะ  ทิมแปน 13615 ม.3 พัน.13

5154 จ.ส.อ. ทวิตชัย  ไขทอง 13619 ม.3 พัน.13

5155 จ.ส.ต. ไพศาล  เชาวดี 13621 ร.14 พัน.2

5156 พันเอกพิเศษ วีรศักดิ์  แกวเพ็ญพันธุ 13623 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5157 ร.ต. ประพัฒน  ปญญาวงศ 13637 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5158 จ.ส.อ. วิชัย  ปญญามณี 13639 สง.สด.จว.ล.ป.

5159 พ.ต. เอกนรินทร  มีเจริญ 13640 สง.สด.จว.ล.ป.

5160 พ.ท. สมพร  ไชยวงศ 13643 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5161 พ.ท. ปริญญา  บุญธิ 13646 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5162 ร.ต. ภานุวัฒน  สามเกษร 13651 ป.4 พัน.4

5163 จ.ส.ท. สุรวิทยา  สายแกว 13652 พัน.สห.31

5164 จ.ส.อ. สมเจตน  นฤหาย 13653 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

5165 พ.ท. จรัญ  ทวีปะ 13654 สง.สด.จว.น.ว.
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5166 จ.ส.อ. สมชาย  อบอุน 13655 สง.สด.จว.น.ว.

5167 จ.ส.อ.หญิง สุภาวดี  สุวรรณะ 13656 พล.ม.1

5168 ร.อ. สุริโย  พรมปญญา 13661 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

5169 ร.ต. บุญเสริม  สวางอารมย 13665 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

5170 พ.ต. วีระวัฒน  มะธิปไข 13666 รพ.คายวชิรปราการ

5171 จ.ส.อ. ไวประมุง  ผิวหลอ 13668 ม.3 พัน.13

5172 จ.ส.อ. ไชโย  ทองมุข 13669 กรม ทพ.33

5173 จ.ส.อ. ชาญชัย  รวมสันเท้ียะ 13670 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5174 จ.ส.อ. ไพบูลย  มูลหลา 13671 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5175 จ.ส.อ. สวัสดิ์  ยาวิเริง 13673 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5176 ร.ต. สมยศ  คําแหง 13676 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5177 พ.ต. บรรเทิง  ระบอบ 13677 สง.สด.จว.ส.ท.

5178 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  กัลยาณรักษ 13678 มทบ.34

5179 พ.ท. กฤช  ทิพยอุปถัมภ 13679 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5180 จ.ส.อ. บุญหนา  ศิริวิมาตย 13681 สง.สด.จว.อ.ต.

5181 ร.ท. สมชาย  มังคละเกษม 13683 สง.สด.จว.อ.ต.

5182 นางสาว ณัฐชนา  ทุเรียน 13688 สอ.ทภ.3 จํากัด

5183 ส.อ. สมชาย  แพงแกว 13690 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5184 จ.ส.อ. ปฤษฎาง  สีดา 13692 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

5185 จ.ส.อ. วัฒนศักดิ์  วินัยธรรม 13693 ทน.3

5186 จ.ส.อ. ยุทธศักดิ์  ศรีทิพย 13700 มทบ.35

5187 พ.อ. วิษณุ  สุนทรารักษ 13701 สมาชิกสงเงินเอง

5188 ส.อ. สมหมาย  บุญฤทธ์ิ 13702 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5189 ส.ท. โชคชัย  รอดฉ่ํา 13706 มทบ.310

5190 จ.ส.อ. วสันต  มัชฌันติกะ 13710 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5191 จ.ส.อ. ประภาศ  ศิรินภารัตน 13711 ช.พัน.8 พล.ม.1

5192 จ.ส.อ. วิชาญ  เคารพ 13713 ช.พัน.8 พล.ม.1

5193 จ.ส.อ. ประเสริฐ  รัดทุง 13715 กรม ทพ.35

5194 พ.ท. ศิริ  สุวรรณ 13719 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5195 พ.ต. กรกฏ  นันตา 13720 มทบ.37

5196 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  ชนะศึก 13724 สง.สด.จว.ล.พ.

5197 จ.ส.อ. รณชัย  มีมั่น 13726 ม.พัน.9 พล.ร.4

5198 ร.ต. วันชัย  ทองดอนงาว 13733 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5199 จ.ส.อ. ภูษา  มั่งคั่ง 13734 พัน.พัฒนา 3

5200 พล.ต. อนุสรณ  ธูปทอง 13738 มทบ.39 (นายทหาร)

5201 ร.ต. สุทิน  ภูนัสสูง 13740 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

5202 จ.ส.อ. เรืองศักดิ์  ห่ํากระโทก 13742 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

5203 พ.ท. วัชระ  ผะอบเหล็ก 13745 พัน.สร.23

5204 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์  บรรเทา 13746 ม.3 พัน.18

5205 จ.ส.อ. ธีรวุฒิ  เลี้ยงพรม 13749 ม.3

5206 จ.ส.อ. กิตติพงษ  ครายานนท 13750 ม.3 พัน.13

5207 จ.ส.อ. จักรแกว  เช่ียวธัญญกิจ 13754 สง.สด.จว.น.ว.
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5208 พ.ต. บัญชา  อุดมสุข 13755 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5209 พ.ต. ฤกษศักดิ์  ปรีคํา 13756 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5210 จ.ส.อ. ดํารง  รอดทุกข 13757 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5211 พ.อ. เพ่ิมศักดิ์  ประเสริฐศรี 13759 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

5212 จ.ส.อ. สุพีร  คําสีสังข 13760 บชร.3

5213 พ.ต.หญิง ปวีณา  กลิ่นทอง 13761 มทบ.39 (นายทหาร)

5214 จ.ส.อ. วันชัย  สุทธิภาค 13763 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

5215 จ.ส.อ. จิรพงษ  มาอยู 13766 พล.พัฒนา 3

5216 จ.ส.อ. สราวุฒิ  วุฒิวงษ 13767 พัน.พัฒนา 3

5217 จ.ส.อ. ขวัญชัย  เอ่ียมทรัพย 13768 พัน.พัฒนา 3

5218 พ.อ. อาสาฬหะ  พูลสุวรรณ 13770 มทบ.31

5219 จ.ส.อ. สายชล  ทองบุญ 13772 ช.พัน.4 พล.ร.4

5220 จ.ส.อ. สุรชัย  เพ็ชรยิ้ม 13773 ป.4 พัน.4

5221 ร.ต. ศิริ  กินยืน 13776 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5222 ร.ท. ปญญา  พุมเจริญ 13777 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5223 จ.ส.อ. ศุภณัฏฐ  ปรีชาพงศโรช 13783 ม.3 พัน.13

5224 จ.ส.อ. อภิวัฒน  จอมปน 13784 ม.3 พัน.13

5225 จ.ส.อ. ทวิทย  แคกลาง 13785 ม.3 พัน.13

5226 จ.ส.อ. ยุทธพล  มาอน 13786 กรม ทพ.32

5227 ร.ท. โอภาส  ปานอินทร 13788 สง.สด.จว.พ.ร.

5228 พ.ต. มานะ  สุขแยม 13790 มทบ.39 (นายทหาร)

5229 พ.ท. โชคชัย  อนันต 13791 สมาชิกสงเงินเอง

5230 ร.ต. ไพเราะ  อดทน 13798 ช.พัน.8 พล.ม.1

5231 จ.ส.ท. วัชระ  ขัติยศ 13799 กรม ทพ.31

5232 จ.ส.ท. ธนารักษ  เข่ือนศิริ 13800 มทบ.36 

5233 จ.ส.อ. อุทิศ  ภูเกษร 13805 ม.3 พัน.13

5234 จ.ส.อ. กฤษดา  แกวบุญมา 13807 ม.3 พัน.26

5235 จ.ส.อ. อัมรินทร  จําปา 13809 กรม ทพ.36

5236 พ.ต. เฉลิม  ภูรัตน 13812 สง.สด.จว.ช.ม.

5237 ส.อ. อรรณพ  สรอยภูระยา 13814 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

5238 ร.ท. พิรุฬห  เจริญผล 13815 สมาชิกสงเงินเอง

5239 พ.ท. วสันต  สุระมณี 13818 ส.พัน.23 ทภ.3

5240 จ.ส.อ. สุภาพ  เรียบไทยสง 13824 ม.3 พัน.13

5241 จ.ส.อ. สิทธิพงษ  เพชรดี 13827 ส.พัน.11 พล.ม.1

5242 จ.ส.อ. คฑาวุธ  บุญมี 13828 ชสบ.4

5243 พ.ต. ณัฐฐิพล  คนสูง 13829 มทบ.34

5244 จ.ส.ต. อนิรุจน  แซลอ 13831 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

5245 จ.ส.อ. วิรัญ  โคกนอย 13834 ศปภอ.ทบ.3

5246 จ.ส.อ. ขวัญชัย  กองนอก 13836 ร.14

5247 พ.ท.หญิง วีรสุดา  กลิ่นทอง 13838 สมาชิกสงเงินเอง

5248 จ.ส.อ. วรนน  วิวน 13844 ส.พัน.11 พล.ม.1

5249 จ.ส.อ. สุนทร  ใบยา 13847 ส.พัน.11 พล.ม.1
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5250 จ.ส.อ. สมพงษ  จันทรสวัสดิ์ 13848 ส.พัน.11 พล.ม.1

5251 จ.ส.อ. ธัชวัฒนพงศ  พวงพรอม 13849 ส.พัน.11 พล.ม.1

5252 ส.อ. สุรัตน  ฉิมสุข 13850 สมาชิกสงเงินเอง

5253 จ.ส.อ. เสกสรร  สรอยภูระยา 13851 ป.21

5254 ร.ท. ประกาศิต  ปลอบโยน 13852 กรม ทพ.32

5255 ร.ท. สรชัช  ธนเช้ือปาน 13854 มทบ.39

5256 ร.ท. สมลักษณ  ไมจีน 13855 สง.สด.จว.ช.ม.

5257 พ.ต. พิเชษฐ  ชาญสมาธ์ิ 13857 มทบ.39 (นายทหาร)

5258 จ.ส.อ. นพดล  การะเกษ 13858 สง.สด.จว.ก.พ.

5259 ร.ต. สิทธิพงษ  ทอนชวย 13859 สง.สด.จว.พ.ย.

5260 จ.ส.อ. ประหยัด  สาระไชย 13860 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5261 นาย สกล  ยิ้มสามเสน 13862 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5262 จ.ส.ท. กิจฐศาสตร  ธรรมมา 13865 มทบ.310

5263 พ.ต. ประทีป  แทนฟก 13866 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5264 จ.ส.อ. เกษม  สีหะอําไพ 13867 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5265 จ.ส.อ. ชนะชัย  คชนันทน 13876 ม.3

5266 ส.อ. ธนโชติ  วนพิพัฒนพงศ 13880 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

5267 จ.ส.ต. ชํานาญ  ยอดนิล 13882 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5268 ร.ท. นพรัตน  สังขมี 13883 ร.4 พัน.1

5269 ส.ต. พงษศักดิ์  สงทอง 13886 ร.14 พัน.1

5270 ร.ต. โกมุท  นอยวงษ 13888 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5271 จ.ส.อ. สิทธิพล  จํานงเปน 13894 ม.3 พัน.13

5272 จ.ส.อ. ศราวุธ  จันจําปา 13895 ม.3 พัน.13

5273 จ.ส.อ. วีระยุทธ  ตรงตอกิจ 13897 กรม ทพ.35

5274 จ.ส.อ. วิฑูรย  วงศสุวรรณ 13904 ร.14 พัน.2

5275 จ.ส.อ. สมบัติ  แหมไธสง 13911 ม.3 พัน.13

5276 จ.ส.อ. ทรงชาย  พันชนะ 13915 พัน.พัฒนา 3

5277 ร.ต. บุญฤทธ์ิ  พลพันธ 13916 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5278 จ.ส.อ. อํานวย  พิชัยพงค 13919 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5279 จ.ส.อ. อดิศักดิ์  ถ่ินศรี 13920 สง.สด.จว.พ.ร.

5280 พ.ต. ปริญญา  กันยะมี 13921 สง.สด.จว.พ.ร.

5281 จ.ส.อ. จิรันดร  กันทา 13923 สง.สด.จว.ช.ม.

5282 ร.ท. พิพัฒน  ขัติยศ 13924 สง.สด.จว.พ.ย.

5283 จ.ส.อ. พิทักษชัย  วิเศษ 13926 สง.สด.จว.พ.ร.

5284 พ.ท. อนุพงศ  ชัยนิลพันธุ 13928 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5285 พ.ต. ประวิทย  ศรีเครือแกว 13932 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5286 จ.ส.อ. เสารแกว  สุดพันธ 13933 กรม ทพ.31

5287 จ.ส.อ. เอกชัย  ชาวประจิม 13934 มทบ.39

5288 จ.ส.อ. บรรยง  รอดประเสริฐ 13936 มทบ.36 

5289 จ.ส.อ. พิษณุ  ชัยพิพัฒน 13937 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5290 ส.อ. ดนุพงศ  สุวรรณจันทร 13938 กรม ทพ.35

5291 พล.ต. การุณย  สุริยวงศพงศา 13939 สมาชิกสงเงินเอง
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5292 จ.ส.อ. อธิวัฒน  มีเดช 13940 สมาชิกสงเงินเอง

5293 พ.ต. เสถียร  เพียชอ 13941 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5294 จ.ส.อ. ธวัชชัย  กองจวง 13942 พล.ม.1

5295 จ.ส.ท. กิตนัย  หมื่นสุวรรณ 13945 ม.พัน.28 พล.ม.1

5296 จ.ส.อ. สําเนียง  จันทวงศ 13953 ม.พัน.28 พล.ม.1

5297 จ.ส.อ. พงษศักดิ์  โสวาดวงค 13955 ม.พัน.28 พล.ม.1

5298 ร.ต. พนม  อินทรศักดิ์ 13956 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5299 ร.ท. อภิสิทธ์ิ  โตพลัด 13960 ช.พัน.8 พล.ม.1

5300 จ.ส.อ. เบญจพล  ศรีมณฑา 13963 ม.3 พัน.26

5301 จ.ส.ท. สุระศักดิ์  วันโทน 13965 ม.3 พัน.26

5302 จ.ส.อ. วัชรินทร  เจียมใจ 13972 ช.พัน.8 พล.ม.1

5303 จ.ส.อ. วัชรพันธ  แกวกรเมือง 13973 ม.พัน.10

5304 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ  พูนมะณี 13979 ช.พัน.8 พล.ม.1

5305 จ.ส.อ. สมยศ  จันทรอยู 13980 ช.พัน.8 พล.ม.1

5306 ส.อ. เอกสถา  ธัญญกรรม 13984 ร.4 พัน.1

5307 จ.ส.ท. ไชยยา  ครุฑรัมย 13988 สมาชิกสงเงินเอง

5308 ร.ต. วิทยา  ดอกบัว 13992 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5309 จ.ส.อ. ภูริวัจน  วรรณบุษปวิช 13993 ช.พัน.4 พล.ร.4

5310 จ.ส.อ. ชัยรัตน  เนียมสลุด 13994 ร.14 พัน.2

5311 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ  จันทรศรี 13995 ช.พัน.4 พล.ร.4

5312 จ.ส.อ. ชัยกฤต  สอนผุย 13997 มทบ.310

5313 พ.ท.หญิง ยุภาพร  บุตรชาง 13998 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5314 จ.ส.อ. สุดใจ  โนนโพธ์ิ 14001 ม.3 พัน.18

5315 จ.ส.อ. สมควร  จีนคํา 14004 ม.3 พัน.13

5316 ร.ต. ปยวุฒิ  ซาซุม 14005 ม.3 พัน.13

5317 ร.ต. สมพร  ลาสิงห 14007 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5318 จ.ส.อ. สยาม  ทรัพยสกุล 14009 ช.พัน.8 พล.ม.1

5319 จ.ส.อ. ชูชาติ  แสงโรจน 14010 สง.สด.จว.น.น.

5320 ร.ต. สุทิน  สุนันตา 14012 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5321 จ.ส.อ. วิทยา  จันทรนอก 14016 ช.3 พัน.302

5322 จ.ส.อ. คะนอง  จินดาชัย 14022 กรม ทพ.31

5323 จ.ส.ต. จําลอง  สุขทวี 14026 พัน.สห.31

5324 พ.ต. สมคิด  วงคสุภา 14031 สมาชิกสงเงินเอง

5325 พล.อ. สพรั่ง  กัลยาณมิตร 14032 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5326 พ.อ. อํานวย  ฤทธิบาล 14035 มทบ.34

5327 จ.ส.อ. สมนึก  แตงออน 14037 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5328 ส.ต. รุง  สายมัน 14040 มทบ.310

5329 จ.ส.อ. ชูเกียรติ  มีนิล 14041 ร.14 พัน.1

5330 จ.ส.ท. ชนนันท  มฤคสิทธิพิทักษ 14042 ร.14 พัน.1

5331 จ.ส.อ.หญิง กรรณิการ  ศรลัมพ 14045 รพ.คายพอขุนผาเมือง

5332 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์  บัวกลม 14046 ม.3 พัน.18

5333 พ.ต. จักรวาล  เรือนคํา 14052 สมาชิกสงเงินเอง
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5334 จ.ส.อ. ทรงยุทธ  ปนทอง 14053 ช.พัน.8 พล.ม.1

5335 จ.ส.อ. วิวัฒน  กอนเทียน 14054 ม.3 พัน.26

5336 จ.ส.อ. โสรส  เอ่ียมออน 14062 สง.สด.จว.พ.ล.

5337 พล.อ. จิรเดช  คชรัตน 14063 สมาชิกสงเงินเอง

5338 ส.ท. พีรเทพ  ปนแตง 14064 ม.พัน.9 พล.ร.4

5339 ส.อ. ประวิทย  ใจบุญ 14067 พัน.ซบร.23

5340 ร.ท. สันติ  ยอดวัน 14072 รอย.ปจว.3

5341 จ.ส.อ.หญิง อุษา  ขวัญเมือง 14073 ทภ.3

5342 พ.ท. สมภพ  ใจบุญ 14077 ร.4

5343 จ.ส.ท. นัฐพงษ  แสงหลา 14080 มทบ.310

5344 จ.ส.ท. ฐิติ  จิตรบุญ 14081 มทบ.310

5345 จ.ส.อ. ทิวากร  อาศัย 14083 ม.3 พัน.18

5346 จ.ส.อ. สุริยา  สินธาร 14088 พล.ม.1

5347 จ.ส.อ. ยงยุทธ  พงษไพร 14090 สง.สด.จว.พ.จ.

5348 จ.ส.อ. พงษพันธุ  จันทรรักษ 14093 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

5349 จ.ส.อ. ประสงค  ไวยกูล 14098 ทภ.3

5350 พ.ท. สุริยา  ผาสุข 14101 ร.14

5351 จ.ส.ท. พิทักษเกียรติ  สิงหแกว 14102 ร.14 พัน.1

5352 จ.ส.อ. เสริมศักดิ์  นกเถ่ือน 14103 ทภ.3

5353 จ.ส.อ. ณัฐพล  ดําสนิท 14104 ร.14 พัน.2

5354 ร.ต. วิรัตน  มาตรสมบัติ 14107 ม.3 พัน.18

5355 ร.ท. พงศไพฑูรย  กลิ่นทอง 14108 ม.3

5356 ร.ต. นัฐพงค  เพชรภูเขียว 14109 ม.3

5357 จ.ส.อ. ธีรนันท  แรกนา 14110 มทบ.35

5358 จ.ส.ท. รุงโรจน  ล้ําเลิศ 14113 ม.3 พัน.26

5359 จ.ส.อ. วสันต  สุขรี่ 14114 ม.3 พัน.26

5360 นาง อัมพา  เลาวัฒนา 14116 สง.สด.จว.ส.ท.

5361 จ.ส.อ. พิสิฐชัย  ผิววันดี 14117 รพ.คายวชิรปราการ

5362 จ.ส.อ. ประยงค  มอญดี 14118 ม.3 พัน.13

5363 พ.อ. ธนะพันธ  ขําทวี 14122 มทบ.36 

5364 จ.ส.อ. อนุวัฒน  ชัยชนะ 14125 มทบ.310

5365 จ.ส.อ. อนุรักษ  สุดสงวน 14128 ทภ.3

5366 จ.ส.อ. ธเนศร  มั่นคง 14130 ทน.3

5367 พ.ต.หญิง กรกาณฑ  ลักษณะละมาย 14133 ทภ.3 (นายทหาร)

5368 พ.อ. เอ่ียม  เนตรคง 14134 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

5369 พล.ต. บุญนาค  มูลลา 14136 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5370 ร.ต. รังสรรค  เทศวัง 14139 สมาชิกสงเงินเอง

5371 ร.ต. วรพจน  บุญนา 14144 ป.4 พัน.4

5372 จ.ส.ท. สมชาย  เปลี่ยนดี 14149 รอย.ลว.ไกล 4

5373 จ.ส.อ. สายัญห  ปูญวน 14154 ชสบ.7

5374 พ.ท. สมศักดิ์  สิมมาสุข 14159 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5375 จ.ส.อ. รุงฤทธ์ิ  เรณุมาน 14161 มทบ.37
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5376 พ.ต. พลากร  แกวคําเช้ือ 14164 ร.7 พัน.2

5377 จ.ส.อ.หญิง ฉลองรัฐ  ดํารงคแกว 14165 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

5378 จ.ส.อ. ยศธร  เด็ดแกว 14167 กรม ทพ.36

5379 จ.ส.ต. พิเชษฐ  สายแปลง 14168 ทภ.3

5380 จ.ส.อ. ธนกร  สาระใต 14173 ป.4 พัน.104

5381 ส.อ. สุวิทย  ปนพิพัฒน 14174 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5382 ร.ต. คารม  วิจารณพล 14176 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

5383 ร.ท. ชินเรชน  รัชตะวรรณ 14178 กรม ทพ.35

5384 จ.ส.อ. วัชรพงษ  อังคุระศรี 14181 ม.3 พัน.18

5385 จ.ส.อ. ชาคริต  สุวรรณมณี 14183 รอย.บก.พล.ม.1

5386 จ.ส.อ. ภัทรพล  ศรีสวรรคศักดิ์ 14185 ม.พัน.28 พล.ม.1

5387 จ.ส.อ. บริบูรณ  เบาจันทร 14189 ม.3 พัน.13

5388 จ.ส.อ. บัวผัน  กันยาประสิทธ์ิ 14190 ช.พัน.8 พล.ม.1

5389 จ.ส.อ. ประพจน  สวิง 14193 สง.สด.จว.ช.ม.

5390 พ.อ. รังสรรค  คุมราษี 14194 ป.4

5391 ร.ท. อิฎฐารมณ  วงคสะทํา 14199 สง.สด.จว.พ.ล.

5392 ร.ต. บุญสง  หลิมผึ้ง 14202 สมาชิกสงเงินเอง

5393 ร.ต. เมย  เทศขํา 14203 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5394 จ.ส.อ.หญิง เกตุกนก  เพ็งชัยศรี 14206 มทบ.39

5395 ร.ต. พิสิษฐ  เชียงเลี่ยงกูล 14209 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5396 ร.อ. นพชเรส  เมาสูงเนิน 14211 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5397 ร.ต. นรศักดิ์  ทาทิพย 14221 ม.3 พัน.13

5398 จ.ส.อ. สุรศักดิ์  เสง่ียมสมานันท 14222 ม.3 พัน.13

5399 จ.ส.อ. ณัฐพงค  ใบบาง 14226 ม.3 พัน.26

5400 จ.ส.อ. สุรศักดิ์  นํ้าจันทร 14227 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5401 นาย ดิษพงศ  ทองจัตุ 14230 สอ.ทภ.3 จํากัด

5402 น.ส. นิยะดา  แทนทอง 14231 สอ.ทภ.3 จํากัด

5403 ส.อ. ไพโรจน  เสนาพันธ 14232 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5404 จ.ส.อ. ณัฎฐสันต  สอนเมน 14234 ร.4 พัน.3

5405 ส.อ. กฤตธนา  วาสนจิตต 14236 มทบ.39

5406 จ.ส.อ. สมพร  แกววรบุตร 14240 กอง สพบ.พล.ม.1

5407 ร.ต. ประธาน  ขันใจ 14245 สง.สด.จว.น.น.

5408 พ.ท. ชาคริต  วิสูตรโยธิน 14247 มทบ.39 (นายทหาร)

5409 ร.ต. เอกพงษ  แกวปน 14252 สง.สด.จว.น.น.

5410 พ.ท. สุรินทร  ศิรินวล 14255 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

5411 จ.ส.อ. ทองพิทักษ  บุญเรือง 14257 ช.3 พัน.302

5412 จ.ส.อ. เอกพงษ  นามจักร 14260 ส.พัน.11 พล.ม.1

5413 จ.ส.อ. วันชัย  ภิญโญยิ่ง 14261 ม.3 พัน.26

5414 พ.ต. บรรลือศักดิ์  คันทะลือ 14263 สง.สด.จว.น.น.

5415 ร.ท. วุฒิชัย  นาพุก 14264 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

5416 ร.ต. สมบัติ  ตื้อปน 14267 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

5417 ส.อ. ธัชกร  พิศวงค 14269 กรม ทพ.36
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5418 จ.ส.อ. พนัส  พุมพินิจ 14272 ม.3 พัน.26

5419 จ.ส.อ. กฤษติกร  แสงสวาง 14274 สง.สด.จว.พ.ร.

5420 พ.อ. สมศักดิ์  แปงแกว 14277 มทบ.39 (นายทหาร)

5421 ส.ต. ชยาณัฐ  เกตุสําโรง 14282 มทบ.31 (ลูกจาง)

5422 พ.ต. ศุภกร  ภูจันทร 14284 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

5423 พ.ต. ประสิทธิชัย  โชติพรม 14287 สง.สด.จว.พ.ล.

5424 ร.ท. หนอไท  แจงจํารัส 14289 ม.3 พัน.18

5425 จ.ส.อ. อุทัย  คําแกว 14291 ม.3 พัน.18

5426 ร.ต. วุฒิภัทร  ปนไชย 14295 สง.สด.จว.น.น.

5427 จ.ส.อ. อํานวย  ดวงใย 14296 สมาชิกสงเงินเอง

5428 จ.ส.อ. อิทธิพันธ  นิลแสง 14297 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5429 นาง พิชญาภัค  มีแลบ 14299 สอ.ทภ.3 จํากัด

5430 พ.ต.หญิง นัสสา  พูเอ่ียม 14301 พัน.สร.23

5431 จ.ส.อ. ยุทธศาสตร  ลันดา 14305 ช.3 พัน.302

5432 จ.ส.ท. สิทธิชัย  วังคีรี 14306 พัน.พัฒนา 3

5433 จ.ส.ท. ประพันธ  มนเทียน 14307 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

5434 จ.ส.อ. อน  สุขปตา 14309 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

5435 จ.ส.อ. กฤษณพงศ  หมอนทอง 14310 ม.พัน.28 พล.ม.1

5436 ร.ต. สมชาย  เขมแข็ง 14311 ม.3

5437 พ.ต. สมพนธ  แสงสุข 14313 สมาชิกสงเงินเอง

5438 พ.ท. ประดิษฐ  ตรรกนรเศรษฐ 14314 มทบ.38

5439 ส.อ. ธีรวัชร  โมราสุข 14324 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

5440 ร.ต. วิรุณ  มีโภคา 14326 ร.14 พัน.1

5441 จ.ส.อ. จิระพงษ  วงคคํา 14328 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

5442 จ.ส.อ. วิเชษฐ  ไกรสกุล 14331 กรม ทพ.41

5443 ส.อ. กัลยา  กระทู 14334 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5444 พ.ต. วุฒิชัย  แสงเพชร 14335 สง.สด.จว.พ.ล.

5445 พ.ต. อนุมัติ  ชุมใจ 14337 สง.สด.จว.ช.ร.

5446 พล.ท. ชยุติ  บุญปาน 14339 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5447 จ.ส.อ. แวว  กองเกิน 14340 ทภ.3

5448 จ.ส.อ. ธนาวัฒน  มิตรตะคุ 14344 ร.4 พัน.1

5449 จ.ส.ต. ธนพล  มวงปน 14348 สมาชิกสงเงินเอง

5450 พ.ต. พงศกร  คลังหิรัญ 14349 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

5451 พ.อ. คณิศร  อาสมะ 14354 พล.ม.1

5452 จ.ส.อ. ขวัญ  ทองสังข 14356 ช.พัน.4 พล.ร.4

5453 จ.ส.ต. ศรายุทธ  พรมสมซา 14357 กรม ทพ.35

5454 ส.อ. ณรงคเดช  อมรใฝมงคล 14358 ฝรพ.3

5455 จ.ส.ต. ประภาส  อุทปา 14359 มทบ.310

5456 พ.ต.หญิง ลลิดา  ทามิน 14364 รพ.คายจิรประวัติ

5457 จ.ส.อ. วรวุฒิ  นือขุนทด 14367 ม.3

5458 พ.ต. สินธุ  พันเลิศ 14371 สง.สด.จว.ส.ท.

5459 จ.ส.อ. นเรศ  แกวแดง 14374 ช.พัน.8 พล.ม.1
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5460 จ.ส.อ. สุรเชษฐ  แกวชาลุน 14375 กรม ทพ.32

5461 ร.ต. นพดล  คําภู 14376 ช.พัน.8 พล.ม.1

5462 จ.ส.อ. เจษฎาภรณ  เทียนมณี 14378 ร.4 พัน.1

5463 จ.ส.อ. วิศาน  พันป 14379 ศปภอ.ทบ.3

5464 จ.ส.อ. วินัย  ขันปลอง 14380 ศปภอ.ทบ.3

5465 จ.ส.อ. กิตติคุณ  อินออน 14381 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5466 พ.อ. พิทยา  ราชะพริ้ง 14385 มทบ.39 (นายทหาร)

5467 จ.ส.อ. มาโนช  ทิมแกว 14386 ศปภอ.ทบ.3

5468 ส.อ. จําเลียง  แกวกลา 14388 ศปภอ.ทบ.3

5469 พ.ท. วรจรรกดิ์  เตปน 14389 ป.4 พัน.104

5470 จ.ส.อ. สุริยัน  ตาแกว 14390 ศปภอ.ทบ.3

5471 ร.ต. เอกมโนชัย  เทพอินทร 14391 สมาชิกสงเงินเอง

5472 พ.อ. ทศพร  พวงงาม 14394 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5473 พ.ต. ชรินทร  อภัยโรจน 14397 สง.สด.จว.ช.ม.

5474 จ.ส.อ. ภาคภูมิ  ศรีอําไพ 14400 ช.พัน.4 พล.ร.4

5475 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  บุญคง 14404 ม.3 พัน.13

5476 จ.ส.อ. พรอมพงศ  สมศิริ 14406 ม.3 พัน.13

5477 ส.อ. กิตติกร  ก่ิงกลาง 14407 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5478 ส.ต. ณัฐวุฒิ  บุญเรือง 14408 ม.3 พัน.13

5479 จ.ส.ต. หัสดิน  หิรัญศิริ 14409 กอง สพบ.พล.ม.1

5480 พ.อ. เสนห  พงศานิตย 14410 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5481 ร.อ. ประยูร  เทือกทา 14411 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5482 ร.ท. ชาญชัย  กันทะสี 14414 มทบ.33

5483 จ.ส.อ. กฤษณพงศ  ปญญาเมืองใจ 14415 สง.สด.จว.ช.ม.

5484 จ.ส.อ. กัลยกฤต  จุยกง 14418 สมาชิกสงเงินเอง

5485 จ.ส.อ. ธนินทร  ทองบุญ 14420 ร.4

5486 ส.อ. ภาคภูมิ  อยูน่ิม 14427 ส.พัน.11 พล.ม.1

5487 ส.อ. รณเรศ  วงศเกตุ 14428 ส.พัน.11 พล.ม.1

5488 ส.อ. วิเชียร  เต็มแตม 14429 ส.พัน.11 พล.ม.1

5489 พล.ท. บัญชา  ดุริยพันธ 14431 สมาชิกสงเงินเอง

5490 ร.อ. กิตติภพ  ประมาณ 14434 สมาชิกสงเงินเอง

5491 ร.ต. ทศพล  ตนแฝง 14440 ช.พัน.4 พล.ร.4

5492 จ.ส.อ. เกริกกฤษณ  วุฒิวัย 14441 ช.พัน.4 พล.ร.4

5493 จ.ส.อ. ธนกร  รตนวรากร 14442 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5494 จ.ส.อ. กนก  กัลยาณมิตร 14450 มทบ.310

5495 จ.ส.อ. วิสิษฐ  อินดีสี 14451 ร.14 พัน.1

5496 จ.ส.ต. สุรสิทธ์ิ  อินทรแสง 14452 ร.4 พัน.1

5497 จ.ส.อ. พงศเดช  กาเครื่อง 14455 พัน.พัฒนา 3

5498 จ.ส.อ. ดนัย  แกวจินดา 14457 พัน.พัฒนา 3

5499 จ.ส.อ. สมชาย  ติ๊บปนวงค 14459 กรม ทพ.36

5500 จ.ส.อ. คมกฤช  รอดเทศ 14461 ช.3 พัน.302

5501 นาง ปรียานันท  ทุงเกา 14462 รพ.คายจิรประวัติ (ลูกจาง)
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5502 พ.ต. เอกชัย  ตรีนนท 14467 ป.21

5503 จ.ส.อ. วินัย  กล่ํารัศมี 14468 ม.3

5504 ร.อ. เอกสิทธ์ิ  สายสมบูรณ 14470 มทบ.39 (นายทหาร)

5505 จ.ส.อ. พงษศักดิ์  เกษมสันต 14472 สง.สด.จว.ล.พ.

5506 ร.ต. เสริม  กันใจ 14473 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5507 จ.ส.อ. จักรกฤช  กิจทะ 14474 ทภ.3

5508 จ.ส.อ. จักรวาล  บุญจีน 14475 ทภ.3

5509 พ.อ. คึกฤทธ์ิ  บุญมาก 14479 ทภ.3 (นายทหาร)

5510 จ.ส.ต.หญิง พัชรกาญจน  รัตนพฤกษ 14480 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

5511 จ.ส.อ.หญิง วิมล  กองพล 14486 มทบ.36 

5512 จ.ส.อ. ศิริชัย  บุตรจีบ 14492 รอย.บก.พล.ม.1

5513 ส.อ. ธีรภัทร  พันธโสม 14497 พัน.บ.41

5514 จ.ส.อ. ดาวฤกษ  ธรรมมะ 14498 กอง สพบ.พล.ม.1

5515 จ.ส.อ. สุพัฒน  ภูริศรี 14499 ช.พัน.8 พล.ม.1

5516 จ.ส.อ. พัฒนะ  สินทรัพย 14502 ร.14 พัน.3

5517 จ.ส.อ. กิจจา  เชียงการ 14505 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

5518 จ.ส.อ. สิทธินนท  ปนธะนะ 14506 พัน.สห.31

5519 น.ส. ชมสวรรย  จันทนุปาน 14509 สอ.ทภ.3 จํากัด

5520 นางสาว ปณิตา  อํ่าเพียร 14510 สมาชิกหักบัญชีเงินฝากสหกรณ

5521 จ.ส.อ. สิริวัตร  บุญรักษา 14511 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5522 จ.ส.อ. วิรัตน  พนัสขาว 14512 พัน.สร.4

5523 จ.ส.อ. พงศพร  เหมฤดี 14513 ศปภอ.ทบ.3

5524 จ.ส.ต. อรรถพณ  ลีสี 14518 รอย.ม.(ลว.) 4

5525 ร.ต. สิทธิพงษ  ทานันท 14519 กรม ทพ.33

5526 พล.อ. สุทัศน  จารุมณี 14522 สมาชิกสงเงินเอง

5527 จ.ส.อ. บุญเจิด  น่ิมทอง 14523 ช.3 พัน.302

5528 จ.ส.อ. นิคม  อิหนิม 14524 พัน.ขส.23

5529 ส.อ. โอภาส  ศรีมาศ 14526 กอง พธ.พล.ร.4

5530 พ.อ. สมศักดิ์  เตชะสืบ 14529 สมาชิกสงเงินเอง

5531 พ.ต. ทาย  เพ็ชรนวม 14531 มทบ.35

5532 ร.ต. วิชาญ  อินผอง 14534 ป.4 พัน.4

5533 จ.ส.อ. นพดล  บุญสะอาด 14539 พล.ม.1

5534 ส.อ. ฐานพัฒน  ดาจง 14546 ส.พัน.23 ทภ.3

5535 จ.ส.อ. ชาตรี  เทศสกุณี 14549 มทบ.310

5536 จ.ส.อ. พัลลภ  ปญญางาม 14553 ร.14 พัน.2

5537 จ.ส.อ. ดุสิทธ์ิ  เน่ืองจุย 14554 ร.14 พัน.2

5538 จ.ส.ท. พีระพงษ  อุนเรือน 14559 บชร.3

5539 จ.ส.อ. วสันต  ไชยา 14561 รอย.บก.พล.ม.1

5540 จ.ส.อ. สุริยา  สถาพร 14563 ม.พัน.28 พล.ม.1

5541 ร.ต. นิคม  ลุนสําโรง 14565 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5542 ร.ต. เสมอ  เกตุแกว 14571 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5543 ร.ต. ศุภศักดิ์  ทุเสนะ 14573 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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5544 จ.ส.อ. บัญชา  เสกกลา 14574 สง.สด.จว.ช.ม.

5545 จ.ส.อ. ปรีดา  แกวชม 14575 สง.สด.จว.ช.ร.

5546 ร.ต. ขยาย  น่ิมทอง 14576 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5547 พ.อ. เมธา  ไผลอม 14577 มทบ.39 (นายทหาร)

5548 พ.ท.หญิง โสรยา  บุศยารัสมี 14579 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

5549 ร.ต. เสกสิทธ์ิ  เทพจันทร 14581 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5550 จ.ส.อ. จิระเดช  จีนหลักรอย 14586 ทภ.3

5551 จ.ส.อ. วิฑูรย  ศรีมวง 14587 ทน.3

5552 จ.ส.อ. สุรพล  ชุมภู 14590 ช.พัน.8 พล.ม.1

5553 พ.ต.หญิง นันทิยา  เวชวินิจ 14593 รพ.คายวชิรปราการ

5554 พ.ท. ประมวล  บุนนาค 14595 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5555 จ.ส.อ. สุรชาติ  ปญญาเทพ 14597 พล.ร.7

5556 จ.ส.อ. วีรชาติ  ศิริสอ 14598 สง.สด.จว.ต.ก.

5557 พ.ท. คะนอง  กันทะสัก 14600 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5558 ร.อ. มนตรี  ปนกันทา 14601 สง.สด.จว.ล.พ.

5559 ร.ท. สมยศ  กิติเงิน 14603 สง.สด.จว.ล.พ.

5560 ร.ต. ไพรสณฑ  มวงออน 14605 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

5561 ร.ต. สมทรง  วงศบุรี 14606 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5562 ส.อ. คํารณ  นันทสุมาลย 14613 พัน.สห.31

5563 จ.ส.อ. ปยะพงษ  ใฝใจ 14615 ม.3 พัน.13

5564 จ.ส.อ. เอกศักดิ์  พันธุคง 14617 ช.พัน.8 พล.ม.1

5565 พ.ท. ปยะพงษ  พรดา 14624 ม.3

5566 จ.ส.ท. ศิริศักดิ์  จําเริญศรี 14628 ศปภอ.ทบ.3

5567 พ.ต. วิสุทธ์ิ  แกวกันทา 14629 สง.สด.จว.ม.ส.

5568 จ.ส.อ. ชยุต  เกษมจิตต 14630 สง.สด.จว.ช.ม.

5569 จ.ส.อ. ดนุพล  บัวนวล 14631 มทบ.310

5570 จ.ส.ท. ยุทธกาญจน  คงดี 14632 ทน.3

5571 จ.ส.อ. โสภณ  มั่นเขียว 14633 ทภ.3

5572 พ.ต. ณัฐวัฒน  กันทะปรีชา 14636 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

5573 จ.ส.อ. สุเมธ  ทุมสีมา 14642 ม.3 พัน.13

5574 วาท่ี ร.อ. สาทิตย  วงศประสิทธ์ิสุข 14647 สมาชิกสงเงินเอง

5575 จ.ส.อ. เดชายศ  เลิศทองมี 14648 ช.พัน.8 พล.ม.1

5576 จ.ส.อ. มรุเชษฐ  ทองแผน 14649 ช.พัน.8 พล.ม.1

5577 จ.ส.อ. สมศักดิ์  เณรทอง 14650 รพ.คายพอขุนผาเมือง

5578 พ.อ. ทศพล  มาพงษ 14653 มทบ.310

5579 ร.ต. ธนพล  อาคมวัฒนะ 14654 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5580 ร.อ.หญิง ณัฐรพีพร  ชัยชุมพร 14657 มทบ.39

5581 ร.อ. เสนห  ศรีภิรมย 14658 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5582 พ.อ. ปริญญา  สงเคราะหธรรม 14661 สมาชิกสงเงินเอง

5583 จ.ส.อ. เจริญ  ตนโสด 14663 ช.3 พัน.302

5584 จ.ส.ต. พยุงศักดิ์  ดวงประเสริฐ 14664 พัน.พัฒนา 3

5585 พ.ท. ชัยพุฒิ  สรอยสนธ์ิ 14666 สมาชิกสงเงินเอง
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5586 จ.ส.อ. สุกิจ  ศิริคํา 14668 สง.สด.จว.อ.น.

5587 จ.ส.อ. พรรณเชษฐ  ประทุมทอง 14670 ร.14

5588 ร.ต. จําเนียร  จันทะคุณ 14674 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5589 จ.ส.ท. ผดุงศักดิ์  บุญปู 14677 มทบ.310

5590 จ.ส.อ. วีรภัทร  คําพิบูลย 14678 ร.14 พัน.3

5591 นาย สมบัติ  พรหมฟง 14679 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5592 จ.ส.อ. ยุทธพร  แสงทับทิม 14680 ร.4

5593 พ.ต.หญิง โสรวีร  ประชุมพันธ 14683 พัน.สร.23

5594 พ.ท. บุริม  เครือเปงกุล 14684 ทภ.3 (นายทหาร)

5595 พ.อ. วัลลภ  มาลัยมาตร 14688 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5596 จ.ส.ต. มานัส  นิลแกว 14689 รพ.คายวชิรปราการ

5597 ร.ต. เมธาสิทธ์ิ  ดนุเดชเมธา 14693 สง.สด.จว.ช.ม.

5598 ร.ท. ปรีชา  วงษชาลี 14694 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5599 จ.ส.อ. วิธิสรรค  คงหอม 14696 สง.สด.จว.น.พ.

5600 พ.อ. จําลอง  เรืองฤทธ์ิ 14697 มทบ.31

5601 ร.ท. วิเชียร  จันทวงค 14706 กรม ทพ.31

5602 จ.ส.ท. เกศชัย  คงเพชรศักดิ์ 14707 กรม ทพ.35

5603 จ.ส.อ. เจษฎา  ทองงามดี 14708 ม.พัน.9 พล.ร.4

5604 จ.ส.อ. ธีรพงษ  ตะลอม 14713 มทบ.37

5605 จ.ส.อ. ภาคภูมิ  ถิระสาโรช 14717 พัน.พัฒนา 3

5606 จ.ส.อ. สนิท  ทรายแกว 14719 ช.พัน.4 พล.ร.4

5607 จ.ส.อ. ปยชาติ  สีบัวลา 14722 ม.3 พัน.18

5608 จ.ส.อ. กิตติ  จําปาศักดิ์ 14728 ทภ.3

5609 ร.ต. นิพนธ  กุณา 14733 สง.สด.จว.พ.ร.

5610 ร.ท. วีระพล  ลําคํา 14734 สง.สด.จว.น.น.

5611 จ.ส.อ. สมชาย  นุชอยู 14735 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

5612 จ.ส.อ. วิโรจน  โสมทอง 14737 ม.3

5613 จ.ส.อ. อดุลย  บุบพาที 14740 ม.3

5614 จ.ส.อ. พุฒิพัฒน  รักวงษธนมา 14741 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

5615 จ.ส.อ.หญิง วิไลวรรณ  มียวน 14743 มทบ.39

5616 จ.ส.อ. ไกรศร  ชาวนาน 14746 ร.4 พัน.3

5617 จ.ส.อ. ทินกร  ทิพยแกว 14747 ร.4 พัน.3

5618 จ.ส.อ. ธนธัช  สามเทพ 14749 พัน.พัฒนา 3

5619 พ.ท. ชูกาน  ลาวิณห 14754 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5620 ร.ต. สานิตย  อาจบํารุง 14756 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5621 ร.ต. ธีรภพ  มะลิจันทร 14758 ม.พัน.28 พล.ม.1

5622 จ.ส.อ. อํานาจ  กอนแกว 14759 พัน.พัฒนา 3

5623 ร.ต. พิสุทธ์ิ  ทองชมภู 14760 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5624 จ.ส.อ. บุญรอด  บัวสุข 14762 สง.สด.จว.พ.ร.

5625 ร.ต. พิทักษทอง  ฟองฟู 14763 สง.สด.จว.พ.ย.

5626 จ.ส.อ. จิรวัฒน  จิรเบญจวรรณ 14764 สง.สด.จว.ล.ป.

5627 จ.ส.ต. วัชรพงษ  วงษจันทนา 14767 มทบ.310
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5628 จ.ส.อ. ทรรศพร  แกวสุวรรณ 14768 ร.14 พัน.3

5629 จ.ส.อ. สมยศ  วิวัฒนยุวะถาวร 14770 ช.3 พัน.302

5630 จ.ส.อ. ศราวุฒิ  ภูมิคอนสาร 14771 ศปภอ.ทบ.3

5631 พ.ต. ยอด  เทพจันตา 14774 สมาชิกสงเงินเอง

5632 จ.ส.อ. ประทีป  ธูปหอมทิพย 14776 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

5633 จ.ส.อ. ปญญา  มะคุมใจ 14777 ช.3 พัน.302

5634 จ.ส.อ. ยุทธพล  นาทสีทา 14778 ช.3 พัน.302

5635 ร.ต. กิตติศักดิ์  แสงดวง 14781 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5636 ร.ต. อําพล  เบาสันเทียะ 14782 กรม ทพ.32

5637 จ.ส.ท. อนันท  พิมพา 14784 ม.3 พัน.26

5638 พ.อ. พักตรพงษ  เงสันเท๊ียะ 14786 มทบ.34

5639 ร.ต. วิรัตน  พวงชาวนา 14792 พล.พัฒนา 3

5640 พ.ต. อุทัย  แสนวาสน 14796 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5641 จ.ส.อ. นิรันดร  ไพฑูรย 14805 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

5642 ส.อ. ยุทธการ  กาสี 14808 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

5643 พ.อ. วิชัย  ศรีภูธร 14809 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5644 นาง เจษฎา  จันทรแรม 14811 สอ.ทภ.3 จํากัด

5645 พ.ต. ไพฑูรย  ทับโต 14813 มทบ.31

5646 ร.ต. สุรศักดิ์  พลธรรม 14814 พัน.สห.31

5647 ร.ต. จําลอง  เมฆโพธ์ิ 14815 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5648 พ.ท. ประทวน  วงษดี 14819 สง.สด.จว.ล.พ.

5649 จ.ส.อ. ภวดล  แกวตาบุศย 14822 พัน.พัฒนา 3

5650 จ.ส.ท. วินัย  คําใบ 14825 กรม ทพ.35

5651 จ.ส.อ. บรรจง  บริคุต 14826 กรม ทพ.32

5652 จ.ส.อ. พลพล  เสือเอก 14828 ม.พัน.10

5653 พ.ต. นิตินันทน  เพชรโพธหาร 14829 สมาชิกสงเงินเอง

5654 จ.ส.ต. นาวิน  มีสมบูรณ 14832 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5655 พ.อ. เสนห  เพชรนา 14834 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5656 จ.ส.อ. อํานาจ  แมนปาน 14836 ร.14

5657 ร.ต. อนันตธชัย  จันเจก 14841 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5658 ร.ต. อุทัยวุฒิ  พรหมมูล 14850 สง.สด.จว.พ.จ.

5659 พ.อ. กฤษฎา  สืบสันติพงษ 14852 ทน.3

5660 จ.ส.อ. อณุรุจน  ศรีสวางสุข 14853 กรม ทพ.33

5661 จ.ส.ท. วิชัย  สายบัว 14854 มทบ.34

5662 จ.ส.ต.หญิง จิตติมา  ครุฑคง 14858 ศฝ.นศท.มทบ.31

5663 จ.ส.อ. เทียนชัย  มากอกุล 14860 ร.7

5664 จ.ส.อ. บรรจง  โนแกว 14862 สมาชิกสงเงินเอง

5665 จ.ส.อ. จาตุรงค  นวลคํา 14864 ร.7

5666 จ.ส.อ. นที  ไมตรีจิตต 14865 ร.7

5667 จ.ส.อ. คชาชาติ  ชางดี 14868 พัน.บ.21

5668 จ.ส.ต. เฉลิมพล  พงษประพันธ 14869 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5669 จ.ส.อ. ประพัฒน  เหลี่ยมจุย 14870 สง.สด.จว.พ.ล.
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5670 พ.ต. พินิจ  ปลูกชาลี 14871 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5671 จ.ส.อ. นรินทรศักดิ์  บุญประสิทธ์ิ 14874 ม.3 พัน.13

5672 ส.อ. ไพศาล  บุญอุปถัมภ 14876 สมาชิกสงเงินเอง

5673 จ.ส.ท. เดชฤทธ์ิ  วงศบุรี 14881 ม.3 พัน.26

5674 จ.ส.ต. ธวัชชัย  ทองเอก 14882 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

5675 จ.ส.อ. วัชรพงษ  ยอดศรีเมือง 14883 ม.3 พัน.26

5676 ร.ท. เอกชัย  ทะวังเสน 14885 ร.4 พัน.1

5677 พ.ท. อดิศักดิ์  หาญยุทธ 14887 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

5678 พ.อ. พัฒนพงค  มีระเสน 14888 รพ.คายวชิรปราการ

5679 ร.ท. ณัฐพงษ  พงษประดิษฐ 14891 ช.พัน.4 พล.ร.4

5680 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ  ศรีหมื่น 14892 ร.4 พัน.1

5681 พ.อ. กฤษฎา  ถาวรวัตร 14893 มทบ.38

5682 ร.ท. อาทิตย  เปงคํา 14894 ทภ.3 (นายทหาร)

5683 ร.อ. มานะชัย  พงษเสนห 14901 ม.พัน.28 พล.ม.1

5684 จ.ส.ท. ประสิทธ์ิ  หอมดอก 14903 ม.พัน.28 พล.ม.1

5685 จ.ส.ต. นพพร  เดชพงษ 14904 ม.พัน.28 พล.ม.1

5686 ร.อ. ณัฏฐ  วาณิชบํารุง 14905 สมาชิกสงเงินเอง

5687 จ.ส.อ. ชยพล  ธูปทอง 14906 ทภ.3

5688 จ.ส.ท. ธิติศักดิ์  พรลภัสชัยสิริ 14907 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

5689 ส.อ. ภัทราวุธ  ศรีนารอด 14910 สมาชิกสงเงินเอง

5690 จ.ส.ต. พิษณุ  ชาตรี 14912 กรม ทพ.35

5691 จ.ส.ท. จักรกฤษณ  จันนา 14914 สง.สด.จว.ช.ร.

5692 จ.ส.อ. ชัยวุฒิ  คงเงิน 14915 ช.3 พัน.302

5693 ร.ต. วัชระ  รัตนยศ 14916 มทบ.39 (นายทหาร)

5694 พ.ท. วิโรจน  สุขชัย 14917 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5695 จ.ส.อ. พิสิษฐ  พรหมแตม 14918 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

5696 พ.ท. กตัญู  หงษโต 14921 มทบ.34

5697 จ.ส.อ. สุพัฒน  โพธิยา 14923 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5698 ร.ท. ไพฑูรย  ชูวงษ 14924 ป.พัน.7 พล.ร.7

5699 พ.ต. เทวารัณย  ประสาทแกว 14925 ป.พัน.17 พล.ร.7

5700 ร.ต. เดน  กองมณี 14926 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5701 ร.ต. ธนพัต  แสนคะนารี 14927 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5702 จ.ส.อ. ขจรศักดิ์  ศรีใจ 14929 ป.พัน.7 พล.ร.7

5703 ร.ต. ชัชพิสิษฐ  รชตวงศธร 14935 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5704 ส.อ. บุญรุง  จิตรสวาง 14936 กอง สพบ.พล.ม.1

5705 จ.ส.อ. ปยะพงษ  เซ็นชัด 14937 พัน.พัฒนา 3

5706 จ.ส.อ. ไพศาล  ติการนา 14943 ม.3 พัน.26

5707 ส.อ. ชัยธวัช  จันแบบ 14944 สมาชิกสงเงินเอง

5708 ส.อ. ธีรภัทร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา 14945 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

5709 จ.ส.อ. ธวัชชัย  สิทธิวิวัฒน 14946 ร.4

5710 จ.ส.อ. สุวิทย  จันทร 14947 รอย.บก.พล.ม.1

5711 จ.ส.อ. นริน  แลคํา 14950 ม.3



137

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

5712 ร.ต. อภินันท  ศรีสวัสดิ์ 14952 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5713 พ.ท. ธีรชัย  ช่ืนใจชน 14957 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5714 จ.ส.อ. อุบล  อัดแอ 14958 ส.พัน.4 พล.ร.4

5715 ร.ต. ประวิทย  จิตตประไพ 14960 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5716 จ.ส.ท. เกรียงศักดิ์  มนตชัยวิศาล 14969 ร.14 พัน.1

5717 ส.อ. พัฒนา  ชางลอ 14970 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

5718 จ.ส.อ. ชาลี  ดวงเนตรศรี 14971 ร.14 พัน.1

5719 จ.ส.อ. เกียรติคุณ  นุชพวง 14973 รอย.ปจว.3

5720 พ.อ. ปรีชา  กตัญู 14974 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5721 ส.อ. เจษฎา  ดูแกว 14975 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

5722 จ.ส.อ. นาวี  แสวงรู 14976 ช.พัน.8 พล.ม.1

5723 ร.อ. อุเทน  จอนเกิด 14979 สง.สด.จว.น.ว.

5724 จ.ส.ท. นาเคนทร  ธรรมศิริ 14981 ม.พัน.28 พล.ม.1

5725 จ.ส.ต. ภูษณะพงษ  อุปปง 14982 มทบ.38

5726 พ.ท. รัตนชัย  จาดแห 14985 มทบ.35

5727 จ.ส.อ. จิตวิสุทธ์ิ  ฤทธ์ิดีแกว 14986 ช.3 พัน.302

5728 จ.ส.อ. ภัสรศักย  พัฒนสุมณี 14988 ทภ.3

5729 จ.ส.อ. ทัศนพงษ  จันอูด 14990 ม.พัน.9 พล.ร.4

5730 จ.ส.อ. ธนา  นัยเนตร 14991 ม.พัน.9 พล.ร.4

5731 จ.ส.อ. พรศักดิ์  เงินมาก 14992 ม.พัน.9 พล.ร.4

5732 พ.ท. ทรงพล  อุนสมบัติ 14994 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

5733 พ.อ. เอกชวิน  เครือวัลย 14996 มทบ.39 (นายทหาร)

5734 ร.ต. วัชรินทร  มณีวรรณ 14997 สมาชิกสงเงินเอง

5735 จ.ส.อ. อัคราธร  ทองบุรี 14998 ป.พัน.30

5736 จ.ส.ต. วรพจน  มั่งคํา 14999 สง.สด.จว.ล.ป.

5737 ส.อ. วัชระ  ไชยวงค 15000 พล.ร.7

5738 จ.ส.อ. พิษณุ  รอดพนภัย 15001 ร.14 พัน.2

5739 ร.ต. ขจรศักดิ์  กําไรทอง 15003 ร.4 พัน.1

5740 จ.ส.ต. ณัฐปกรณ  พุมดี 15004 ร.14 พัน.2

5741 จ.ส.อ. ทองคํา  สีเงินดี 15007 ม.พัน.28 พล.ม.1

5742 ส.อ. ศราวุธ  ชินหงษ 15008 ม.3

5743 จ.ส.อ. พีระพงษ  ภูผิวเดือน 15009 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5744 จ.ส.อ. วรวุฒิ  สุยะธิ 15010 ม.3 พัน.26

5745 พ.อ. กิตติศักดิ์  ยิ้มศิริวัฒนะ 15011 ทภ.3 (นายทหาร)

5746 พ.ท. ธีรทัศน  บุญเกิด 15012 ทภ.3 (นายทหาร)

5747 ร.อ. วิเชียร  เจริญสุข 15013 ทภ.3 (นายทหาร)

5748 ร.ต. นพรัตน  งาตน 15015 สง.สด.จว.ก.พ.

5749 จ.ส.อ. ชัยณรงค  เพ็ชรนิล 15017 ม.พัน.9 พล.ร.4

5750 ร.ต. นิพนธ  เหมือนแกว 15018 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5751 พ.อ. นรินทร  เปรมศิริศักดิ์ 15021 พบ.ทบ.

5752 จ.ส.ต. เอกสุรีย  ใจฉ่ําธนบูรณ 15024 รอย.ลว.ไกล 4

5753 ร.ท. ครรชิต  กาสี 15026 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)
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5754 ร.ต. บุญญฤทธ์ิ  นิลไพล 15030 สมาชิกสงเงินเอง

5755 จ.ส.อ. สุวิจักขณ  สุริเมือง 15031 สง.สด.จว.ต.ก.

5756 พ.อ. ยุทธพงศ  กลันทะกะสุวรรณ 15034 ร.7

5757 จ.ส.อ. ศิริวัฒน  ขานชัยภูมิ 15035 ศปภอ.ทบ.3

5758 พ.ท. สุรภี  กรัดภิบาล 15036 มทบ.310

5759 พ.ต. วุฒิไกร  แกไข 15038 สมาชิกสงเงินเอง

5760 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์  หลําคํา 15040 ร.14 พัน.3

5761 จ.ส.อ. ณัฐพล  พูลนุช 15041 พล.ม.1

5762 จ.ส.อ. ดนุเดช  โพนรัตน 15043 สง.สด.จว.ช.ม.

5763 พ.ต. กฤษฎาพงษ  พรหมมา 15045 สง.สด.จว.พ.ย.

5764 ร.ท. วิชชากร  คําพูน 15046 สง.สด.จว.ช.ร.

5765 จ.ส.อ. สุทธิพงษ  ใจบุญ 15047 มทบ.38

5766 ร.ต. สหวิจารณ  แชมี 15049 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5767 จ.ส.อ.หญิง ณัฏฐพัฒน  สุทธิวรกุล 15051 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

5768 ร.ต. พงศกร  ดํามินเสก 15052 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

5769 จ.ส.อ. บัญฑิต  สุภาหาญ 15053 ช.3 พัน.302

5770 จ.ส.อ. ธนัญชัย  กลิ่นหอม 15060 กรม ทพ.31

5771 จ.ส.อ. เสถียร  ปนแกว 15061 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5772 ร.ต. ชาญวุฒิ  เย็นขัน 15062 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5773 ร.ต. ประทีป  แยมสวน 15063 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5774 จ.ส.อ. พิชิตโสภณ  กฤตฤกษ 15064 สง.สด.จว.พ.ล.

5775 จ.ส.อ. พิษณุ  สีสังข 15065 สง.สด.จว.พ.ช.

5776 ร.อ. สุทธิพงษ  รักเจริญ 15069 ร.7

5777 จ.ส.อ. อภิวัฒน  อินตะเปยง 15070 ร.7

5778 จ.ส.อ. วิสิทธ์ิ  ไชยมาลา 15071 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5779 พ.อ. พงศธร  นิพภยะ 15072 ร.14

5780 จ.ส.อ. ประสพ  สินเชา 15074 รอย.ปจว.3

5781 พ.อ. สุนทร  แหลมหลวง 15075 มทบ.39 (นายทหาร)

5782 จ.ส.อ. จิรพนธ  ศรีคง 15076 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5783 จ.ส.อ. นันทวุฒิ  ธนะวงค 15078 รอย.บก.พล.ม.1

5784 จ.ส.อ. สุบรรณ  อุดมโภชน 15089 ม.3

5785 จ.ส.ต. ธวัชชัย  สุขแจม 15090 ทภ.3

5786 ร.ต. สมหวัง  ปนตาคํา 15092 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5787 ร.ต. วิชญนันท  มูลตานันท 15097 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5788 นางสาว อิงอร  บุญอินทร 15100 สอ.ทภ.3 จํากัด

5789 จ.ส.ท.หญิง ศิริธร  มณีรัตนาพร 15107 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

5790 ร.ต. วิชาญ  บุญมี 15112 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5791 จ.ส.ท. ภัทรพงศ  ปวงคํา 15114 ฝรพ.3

5792 ร.ต. สมศักดิ์  สังสกุล 15115 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5793 จ.ส.อ. หิรัญ  จันทะคูณ 15117 ร.4 พัน.2

5794 จ.ส.อ. อรรคพล  อัมระนันท 15118 ร.4 พัน.1

5795 ส.อ. สุภกิณห  ถาวรธรรม 15119 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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5796 จ.ส.อ. ปยะ  สุขภิรมย 15120 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

5797 จ.ส.อ. สมบูรณ  ศิริเมฆา 15121 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

5798 จ.ส.อ. ปราโมทย  คงเมือง 15122 ร.14 พัน.3

5799 จ.ส.ท. วิชิต  เขจรเฟอง 15123 ร.14 พัน.2

5800 จ.ส.อ. รณฤทธ์ิ  มีนุช 15124 ร.14 พัน.3

5801 จ.ส.อ. มณฑล  สุวรรณภาพ 15125 ร.4 พัน.1

5802 จ.ส.อ. ทรงยศ  ยงศรีปณิธาน 15127 ร.14 พัน.2

5803 จ.ส.อ. พัฒนศักดิ์  ศิระปรีดาพัฒน 15131 สมาชิกสงเงินเอง

5804 ร.ต. สราวุธ  นุมจันทร 15132 พัน.สพ.กระสุน 23

5805 ร.ท. ภิฌานันท  วงศชาวจันท 15134 สมาชิกสงเงินเอง

5806 ส.อ. สมบูรณ  พงศสิริพันธ 15136 ทภ.3

5807 ร.ต. พรมมินทร  สุวรรณ 15141 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5808 จ.ส.อ. เฉลียว  ดวงพรม 15143 ป.4

5809 จ.ส.อ. วราวุฒิ  เสือเปรม 15144 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5810 ร.ต. สุเทพ  บํารุงผล 15146 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5811 จ.ส.ต. ฤทธิชัย  ตังสีวงค 15152 มทบ.39

5812 พ.ท. สมพงษ  ขําคง 15154 บชร.3

5813 ส.อ. ราเชน  แจงมุข 15161 ส.พัน.23 ทภ.3

5814 จ.ส.อ. ดลภพ  ศิริพุฒ 15164 ช.พัน.4 พล.ร.4

5815 จ.ส.อ. จิตวิทย  ธารธัญสาร 15168 ร.14 พัน.1

5816 จ.ส.ท. อาทิตย  เจริญเขตลาภ 15169 ร.14 พัน.1

5817 พล.อ. ปราการ  ชลยุทธ 15170 สมาชิกสงเงินเอง

5818 ร.ต. ศราวุธ  ศรีจํารูญ 15171 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5819 พ.อ. กิดากร  จันทรา 15172 พล.ม.1

5820 ร.อ. กิจเฉลิม  ปุยพันธ 15173 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5821 จ.ส.อ. พิษณุ  เตี๊ยะเพชร 15174 ม.3 พัน.13

5822 ส.อ. พงษพันธ  ตามัย 15176 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5823 จ.ส.อ. วุฒิชัย  ยุทธนาโยธิน 15177 กอง สพบ.พล.ม.1

5824 พ.ท. พงษพันธ  โสมขันเงิน 15181 สมาชิกสงเงินเอง

5825 จ.ส.อ. ชูศักดิ์  แสนสงสาร 15184 พัน.พัฒนา 3

5826 จ.ส.อ. ประจวบ  คงปรีชา 15186 กอง สพบ.พล.ม.1

5827 นางสาว ณัฐนันท  วงศไชย 15188 สอ.ทภ.3 จํากัด

5828 พ.อ. สมใจ  คิดเก้ือการุญ 15189 พล.พัฒนา 3

5829 จ.ส.อ. เอกภพ  อินตะวงศา 15190 มทบ.34

5830 ร.อ. สุพล  ธิปาหนาด 15191 กรม ทพ.31

5831 พ.อ. จิตรกร  บุญตา 15193 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5832 จ.ส.อ. วงศกร  สอาดศรี 15194 พัน.พัฒนา 3

5833 จ.ส.อ. อนุศิษย  อินเมืองใจ 15195 พัน.พัฒนา 3

5834 จ.ส.อ. ธุมากร  แรตทอง 15196 ส.พัน.23 ทภ.3

5835 จ.ส.ท. กุลวณิต  โยธาพล 15197 ส.พัน.23 ทภ.3

5836 พ.ท. อุดม  แดนโพธ์ิ 15198 ช.3

5837 ร.ต. อุทัย  โสพรมอิน 15201 มทบ.36 
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5838 ส.อ. ไชยวัฒน  สุริโย 15204 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

5839 ร.ต. ชาญชัย  ลุนสืบ 15205 รร.นส.ทบ.

5840 จ.ส.ต. ดิษรินทร  ปนใจโต 15209 สง.สด.จว.พ.ย.

5841 จ.ส.อ. นปพล  คงเพ็ช 15210 สง.สด.จว.ช.ม.

5842 จ.ส.ท. เอกราช  กึกกอง 15217 มทบ.39

5843 จ.ส.อ. อนุพงศ  นาคนอย 15218 ทภ.3

5844 ร.ต. พิชัย  นอยหมอ 15220 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5845 ร.ต. สุพจน  มะโนจิตต 15221 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5846 จ.ส.อ. วิโรจน  สมศักดิ์ 15223 ร.4

5847 จ.ส.อ. บุญชู  ประสมพงศ 15225 ม.3 พัน.18

5848 ส.อ. สมเดช  จันเหลือง 15227 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5849 จ.ส.ท. อํานวย  คําอุไร 15228 กรม ทพ.35

5850 ร.ท. สมพงษ  สุขวัฒนา 15229 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5851 จ.ส.อ. เอกภพ  ราชตา 15231 ร.7

5852 ร.ต. ณรงค  ประทิศ 15234 พัน.พัฒนา 3

5853 พล.ท. ไสว  พลการ 15235 สมาชิกสงเงินเอง

5854 ร.อ. คณิต  โนริยา 15240 กรม ทพ.31

5855 ส.อ. อุบล  ยาแสง 15243 ร.14 พัน.2

5856 พ.อ. วัฒนา  รอดแสวง 15244 มทบ.31

5857 จ.ส.อ. อนุฑิต  บุญคลัง 15245 ร.4 พัน.2

5858 จ.ส.อ. วิศรุต  จีนประชา 15246 ร.4 พัน.2

5859 จ.ส.อ. สุทธิลักษณ  หาดสาร 15247 ร.4 พัน.1

5860 ส.อ. อนุพงษ  ธรรมยืน 15249 ป.พัน.17 พล.ร.7

5861 พล.อ. พันธศักดิ์  จันทรดง 15250 สมาชิกหักบัญชีเงินฝากสหกรณ

5862 จ.ส.อ. ศุภกฤษ  รุญจิระวงค 15252 ม.3

5863 จ.ส.อ. ระพิน  วุฒิ 15253 กอง สพบ.พล.ม.1

5864 ส.อ. ยุทธไกร  จันทวงค 15254 ม.พัน.10

5865 ร.ต. นวกร  แกวอํ่า 15259 ร.4 พัน.2

5866 จ.ส.อ. สุทธิศักดิ์  มงคลวัจน 15260 ช.พัน.8 พล.ม.1

5867 นางสาว ธนาภา  พูเอ่ียม 15262 ทภ.3

5868 ร.อ. เฉลิมพล  ปนทิม 15263 พัน.พัฒนา 3

5869 จ.ส.อ. สุชาติ  เม็งกุล 15264 พัน.พัฒนา 3

5870 จ.ส.อ. ไพโรจน  เต็งคิว 15265 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5871 พลอาสาฯ ภานุศักดิ์  ยอดตรงดี 15267 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

5872 จ.ส.อ.หญิง วิชชุดา  แสงนัยนา 15268 รพ.คายวชิรปราการ

5873 ส.อ. ธานินทร  ดีอุดม 15269 มทบ.36 

5874 จ.ส.ท. ศุภโชค  ฝปากเพราะ 15270 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5875 พ.ท. สมนึก  ธูปเทียน 15271 ร.7 พัน.2

5876 ส.อ. จตุพงษ  ตนะทิพย 15272 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

5877 ร.ต. เอกพจน  อุดดี 15274 สง.สด.จว.พ.ร.

5878 จ.ส.ท. คมสันต  อยูเย็นดี 15275 ส.พัน.4 พล.ร.4

5879 จ.ส.อ. ราเมศ  ยิ้มแชม 15276 ร.14 พัน.2
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5880 จ.ส.อ. นิพล  แพรออย 15277 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5881 จ.ส.อ. ชนธา  ทองจัตุ 15279 พล.ร.7

5882 ร.ต. พลพจน  พงศโภคะนันท 15281 พัน.พัฒนา 3

5883 จ.ส.อ. สุวิสาตร  ธรรมพิทักษ 15282 ส.พัน.23 ทภ.3

5884 พ.ต.หญิง จิราภรณ  ทองแสง 15283 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5885 พ.ต. ประสาท  พงษศิลป 15286 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5886 จ.ส.ท. สถาพร  หมั่นไร 15288 สง.สด.จว.ช.ร.

5887 จ.ส.ท. ชัยวุฒิ  คําดี 15289 สง.สด.จว.ช.ม.

5888 จ.ส.ท. ฤทธิรงค  วงษสุวรรณ 15290 สง.สด.จว.อ.ต.

5889 ส.อ. อาทิตย  อินตะ 15297 ร.7

5890 จ.ส.ท. นันทพงษ  ฉัตรทอง 15302 สง.สด.จว.พ.ย.

5891 จ.ส.อ. ชัยวิชิต  ศรีคํา 15303 สง.สด.จว.น.น.

5892 จ.ส.ท. เอกสิทธ์ิ  ชมภูแกว 15304 สง.สด.จว.ช.ม.

5893 จ.ส.อ. รัชพล  คงทัน 15305 ม.พัน.9 พล.ร.4

5894 จ.ส.อ. ธวัชชัย  ยาบุศดี 15308 ร.4 พัน.2

5895 จ.ส.อ. นพรัตน  สุวรรณ 15312 กรม ทพ.32

5896 จ.ส.ท. พานิช  หอมนาน 15313 กรม ทพ.31

5897 จ.ส.ท. เอกลักษณ  ษีดา 15314 สง.สด.จว.ช.ม.

5898 พ.อ. วิศิษฐ  บรรณากิจ 15316 มทบ.39 (นายทหาร)

5899 จ.ส.อ. ยุทธพล  เช้ือบุญจันทร 15320 ทภ.3

5900 จ.ส.อ. ชิติพัทธ  โตสัมฤทธ์ิ 15322 มทบ.310

5901 จ.ส.อ. ภีราวัฒน  ปลื้มผล 15324 ร.14 พัน.1

5902 จ.ส.อ. กริชติกรณ  วัฒนสิงห 15330 พัน.สร.8

5903 จ.ส.อ. ณัฐเศรษฐ  จันนพคุณ 15331 พัน.สร.8

5904 นาง ประภาพรรณ  ไชยมงคล 15334 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5905 จ.ส.อ. วิศวะ  เทพวงค 15338 กรม ทพ.33

5906 จ.ส.อ. กฤษดา  ใจยินดี 15339 ร.7 พัน.1

5907 จ.ส.อ. เสริมศักดิ์  ถาใจยา 15340 ร.7 พัน.1

5908 จ.ส.ต. ทนงศักดิ์  กุมะณา 15341 ร.7 พัน.1

5909 จ.ส.ต. นพพล  ดีปาละ 15350 ร.7 พัน.1

5910 ส.อ. จักรพันธ  เข่ือนเพชร 15354 ร.7 พัน.1

5911 จ.ส.ต. เล็ก  คงเพชรศักดิ์ 15360 กรม ทพ.35

5912 ร.ต. สมหวัง  สุขคํา 15361 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5913 จ.ส.ท. ถวิล  เหลางาม 15362 ร.14 พัน.1

5914 จ.ส.อ. ธานินทร  บุณยมณี 15364 ร.4 พัน.3

5915 จ.ส.อ. สมศักดิ์  ดอกรัก 15366 มทบ.39

5916 จ.ส.ต. ปฐมพงษ  พรมชา 15367 มทบ.39

5917 จ.ส.อ. เกียรติภูมิ  พราวพลายแกว 15369 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

5918 พ.ท. บุญเลิศ  สาดสี 15370 มทบ.35

5919 จ.ส.อ. รุงฤทธ์ิ  เจริญมณี 15371 พัน.พัฒนา 3

5920 จ.ส.อ. ภูมิทักษ  ทรัพยเจริญ 15372 พล.พัฒนา 3

5921 จ.ส.อ. มนตรี  สะทานวัตร 15373 ร.4 พัน.2
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5922 จ.ส.อ. จีระศักดิ์  สัพโส 15374 ร.4 พัน.2

5923 จ.ส.ต. พรเทพ  สืบประสิทธ์ิ 15376 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

5924 ร.ต. สุวัฒน  แกนเปรม 15380 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5925 พ.อ. ประณต  ศิริพันธ 15381 มทบ.33

5926 จ.ส.ต. ณัฐพนธ  แกวมณี 15384 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5927 จ.ส.อ. สมหวัง  คลายสกุล 15385 ร.4 พัน.3

5928 จ.ส.อ. จักรพันธ  มะโนเพ็ญ 15386 ร.4 พัน.3

5929 พ.อ. อดิศร  เรืองรุง 15388 มทบ.32

5930 จ.ส.อ. สมศักดิ์  พรมคง 15389 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5931 จ.ส.ท. โกศล  แสนคํามูล 15391 พัน.พัฒนา 3

5932 พ.อ.หญิง เสียงพิณ  อาภรณรัตน 15392 มทบ.31

5933 จ.ส.อ. ธีระนันท  กันเกียว 15395 ม.3 พัน.18

5934 พ.ต. พรชัย  แสงอุน 15396 สมาชิกสงเงินเอง

5935 จ.ส.อ. สิทธิประเสริฐ  ออนศรี 15397 ช.3

5936 ร.ต. ธนะวัฒน  ดวงแกว 15398 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5937 จ.ส.อ. หาญชัย  เรืองสุขสุด 15399 สมาชิกสงเงินเอง

5938 จ.ส.อ. จาตุรงค  กอนดวง 15400 ม.3 พัน.26

5939 จ.ส.ต. สําเริง  นิยมญาติ 15401 กรม ทพ.31

5940 จ.ส.อ. ประยูร  สุคัมภีร 15402 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5941 พ.ต. สานิตย  หวงศร 15403 สง.สด.จว.พ.ย.

5942 ร.ต. ถิรพล  ศรีจันทร 15404 มทบ.32

5943 จ.ส.อ. สิทธิพงค  จุมปาลี 15406 ร.7 พัน.2

5944 ส.อ. ศักดิ์สิทธ์ิ  สีขันแกว 15407 ร.7 พัน.2

5945 จ.ส.ต. ประยงค  ปนวารี 15408 ร.7 พัน.2

5946 จ.ส.อ. ภัทรพงษ  ปงปาคํา 15409 ร.7 พัน.2

5947 จ.ส.อ. วัชระ  จันทรทาบ 15410 ร.7 พัน.2

5948 จ.ส.ท. ชลธิต  ตะเท่ียง 15412 ทภ.3

5949 จ.ส.อ. ดาวเรือง  ศรีวงค 15417 สมาชิกสงเงินเอง

5950 ร.ต. ปรีชา  วีรวัชรางกูร 15419 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5951 ร.ต. นฤเบศ  คําปญโญ 15421 ศปภอ.ทบ.3

5952 จ.ส.อ. ชาญณรงค  วันนู 15422 ศปภอ.ทบ.3

5953 จ.ส.อ. เชน  เพชรานรากร 15424 ช.3 พัน.302

5954 จ.ส.อ. จิระเดช  พวงสมบัติ 15425 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

5955 จ.ส.อ. พิชิต  คําตัน 15428 ม.3 พัน.18

5956 ร.อ. รวีฤทธ์ิ  เงินคํา 15431 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5957 จ.ส.ท. จรูญพันธ  ธรรมวุฒิสาร 15432 กรม ทพ.31

5958 พ.อ. สมพงษ  อุนใจ 15433 สง.สด.จว.พ.ช.

5959 จ.ส.ต. ธีรยุทธ  กลิ่นเทศ 15436 ร.7 พัน.2

5960 จ.ส.ต. สมชาติ  ปนนิล 15437 ร.7 พัน.2

5961 ร.ต. สมโภชน  นาวาสุวรรณ 15438 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5962 ส.อ. รัตนพงษ  จินะปญญา 15442 ร.7 พัน.2

5963 ส.อ. ชัยวัฒน  สาราคาม 15443 ร.7 พัน.2
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5964 พ.ต.หญิง ธนินทรธร  ธารีธาร 15449 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

5965 พ.ต. บํารุง  ทิพยสิงห 15454 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5966 ร.ต. สุพจน  แสนคํามูล 15455 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5967 จ.ส.อ. ประกายเพชร  เกนทา 15456 ส.พัน.23 ทภ.3

5968 ร.อ. อภิรักษ  ดุลยพันธ 15461 มทบ.310

5969 พ.ต. สุนทร  ศิริสาน 15462 มทบ.36 

5970 พล.ต. กิตติพงษ  แจมสุวรรณ 15465 บชร.3

5971 พ.ต. อาชัญ  พ่ึงแกว 15467 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

5972 ร.ท. นันทพิพัชญ  คําวงคปน 15468 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5973 จ.ส.ท. ภูษิต  ธิปาหนาด 15469 ส.พัน.4 พล.ร.4

5974 ส.อ.หญิง สุดารัตน  บุญดวง 15473 ทภ.3

5975 พ.ต. เดช  ภูงาม 15475 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5976 จ.ส.อ. พิเชษฐ  ปานดํา 15476 ร.4

5977 จ.ส.ต. ยุทธนา  สุขท้ังโลก 15477 ร.4 พัน.1

5978 จ.ส.อ. กองพิภพ  แกวกียูร 15478 ช.พัน.8 พล.ม.1

5979 ส.ต. ภุมมารินทร  ใจจัน 15479 มทบ.310

5980 จ.ส.ท. อรรณพ  นาคสุวรรณ 15482 มทบ.36 

5981 ส.อ. สุกฤษ  พลชารี 15484 กอง พธ.พล.ม.1

5982 ร.ต. ปญญา  เพ็งไพบูลย 15486 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

5983 ร.ท. วีรัตน  สุขนาบัว 15487 พัน.สร.23

5984 จ.ส.อ. สุรพงษ  ชูช่ืน 15489 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5985 จ.ส.อ. อุดร  มะหิทธิ 15490 ช.พัน.8 พล.ม.1

5986 จ.ส.อ. ณัฐพงษ  นวลหิงษ 15491 ช.พัน.8 พล.ม.1

5987 จ.ส.อ. สันติ  ปองสุวรรณ 15493 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

5988 พ.ต. เรวัตร  วงคแปง 15497 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5989 จ.ส.อ. มนตรี  นวมมี 15500 ร.4 พัน.3

5990 จ.ส.อ. สุชาติ  ตุนแกว 15501 ร.4 พัน.3

5991 ร.ต. ภุชงค  ดวงบานยาง 15503 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

5992 พ.ต. ฐากร  ดิษฐบรรจง 15504 สมาชิกสงเงินเอง

5993 ร.ต. สินธร  ศักดิ์เรืองฤทธ์ิ 15505 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

5994 จ.ส.อ. แสงสี  เรืองรัศมี 15506 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

5995 ร.ท. สุชาติ  พุมทอง 15508 พัน.ซบร.23

5996 ร.ท. สุเทพ  อุนเมือง 15512 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

5997 จ.ส.อ. เศกสรร  ศิริไกร 15513 รพ.คายพอขุนผาเมือง

5998 พล.ท. กษิดิศ  หลักกรด 15515 สมาชิกสงเงินเอง

5999 จ.ส.อ. สมบูรณ  แกวนํ้าสุก 15518 กอง สพบ.พล.ม.1

6000 ส.อ. โชคชัย  นวลบุญ 15519 กอง สพบ.พล.ม.1

6001 จ.ส.อ. รธีรทัศน  บัวคํา 15523 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6002 จ.ส.อ. บุญศรี  แสนคําหมื่น 15526 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6003 จ.ส.อ. วิษณุ  ตะนางอย 15528 ร.7 พัน.2

6004 จ.ส.ท. ลัทธพล  เสือทัพ 15532 ส.พัน.4 พล.ร.4

6005 จ.ส.ต. วิโรจน  วรนุช 15533 ร.14 พัน.2
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6006 จ.ส.ท. ธีรวัฒน  บัวแยม 15534 กอง สพบ.พล.ร.4

6007 จ.ส.ต. ชัยวัฒน  พันธชัย 15535 รอย.ปจว.3

6008 พ.อ. เสวก  คงสมพจน 15537 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

6009 พ.ท. สมเกียรติ  บุญวุฒิวิวัฒน 15538 มทบ.39 (นายทหาร)

6010 พ.ท. รัตนสิทธ์ิ  แจมรัตนกุล 15540 มทบ.34

6011 พ.อ. เฉลิมชาติ  สุขเกษ 15541 ช.3

6012 ร.ต. สนม  แปนเมือง 15542 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

6013 ร.ต. สุวรรณ  ขาวขํา 15545 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6014 พ.ต.หญิง ทัศนีย  ศรีวิไชย 15548 รพ.คายจิรประวัติ

6015 ส.อ. จามร  สิงหบุราณ 15552 กอง สพบ.พล.ม.1

6016 ร.ท. โสภณ  แสงครุฑ 15553 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6017 ร.ต. สุเทพ  สุวรรณรัตน 15554 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6018 พ.ท. ฉกาจ  อาทิตย 15556 พล.ร.7

6019 จ.ส.อ. กฤศรัชกร  บวรโชติเดชาคุณ 15558 สมาชิกสงเงินเอง

6020 นาง ดาราวรรณ  ทองจัตุ 15559 สอ.ทภ.3 จํากัด

6021 น.ส. สุภาวดี  ใจสงคราม 15560 สอ.ทภ.3 จํากัด

6022 ร.ต. ดวงดี  ยะเสนา 15562 รอย.ลว.ไกล 4

6023 จ.ส.อ. พยับ  คชรักษ 15563 พัน.บ.2

6024 จ.ส.อ. พัฒนยศ  คลองงาน 15564 ร.4 พัน.3

6025 จ.ส.อ. อาทิตย  บุญสุข 15569 ร.14

6026 จ.ส.อ. คณาวุฒิ  เพ็ชรกระตาย 15570 ร.4

6027 จ.ส.อ. ธวัช  คลายแกว 15571 ร.4

6028 จ.ส.อ. ธเนศ  นาคดวง 15572 ช.พัน.4 พล.ร.4

6029 จ.ส.อ. ทวีป  ปานนาค 15573 ช.พัน.4 พล.ร.4

6030 จ.ส.อ. พิพัฒน  ดอกไม 15579 กอง พธ.พล.ม.1

6031 จ.ส.อ. กรณกมล  เนียมหอม 15581 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

6032 ส.อ. ณัฐวุฒิ  รังสาคร 15583 พัน.สร.8

6033 ส.อ. อภินันท  ไชยวอง 15586 ร.7 พัน.2

6034 จ.ส.ต. ไพบูลย  แซมสีมวง 15587 ร.7 พัน.2

6035 ร.ต. สุรพงษ  วีระโยธิน 15589 ป.4 พัน.104

6036 จ.ส.ต. วีรศักดิ์  ทวีทรัพยล้ําเลิศ 15591 ร.14

6037 จ.ส.อ. เชิดศักดิ์  ดอนไชย 15592 ร.4 พัน.3

6038 ส.อ. อรรถพล  หงษคํา 15593 มทบ.36 

6039 จ.ส.อ. ไพฑูรย  แปรงกระโทก 15594 ช.3

6040 จ.ส.อ. อนันตนิตย  แกวพินิจ 15595 ทภ.3

6041 พ.ต. สํารวย  อินทรักษา 15596 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6042 ร.ต. มนตรี  ยอดดี 15597 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6043 ร.ต. บัญญัติ  ตรีสงฆ 15598 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6044 จ.ส.ต. เอกนรินทร  ไชยบุรินทร 15599 พัน.พัฒนา 3

6045 จ.ส.ต. บุญลอด  ปะกินัง 15600 พัน.พัฒนา 3

6046 จ.ส.ต. วีรวัฒน  อ่ินแกว 15601 พัน.พัฒนา 3

6047 จ.ส.อ. บรรเจิด  สังจันทร 15602 ศปภอ.ทบ.3
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6048 จ.ส.อ. เทอดพงศ  เรือนมั่น 15603 ร.14

6049 ส.อ.หญิง ธนิษฐา  กาญจนานิจ 15604 สมาชิกสงเงินเอง

6050 พ.ต. สมชาย  ศรีเกษม 15606 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6051 พ.อ. ฐาวิรัตน  ยังนอย 15608 สมาชิกสงเงินเอง

6052 ส.อ. ประชา  กันดา 15610 กอง สพบ.พล.ม.1

6053 ร.ท. กันยา  อ่ิมสมบัติ 15612 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6054 พ.ต. วิม  เกษร 15614 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6055 พ.อ. ณรงค  โพธ์ิเอม 15618 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6056 จ.ส.อ. ธนกฤต  ลายกนก 15619 สง.สด.จว.ล.พ.

6057 ร.ต. เอกชัย  ไชยวัง 15620 สง.สด.จว.ช.ม.

6058 จ.ส.อ. ดิเรก  อินทรแกว 15621 สมาชิกสงเงินเอง

6059 พ.ท. สุจริต  คําพรหม 15622 มทบ.33

6060 ร.ต. นิรันดร  เดชะ 15625 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6061 จ.ส.อ. พิษณุ  มาตา 15626 ร.7 พัน.2

6062 จ.ส.อ. เฉลิมพล  วุฑฒยากร 15629 ร.7 พัน.2

6063 ร.ต. อนุชา  ทาแกง 15630 ร.7 พัน.1

6064 ร.ท. สมมาตร  ธรรมเสน 15631 ร.7 พัน.1

6065 จ.ส.อ. พิชิตชนม  ทานา 15632 รพ.คายกาวิละ

6066 ส.ท. เจนณรงค  อุดทา 15633 ร.7 พัน.2

6067 จ.ส.อ. จตุพล  พนาสงาวงศ 15635 ร.7 พัน.2

6068 จ.ส.อ. ธงไชย  พันธงาม 15636 ป.4 พัน.104

6069 จ.ส.อ. อิชชกันต  จรรยวัฒนสกล 15637 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

6070 จ.ส.อ. บุญธรรม  สารบุญเปง 15638 รอย.ปจว.3

6071 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ  ปริกเพ็ชร 15639 ทภ.3

6072 จ.ส.อ.หญิง สุนิสา  ศิริกังวาน 15644 รพ.คายวชิรปราการ

6073 จ.ส.ท. เอกชัย  ธีรธารา 15645 ร.14 พัน.1

6074 ส.อ. ชาญวิทย  สะทาน 15647 กอง สพบ.พล.ม.1

6075 ร.ท. รณกฤต  คําสุวรรณ 15649 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6076 ร.ท. สุวรรณ  ไชยสมภาร 15650 ศฝ.นศท.มทบ.31

6077 ส.อ. อดิศร  สืบสังข 15651 ร.14 พัน.3

6078 จ.ส.อ. รุงเรือง  แตงออน 15655 ม.3

6079 จ.ส.อ. มานิตย  ผันผาย 15657 กรม ทพ.35

6080 จ.ส.ท. ธวัชชัย  เรืองวิทยารมณ 15659 ส.พัน.4 พล.ร.4

6081 จ.ส.ท. ทศพล  โนสูงเนิน 15661 ช.3 พัน.302

6082 จ.ส.ท. บรรพต  ธิแกว 15662 ช.3 พัน.302

6083 จ.ส.ท. ศราวุธ  เอ่ียมสะอาด 15664 ช.3

6084 ส.อ. เสมา  ขาวโกมล 15665 ช.3 พัน.302

6085 ร.ต. วิโรจน  พาลวัล 15666 พล.ร.7

6086 ร.อ. เทวินทร  ศิริสุวรรณ 15668 ศปภอ.ทบ.3

6087 จ.ส.ท. ภัสกร  วันยา 15671 ร.4

6088 ร.ต. กองภพ  คงหอม 15672 ร.4

6089 จ.ส.อ. ชูชาติ  เติมลาภ 15673 ช.พัน.4 พล.ร.4
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6090 พ.ท. ศิริวัฒน  เสริมศรี 15674 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6091 จ.ส.อ.หญิง สุภาพร  วรรณเลิศ 15676 มทบ.310

6092 พ.ท. สมยศ  มาละอินทร 15678 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6093 ส.อ. ภาสกร  ละขันคํา 15679 มทบ.36 

6094 ร.อ. ชวลิต  ลุนพุฒ 15683 ม.3 พัน.26

6095 จ.ส.ท. ยรรยง  แยมอาษา 15684 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6096 ร.ต. วชิรชัย  สุริยะ 15687 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6097 ส.ต. สุชาติ  พรมสุวรรณ 15692 ร.7

6098 จ.ส.ต. ยุทธนากร  ผมงาม 15695 ร.7 พัน.2

6099 จ.ส.ต. ฉลองชัย  ไชยอาสา 15698 ร.7 พัน.2

6100 จ.ส.ท. ธิติพงศ  มูลคํา 15700 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

6101 จ.ส.ต. จีรยุทธ  ชัยกุล 15701 ร.7 พัน.2

6102 ส.อ. สรวุฒิ  สื่อเศรษฐสิทธ์ิ 15702 มทบ.38

6103 จ.ส.ท. ปยะพงษ  วงศแสง 15703 ร.7 พัน.2

6104 จ.ส.อ. ธนพล  หอเพชร 15704 กรม ทพ.31

6105 จ.ส.ต. วิกร  เย็นจิตร 15706 ร.14

6106 จ.ส.ต.หญิง ณิชาภัทร  มวงมา 15708 มทบ.39

6107 จ.ส.ต.หญิง สุภัทรา  อวนตะขบ 15709 ทภ.3

6108 จ.ส.ท. สุรกิจ  จันทรทอง 15710 มทบ.39

6109 จ.ส.ท. อัมพล  พาคํา 15711 ม.3 พัน.26

6110 จ.ส.อ. สัมพันธ  จันทรเกตุ 15712 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

6111 ร.ท. ประมาณ  หมูทอง 15716 กรม ทพ.36

6112 ร.ต. สมชาย  ปูนา 15721 ร.17 พัน.3

6113 จ.ส.อ. ชัยณุกุล  ทาแกง 15723 ช.3 พัน.302

6114 จ.ส.อ. เมธี  บุตตะพิมพ 15724 ช.3

6115 จ.ส.ท. สราวุธ  ศรีอินทรคํา 15725 ช.3

6116 ส.อ. ชนุตร  พละพล 15726 มทบ.39

6117 ร.ต. ทองคํา  เข่ือนเพชร 15730 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6118 ส.อ. เมธี  นามะเสน 15731 ศปภอ.ทบ.3

6119 ส.อ. สุริยัน  ปนตา 15732 ศปภอ.ทบ.3

6120 ส.อ. วัชระ  ยาแสง 15733 ศปภอ.ทบ.3

6121 ส.อ. สัญญา  สมบุญ 15734 ศปภอ.ทบ.3

6122 ส.อ. ธรรมรัตน  เสริฐปญญา 15735 ส.พัน.23 ทภ.3

6123 จ.ส.อ. อานนท  ติปน 15737 ร.4 พัน.1

6124 ร.ต. ศิวมิตร  ศรศิลป 15738 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6125 ร.ต. คณพันธ  พวงสมบัติ 15739 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6126 จ.ส.อ. ประจักษ  ชาญตะบะ 15740 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

6127 จ.ส.อ. วีรพันธ  พันธุหอม 15742 สมาชิกสงเงินเอง

6128 จ.ส.ต. ประชาธร  ปานทโชติ 15743 มทบ.310

6129 ร.อ.หญิง พรพิมล  ศุภสิทธิกุล 15744 พบ.ทบ.

6130 จ.ส.ท. ณัฎฐชัย  เณรรอด 15746 พัน.พัฒนา 3

6131 จ.ส.อ. กฤษณะ  เช้ือเพ็ง 15747 สมาชิกสงเงินเอง
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6132 จ.ส.อ. ธีรพล  ตาเรือนสอน 15748 ร.14 พัน.1

6133 จ.ส.อ. ธวัชชัย  จันทรส 15749 ม.3 พัน.13

6134 จ.ส.อ. สมชาย  สุขเกษม 15751 ม.3 พัน.26

6135 ร.ต. อนุวัฒน  ชูชนะ 15752 กรม ทพ.33

6136 จ.ส.อ. ธนาเศรษฐ  ผิวผอง 15753 ม.3 พัน.26

6137 ร.ต. ขันทอง  มากทอง 15755 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6138 ร.ต. จักราวุธ  ชุมมงคล 15756 สง.สด.จว.ช.ร.

6139 ร.อ. ณรงค  สิงหใจ 15757 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6140 จ.ส.อ. ชัยณรงค  พรมฟา 15760 ร.7 พัน.1

6141 พ.อ. เจษฎา  เงินกอบทอง 15761 พล.ร.7

6142 พ.ต. ปยเชษฐ  คําชมภู 15762 พล.ร.7

6143 พ.ต. ประดิษฐ  ปนทรส 15764 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6144 ร.ท. ทวี  วรรณคํา 15766 ป.พัน.17 พล.ร.7

6145 ร.ต. สุรศักดิ์  ยะพรม 15767 ป.พัน.17 พล.ร.7

6146 จ.ส.อ. สนอง  ราชคม 15768 ป.พัน.17 พล.ร.7

6147 จ.ส.อ. ณรงค  ศรีวิชัยมูล 15769 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6148 จ.ส.อ. ศักดิ์เวศน  ตาทิตย 15770 ป.พัน.17 พล.ร.7

6149 จ.ส.อ. วาณิช  เตชนันท 15771 ป.พัน.17 พล.ร.7

6150 นาง กุลธิดา  ขนิษฐา 15779 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

6151 นาง อภิชญา  วงศนาค 15780 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6152 จ.ส.ท. ชาติชัย  วิฐาน 15783 ม.พัน.9 พล.ร.4

6153 จ.ส.อ. เจษฎา  ทรงรุงเรือง 15785 ร.4 พัน.3

6154 ส.อ. ณัฐพงษ  เสือทะจิตร 15786 ร.4 พัน.3

6155 พ.อ. สุระชัย  ดงบัวสร 15790 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

6156 ร.ท. พงษสิน  เพ็งสถิตย 15791 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

6157 จ.ส.อ. บรรจง  จักรรุงเรือง 15792 ร.14

6158 พ.ท. ทรงสิทธ์ิ  รอดสการ 15793 ป.4 พัน.4

6159 ส.อ.หญิง ลภัสรดา  ฤกษสุทธ์ิ 15794 สมาชิกสงเงินเอง

6160 ส.อ. ปรมินทร  ปองชาลี 15795 สมาชิกสงเงินเอง

6161 พ.ต. กิตติพงศ  สีหนาท 15798 มทบ.36 

6162 จ.ส.อ. วีรพงษ  สีพรม 15801 ม.3 พัน.13

6163 จ.ส.อ. ประเสริฐ  แจมฟา 15803 ม.พัน.28 พล.ม.1

6164 จ.ส.ต. จักรกฤษณ  คําหลู 15804 ม.3 พัน.13

6165 ร.อ. ธนิก  รัศมี 15806 กรม ทพ.36

6166 ร.ต. โชดก  สุนทรเมือง 15809 สมาชิกสงเงินเอง

6167 จ.ส.ต. ธนัช  ธนัญณิชกุล 15810 สง.สด.จว.น.ว.

6168 จ.ส.อ. ทวีวัฒน  กําลังไว 15811 มทบ.32

6169 จ.ส.อ. ธีระพงศ  บํารุงพงศ 15812 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6170 ร.ท. อนุพงศ  สมบูรณ 15814 พล.ร.7

6171 ร.อ. ศิริพงษ  มูลอํามาตย 15815 ร.7 พัน.2

6172 จ.ส.ท. ศุภชัย  คําอินตะ 15817 ม.พัน.9 พล.ร.4

6173 จ.ส.อ. เอกพงษ  ธารา 15818 ทภ.3
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6174 จ.ส.อ. พิทักษพงศ  คําธร 15819 ร.4 พัน.1

6175 พ.ต. ตรงเจตน  มูลเมือง 15820 สมาชิกสงเงินเอง

6176 ร.อ.หญิง ปนมณี  พุฒิมา 15821 รพ.คายสุริยพงษ

6177 ร.อ.หญิง อรรัมภา  เน่ืองพุก 15823 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

6178 จ.ส.อ. สันติภาพ  สุจารี 15828 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6179 จ.ส.ท. วสันต  พ่ึงรมเย็น 15829 ร.4

6180 ส.อ. คําพัน  จุลพันธ 15830 มทบ.39

6181 ส.อ.หญิง อังคนา  ภูทองทิพย 15831 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

6182 ร.อ.หญิง ปรวิศา  ภูงาม 15832 รพ.คายจิรประวัติ

6183 ร.อ.หญิง นิรันดรธิรา  เมืองใจ 15834 รพ.คายวชิรปราการ

6184 จ.ส.ต. จีรพงษ  พันธราศรี 15837 ร.14 พัน.1

6185 ส.อ. บารมี  เต็งศิริ 15838 มทบ.36 

6186 จ.ส.อ. อนุวัฒน  แกวเทพ 15840 ช.พัน.8 พล.ม.1

6187 จ.ส.อ. ชาญนุวัฒน  จินะสี 15841 ช.พัน.8 พล.ม.1

6188 จ.ส.อ. เอกพงษ  ศรีใจติ๊บ 15842 ช.พัน.8 พล.ม.1

6189 จ.ส.อ. อภิชาติ  พุมพวง 15843 ม.3 พัน.26

6190 จ.ส.ท. ประจักษ  บุญนิสสัย 15844 ม.3 พัน.26

6191 จ.ส.ต. นพดล  สวัสดิ์มงคล 15846 กรม ทพ.31

6192 จ.ส.อ. วรวิทย  แสงสัจจา 15848 สง.สด.จว.ล.พ.

6193 พ.ต. สุรศักดิ์  เครือฝน 15850 สง.สด.จว.น.พ.

6194 ส.อ. ยุทธภูมิ  วิมุกตาคม 15851 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

6195 พ.ท. ชรินทร  กันธาซาว 15852 สง.สด.จว.ม.ส.

6196 พ.ท. ธนารักษ  พรหมสิทธ์ิ 15853 มทบ.37

6197 จ.ส.อ. สมศักดิ์  เอ้ินปะเติน 15854 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6198 ร.ต. ณัฐพล  ปญญาวงค 15856 ร.7 พัน.1

6199 ส.อ. ศราวุธ  คายคํา 15857 ร.7 พัน.2

6200 จ.ส.อ. สุภัค  ออนสี 15858 ร.17 พัน.3

6201 ส.อ. ประสงค  ปะหยี 15859 ร.7 พัน.2

6202 จ.ส.ต. สิทธิพงศ  ยอดคํา 15861 ร.7 พัน.2

6203 ร.ต. สุพรรณ  แสงตระกูล 15864 พัน.พัฒนา 3

6204 ส.อ.หญิง ศศิธร  มูลแกน 15868 มทบ.35

6205 นาง เสาวณี  กรปรีชา 15870 มทบ.35

6206 จ.ส.ต. ธนาทิพย  มิ่งเมือง 15871 ป.4 พัน.104

6207 ร.อ. ยิ่งยง  อุดมหรรษากุล 15874 สมาชิกสงเงินเอง

6208 พ.ต.หญิง หรัญญณัฏฐ  โสประดิษฐ 15875 รพ.คายจิรประวัติ

6209 จ.ส.อ. ราชัน  แกวผิวอาจ 15877 รอย.บก.พล.ม.1

6210 จ.ส.อ. ภชระ  หลาสูงเนิน 15878 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

6211 จ.ส.อ. เกียรติพงศ  ปรารมภ 15880 มทบ.33

6212 พ.ต. ประสาร  อินชนะ 15881 มทบ.38

6213 จ.ส.ท. สนาม  ชมภูนิมิตร 15886 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6214 ส.อ. ยุพดา  ธรรมศิริ 15887 รอย.ลว.ไกล 4

6215 จ.ส.อ. จําลอง  ดอนดินไทย 15888 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)
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6216 ส.อ.หญิง ทิวาพร  ธีระราษฎร 15890 มทบ.310

6217 น.ส. กนิตธกาล  ตาใจ 15891 สอ.ทภ.3 จํากัด

6218 นาง ชลลดา  เจตะบุตร 15892 สอ.ทภ.3 จํากัด

6219 น.ส. ปาริชาติ  พลัดภัยพาล 15893 สอ.ทภ.3 จํากัด

6220 นางสาว เกศิณีย  ชางพินิจ 15894 สอ.ทภ.3 จํากัด

6221 น.ส. สุพัชชา  ขําชุม 15895 สอ.ทภ.3 จํากัด

6222 จ.ส.อ. ฉัตรชัย  คํายันต 15902 ร.7 พัน.5

6223 ส.อ. สุริยัน  จันทรทอง 15905 ร.7 พัน.5

6224 จ.ส.อ. ภัทรกร  ยิ่งนอก 15908 สมาชิกสงเงินเอง

6225 จ.ส.อ. นนทชัย  ธรานันทวิทยา 15909 ร.7 พัน.5

6226 จ.ส.อ. ดํารงค  คลองคลายทวี 15910 ร.7 พัน.5

6227 จ.ส.อ. วิเชียร  โขวะกา 15912 ร.7 พัน.5

6228 จ.ส.อ. เอกภพ  จันทรังษี 15913 ร.7 พัน.2

6229 จ.ส.อ. อํานาจ  แกวตา 15914 ร.7 พัน.5

6230 จ.ส.อ. ปริญญา  นํานอมจิตต 15915 พล.ร.7

6231 จ.ส.อ. พีรพงศ  มุตยา 15919 ร.17 พัน.3

6232 ส.อ. บุราสิทธ์ิ  กาละวงค 15920 ร.17 พัน.4

6233 ส.ต. สุชาติ  พรมมา 15922 ร.7 พัน.5

6234 จ.ส.ต. ชลวิทย  พวงสายใจ 15923 ร.7

6235 จ.ส.อ. นิกร  ทานา 15926 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

6236 จ.ส.ต. ณัฐกิจ  ปูลิด 15927 ร.7 พัน.5

6237 จ.ส.อ. บุญชุม  สุทธวิชา 15929 พล.ร.7

6238 ร.ต. ประณต  ปญญากูล 15930 ร.7 พัน.5

6239 จ.ส.อ. สุรกาญจน  สุภายา 15933 ร.7 พัน.5

6240 จ.ส.ต. อานนท  ทิพยปอ 15936 ร.7 พัน.5

6241 จ.ส.อ. ธีรพงษ  มงคลพันธ 15939 ม.พัน.9 พล.ร.4

6242 จ.ส.อ. ชวกิจ  ตระกูลฤกษชัย 15940 ป.4 พัน.104

6243 จ.ส.ต. ภาสวัฒน  ยวนยินรักษ 15941 ป.4 พัน.104

6244 จ.ส.ท. พรอมรบ  นุมอ่ิม 15942 ป.4 พัน.104

6245 ร.ต. สมพร  มาลา 15945 ร.4 พัน.2

6246 จ.ส.อ. พิเชษฐ  พลาขันธุ 15946 กรม ทพ.35

6247 ร.ต. สหัสวัต  อุทธโยธา 15947 ม.พัน.12

6248 จ.ส.อ. บุญสง  มณีรัตน 15948 สมาชิกสงเงินเอง

6249 จ.ส.อ. สงัด  สมฤทธ์ิ 15949 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

6250 พ.อ. เชน  แตงนารา 15950 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6251 พ.ต. เกษม  สุวรรณดี 15951 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6252 จ.ส.อ. สุบิน  ภูสมบูรณไพศาล 15954 ร.4 พัน.2

6253 นางสาว พิมพมาส  หงษทอง 15957 รพ.คายวชิรปราการ

6254 จ.ส.ท. เอกชัย  สมเน้ือ 15958 ร.14 พัน.2

6255 พ.ท. บุญสง  ศรีมา 15959 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6256 ร.ต. มงคล  แดงจัด 15961 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6257 ส.อ. พิสุทธ์ิ  สุดสาคร 15962 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1
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6258 ส.อ. วีรพงษ  วงคทะเนตร 15963 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

6259 ส.อ. จักรพันธุ  เบาหลอเพชร 15965 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

6260 จ.ส.อ. ธนากร  ยงปญญา 15966 ช.พัน.8 พล.ม.1

6261 พ.ท. ประเสริฐ  ไชยนอก 15968 สง.สด.จว.น.น.

6262 จ.ส.อ. ราชันย  เช้ือเจ็ดองค 15970 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6263 ร.ต. ณัฐภัทร  ดําคํา 15973 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

6264 ร.ท. สุรินทร  จุลตรีจรัสพร 15977 ร.7 พัน.5

6265 ร.ท. ดวงพิชัย  เพ็ญเดือนงาม 15979 ศฝ.นศท.มทบ.33

6266 ส.อ. ประเสริฐ  ใจดี 15983 ทน.3

6267 พ.ต. องอาจ  สัมพันธ 15984 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

6268 พ.อ. ปยวิทย  สวนนุม 15987 มทบ.39 (นายทหาร)

6269 ส.อ. มงคล  ชัยชลอ 15988 พัน.ขส.23

6270 จ.ส.อ. สมภพ  นาคบุตร 15989 พัน.พัฒนา 3

6271 ส.อ. มงคล  แสงนาค 15990 ศปภอ.ทบ.3

6272 จ.ส.ต. จิรวัฒน  บุญทา 15993 ร.4 พัน.2

6273 จ.ส.ต. เกรียงไกร  เพ็ชรมี 15997 ม.3 พัน.13

6274 จ.ส.ต. ภัทรวิทย  ชุมใจ 15998 ช.พัน.8 พล.ม.1

6275 จ.ส.อ. จํารัส  ญาณะโรจน 15999 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6276 พ.ท. ปยะ  สิทธิฤาชัย 16000 สง.สด.จว.ช.ร.

6277 ส.อ. จรัญ  ขนันดูล 16001 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

6278 ร.ต. ชิษณุพงศ  เอ้ือยกระโทก 16004 ร.7 พัน.2

6279 ร.ต. สมภพ  กิตติกุลสุวรรณ 16005 ร.7 พัน.2

6280 จ.ส.อ. อนุศาสน  มหาวรรณ 16006 ร.7 พัน.2

6281 จ.ส.อ. สรไกร  มีสุข 16007 ร.7 พัน.2

6282 จ.ส.อ. ปฏิพล  ชางสาร 16008 ร.7 พัน.2

6283 ร.อ. ณรงคเดช  อินตะวิน 16009 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

6284 ร.อ. อมฤต  สิทธิปยะสกุล 16010 ร.7 พัน.5

6285 ส.อ. สถิตย  มวงแกว 16023 ร.7 พัน.5

6286 พ.ท. เกิดผล  อินตะทา 16024 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6287 จ.ส.อ. พันเลิศ  ชมภูพล 16026 พล.ม.1

6288 ร.ต. สมภพ  ถุงคํา 16027 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

6289 จ.ส.อ. สุรชาติ  ตุนโนกบุตร 16028 กรม ทพ.32

6290 ส.อ. เดชวิทย  ยอดคําดี 16031 รอย.ลว.ไกล 4

6291 จ.ส.ท. คมสันต  หมื่นยา 16032 มทบ.35

6292 จ.ส.ท. นพดล  แสงศรี 16033 กอง สพบ.พล.ร.4

6293 พ.ต. ประเสริฐ  ตาละลักษมณ 16034 รอย.ปจว.3

6294 จ.ส.ต. พลพจน  ตรีเดช 16035 มทบ.32

6295 จ.ส.อ. ประพันธ  พิกุลเงิน 16036 ร.14 พัน.3

6296 ส.อ. สุวิทย  ดวงจันทร 16037 ศปภอ.ทบ.3

6297 จ.ส.อ. ภูเบศวร  พ่ึงรมเย็น 16040 ร.4 พัน.2

6298 จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธ์ิ  สิงหจันทร 16041 ช.พัน.4 พล.ร.4

6299 จ.ส.ท. กฤษณะ  อ่ินกัน 16042 สง.สด.จว.น.ว.
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6300 ส.อ. นภดล  มาโชค 16044 ม.พัน.28 พล.ม.1

6301 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์  เปยออน 16046 ม.พัน.28 พล.ม.1

6302 จ.ส.ท. วรากร  ครบุรี 16047 ม.พัน.28 พล.ม.1

6303 จ.ส.ท. ธีระวัฒน  จันทะวงษ 16048 ช.พัน.8 พล.ม.1

6304 ส.อ. โกญจนาท  แถวไธสง 16049 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6305 จ.ส.อ. อํานวย  แสนธิวัง 16052 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6306 ร.ต. นิกร  เข่ือนเพ็ชร 16053 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6307 จ.ส.ต. วิชาญ  ศรีนาวา 16055 ร.7 พัน.2

6308 ร.ต. วันชัย  เดชมาก 16056 ร.17

6309 จ.ส.ต. สุริยา  กองปนตา 16057 ร.7 พัน.2

6310 ส.อ. วัชรพงศ  ฟางคํา 16058 ร.7 พัน.2

6311 จ.ส.ต. ณัฐนันท  โพธ์ิคํา 16059 ร.7 พัน.2

6312 ส.อ. พงศกร  กลาหาญ 16060 ร.7 พัน.2

6313 ส.อ. วีระศักดิ์  แปนสง 16062 ร.4 พัน.3

6314 จ.ส.ต. คมสันต  ใจปนตา 16063 มทบ.36 

6315 จ.ส.อ. เอกภพ  รักไทย 16064 ร.4 พัน.3

6316 ส.อ. รัฐพล  อยูทรัพย 16065 ร.4 พัน.3

6317 จ.ส.อ. ชาญพิสุทธ์ิ  วิเชียรเมธาภพ 16066 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6318 ร.ท. ณัฐวัฒน  สานทํา 16067 รอย.ปจว.3

6319 จ.ส.ท. สมรัก  โตไกรลักษณ 16068 ร.4 พัน.3

6320 จ.ส.อ. กฤษณะ  ผองแผว 16069 ร.4 พัน.3

6321 จ.ส.ต. ภูรินรรฆ  เพียราดโยธา 16070 พล.พัฒนา 3

6322 ร.อ. ปริญญา  ปญญาวงศ 16071 ช.3 พัน.302

6323 จ.ส.ท. ทนงอาจ  ดอนผิวไพร 16074 รพ.คายพอขุนผาเมือง

6324 จ.ส.ต. จิระพล  พ่ึงพันธ 16075 กรม ทพ.35

6325 พ.อ. สุทธ์ิเขตต  ศรีนิลทิน 16076 กรม ทพ.31

6326 จ.ส.อ. พงศปณต  ระวังภัย 16077 ม.3 พัน.18

6327 ร.ต. แสงอนันต  แสงสุริยะ 16078 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6328 จ.ส.ท. ทรงวุฒิ  บุญธูป 16079 ม.3 พัน.18

6329 จ.ส.อ. ไพรัช  รักษณรงค 16080 ม.3 พัน.13

6330 จ.ส.ต. มนู  ดีคํา 16081 สง.สด.จว.น.น.

6331 จ.ส.ต. ยุทธนา  ทองพวง 16082 สง.สด.จว.น.น.

6332 จ.ส.อ. อัมรินทร  มีสัตยเดชสกุล 16084 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6333 ร.ต. สุบิน  ลาธิ 16086 ร.7 พัน.1

6334 จ.ส.ต. อรรถสิทธ์ิ  อ่ินแกวปวงคํา 16087 ร.17 พัน.4

6335 จ.ส.อ. สามารถ  ขําฉา 16089 มทบ.35

6336 ร.ท. รุงโรจน  นิธิกุล 16090 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6337 จ.ส.ต. สมัคร  ธิวงศ 16092 ร.7 พัน.2

6338 พ.ต. โยธิน  คงเพชร 16095 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6339 จ.ส.อ. อนุมาส  กันหา 16097 ส.พัน.4 พล.ร.4

6340 ส.ท. อรรถวุฒิ  มีเวียงจันทร 16100 ร.4 พัน.3

6341 พ.ต. เฉลิมศักดิ์  ปรัชญาธรรม 16103 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม
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6342 จ.ส.อ. ธนชัย  พวงสมบัติ 16104 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

6343 จ.ส.อ. จักรพล  พละทรัพย 16105 ช.พัน.4 พล.ร.4

6344 นาง กนกวรรณ  กอเกิด 16106 รพ.คายวชิรปราการ

6345 ร.ต. อนันต  ยงโภชน 16109 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6346 จ.ส.อ. สุริยะ  สรอยคํา 16110 พัน.พัฒนา 3

6347 จ.ส.อ. ภัทรพล  ฝนถา 16111 ม.3 พัน.18

6348 จ.ส.อ. นรศักดิ์  สุขเรือง 16113 ม.3 พัน.18

6349 จ.ส.ท. วีรศักดิ์  อินกอง 16114 ม.พัน.28 พล.ม.1

6350 จ.ส.ต. นฤดม  ปลัดเซ็นต 16115 ม.3 พัน.13

6351 พ.ท. สมศักดิ์  ดุริยประณีต 16116 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6352 ร.อ. ศรนรินทร  สุมาลี 16117 กรม ทพ.36

6353 ร.ท. วรวุฒิ  วงคตระกูล 16118 กรม ทพ.36

6354 จ.ส.อ. วิชัย  ยังมั่ง 16119 กรม ทพ.36

6355 จ.ส.ต. ณปภัส  ขันคํานันตะ 16120 สง.สด.จว.ล.ป.

6356 ส.อ. ภาณุวิชญ  นอยเวียง 16121 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

6357 ร.ต. ภูทัด  โพธ์ิกลัด 16123 สง.สด.จว.น.ว.

6358 จ.ส.อ. พัฒนา  โสภาทรัพย 16124 ร.7 พัน.1

6359 นาย ธนาพันธ  จันพรมมิน 16127 สอ.ทภ.3 จํากัด

6360 พ.ท. สุทธิศักดิ์  ไหลเตื่อย 16129 ร.14 พัน.3

6361 ส.อ. วัชรพล  เย็นขัน 16130 มทบ.39

6362 ส.อ. ฐิตินันท  กันหมุด 16131 ร.4

6363 พ.อ. วันชัย  เขาแกว 16134 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6364 ร.ท. วิญู  พรหมพินิจ 16136 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6365 ร.ต. นิพล  คนมาก 16137 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6366 จ.ส.อ. ธีระพงษ  อยูออง 16138 มทบ.36 

6367 จ.ส.อ. วัลลพ  สมเนตร 16140 ม.3 พัน.18

6368 จ.ส.อ. นราธิปณ  รัตนกุล 16141 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6369 จ.ส.อ. พีรยุทธ  บรรจง 16143 ม.3 พัน.13

6370 จ.ส.ท. อัมรัตน  อามาตยสมบัติ 16144 ม.3 พัน.13

6371 ส.อ. เทพธวัช  อุดรบูรณ 16145 สง.สด.จว.ช.ร.

6372 ส.อ. ทวีวัฒน  ขํามา 16147 มทบ.39

6373 ร.ต. บุญธรรม  แกวมา 16149 มทบ.33

6374 จ.ส.อ. แสวง  บรรณารักษ 16150 สง.สด.จว.ช.ม.

6375 จ.ส.ต. สรศักดิ์  ชาวสมุทร 16151 สง.สด.จว.อ.ต.

6376 จ.ส.ต. สันติราช  เมืองรอยเอ็ด 16153 มทบ.310

6377 จ.ส.ท. รังสรรค  ยอดคง 16155 ร.14 พัน.2

6378 จ.ส.ท. พงษสุวรรณ  งาวทาสม 16156 ร.17 พัน.2

6379 จ.ส.อ. พันธพินิจ  ประทุมศิริ 16157 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

6380 จ.ส.ต. ธนบูรณ  เฉยฉิน 16158 ม.พัน.9 พล.ร.4

6381 ส.อ. ชัยวุฒิ  ศิริโยธา 16159 พัน.สร.4

6382 จ.ส.อ. วิฑูรย  ดีดสี 16163 มทบ.39

6383 จ.ส.อ. โกวิทย  จําปา 16164 พัน.พัฒนา 3
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6384 ร.ต. นพรัตน  เมืองมูล 16165 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6385 จ.ส.อ. จักรา  กัลปเจริญศรี 16166 พัน.พัฒนา 3

6386 จ.ส.อ. นาวิน  หงสทอง 16167 ช.3 พัน.302

6387 จ.ส.ท. ไพรินทร  มิ้มทอง 16169 ม.3 พัน.18

6388 ส.ท. กําพล  ออนโอน 16172 ม.3 พัน.13

6389 จ.ส.ท. อัฐวุฒิ  เพ่ือนฝูง 16173 ม.พัน.12

6390 จ.ส.ท. อนุชิต  มูลนํ้าอาง 16174 ม.3 พัน.13

6391 ส.อ. ฐิตินันท  วัชรปยะกุล 16176 พล.ม.1

6392 จ.ส.อ. นอม  จันทรแดง 16177 กรม ทพ.31

6393 จ.ส.อ. จารุกร  สุทธิรัตน 16178 สง.สด.จว.ก.พ.

6394 จ.ส.อ. อิสเรศ  มีชัย 16179 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6395 ร.ท. วัชระ  ถึกสุวรรณ 16180 พล.ร.7

6396 จ.ส.อ. อําพล  บุญโทย 16182 พัน.พัฒนา 3

6397 จ.ส.อ. ศุภศิษฏ  คงแกว 16183 ช.พัน.8 พล.ม.1

6398 จ.ส.ท. ธวัช  กระพ้ีเขตร 16184 ม.3 พัน.13

6399 ร.ท. อุดม  ดํารงวิทย 16185 กรม ทพ.33

6400 ร.อ. พรชัย  มากเทพพงษ 16186 ป.4

6401 จ.ส.ท. กฤษณะ  ดาจง 16188 ร.4 พัน.3

6402 จ.ส.อ. สาธิต  จันทรสวาง 16189 สมาชิกสงเงินเอง

6403 จ.ส.ต. ณัฐพล  ชํานาญจิตร 16190 ทภ.3

6404 จ.ส.อ. อดุลย  แกวประสงค 16191 พล.พัฒนา 3

6405 จ.ส.อ. บรรจง  ทิศลังกา 16192 พล.พัฒนา 3

6406 จ.ส.ท. อภิสิทธ์ิ  ลาจันทึก 16193 ร.4

6407 จ.ส.ท. วีรชัย  ศรีปญญา 16194 ร.4

6408 จ.ส.ท. โยธา  มูลจิตร 16195 ร.4

6409 จ.ส.ท. นราธิป  คุมลาภ 16196 ร.4

6410 จ.ส.ท. วัชรวรรณ  ซางซื่อมูล 16198 ร.4 พัน.2

6411 จ.ส.อ. มานัด  หลาตัน 16199 ร.4 พัน.2

6412 จ.ส.ต. จักรกฤษณ  ดาวเรือง 16200 ร.4 พัน.2

6413 ส.อ. อนุรักษ  มาเนตร 16201 มทบ.310

6414 จ.ส.อ. อนุรักษ  เกาหวาย 16206 ม.3 พัน.18

6415 ส.อ. ทวีศักดิ์  มหามิตร 16209 มทบ.37

6416 ส.อ. ยุทธพงษ  สุยะใหญ 16211 ร.7

6417 ส.ท. พิทักษ  อินตาวงศ 16214 ร.7

6418 พ.ท. ตอพงษ  ชํานาญอาสา 16222 ร.7 พัน.5

6419 จ.ส.อ. ไพโรจน  จุฑาศานตภัทรกุล 16223 ร.7 พัน.5

6420 จ.ส.อ. วิศิษฏ  สาคําจันทร 16226 ศปภอ.ทบ.3

6421 ส.ท. สุธี  เทียมกองกาญจน 16227 ทภ.3

6422 ร.ต. ธํารงค  มั่นแดง 16228 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

6423 จ.ส.ท. นันทวุฒิ  ภาพติ๊บ 16229 ทภ.3

6424 พ.อ. ยศทอง  อัคราธรรม 16230 ทภ.3 (นายทหาร)

6425 จ.ส.อ. เอกพงษ  เพชรพรรณ 16231 พัน.พัฒนา 3
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6426 จ.ส.ต. วินัย  ไชยโสกเชือก 16232 ร.4 พัน.1

6427 จ.ส.ต. ภิญโญ  อ่ิมสาย 16234 ช.พัน.4 พล.ร.4

6428 พ.ต. สุรินทร  กุลจิตติชัยพร 16235 มทบ.31

6429 ส.อ. วรพล  คํารุณ 16236 มทบ.310

6430 พ.ต. การุณ  ชาตะรูปะชีวิน 16237 สมาชิกสงเงินเอง

6431 ส.อ.หญิง รุงทิวา  ฮับหลี 16238 มทบ.39

6432 พ.อ. ศิริพงษ  เต็งศิริ 16239 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6433 พ.อ. เทพฤทธ์ิ  เรือนคํา 16241 มทบ.35

6434 จ.ส.อ. ปริญญา  พรอมสุข 16242 ม.พัน.7

6435 ส.อ. ชลนธวรรธก  เพ็ชรแสง 16243 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

6436 ส.อ. จักรกฤษ  เหรียญทอง 16245 ช.พัน.8 พล.ม.1

6437 จ.ส.อ. อดุลย  ทองประไพ 16246 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6438 จ.ส.อ. ฤทธ์ิ  ศรีคุณ 16247 สง.สด.จว.ช.ร.

6439 ร.ท. สน่ัน  มณีวรรณ 16250 มทบ.33

6440 พ.ท. ปยะชาติ  พรมนาทม 16251 มทบ.38

6441 ส.อ. อธิวัฒน  แสนโซง 16252 ร.17 พัน.2

6442 ส.อ. อณุสรณ  ปญเงิน 16253 พล.ร.7

6443 จ.ส.ท. สนธยา  วงคแสง 16254 พล.ร.7

6444 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์  แกวปนมา 16256 พล.ร.7

6445 จ.ส.ท. สมประเสริฐ  สุขัน 16257 พล.ร.7

6446 จ.ส.อ. อนุชิต  ตะนอย 16258 พล.ร.7

6447 จ.ส.ท. สัญญา  บุตรดี 16259 พล.ร.7

6448 จ.ส.อ. บุญผิน  เดชะบุญ 16260 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6449 ส.อ. สายชล  อินเฟย 16261 มทบ.39

6450 ส.ท. เอกพล  เฉียบแหลม 16262 ร.14 พัน.3

6451 จ.ส.อ. พรเทพ  ขําระหงษ 16263 ม.พัน.9 พล.ร.4

6452 ร.ท. ประโนช  บุญธูป 16264 ส.พัน.4 พล.ร.4

6453 จ.ส.ต. สราวุฒิ  แสนมะโน 16265 ร.4 พัน.3

6454 ร.ท.หญิง นภาพร  แกวมิตร 16267 รพ.คายกาวิละ

6455 จ.ส.อ. ประทีป  มีชัย 16268 รอย.ปจว.3

6456 จ.ส.อ. ประจักร  นาคยา 16269 ช.พัน.4 พล.ร.4

6457 จ.ส.ต. จักรกฤษณ  ทับคลาย 16271 ร.4

6458 จ.ส.อ. ทินกร  นาทะสัน 16272 ร.4 พัน.2

6459 จ.ส.อ. เมธี  รอดคุม 16275 ร.14 พัน.1

6460 จ.ส.อ. อนันต  โทนแกว 16276 มทบ.36 

6461 จ.ส.อ. สมัย  ตลับเงิน 16277 มทบ.36 

6462 ส.อ. ฐานันดร  เกตุสุข 16278 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6463 ส.อ. รณรงค  วงคนอย 16280 พล.ม.1

6464 จ.ส.ท. วรดิส  พลัดภัยพาล 16281 ม.3

6465 จ.ส.อ. อุเทน  ดงใจ 16282 ม.3

6466 ส.อ. กฤตภาส  คลังทองสกุล 16284 มทบ.38

6467 จ.ส.ต. เมธาวี  บุญปาน 16288 ม.พัน.9 พล.ร.4
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6468 จ.ส.ต. ประกิต  เพชรดี 16289 ม.พัน.9 พล.ร.4

6469 จ.ส.ต. วีรวัฒน  เปยมวิริยวงศ 16290 ม.พัน.9 พล.ร.4

6470 จ.ส.ต. ชรินทร  ทองหอ 16291 ม.พัน.9 พล.ร.4

6471 ส.อ. ภานุทัต  สมมณี 16292 ร.4 พัน.1

6472 จ.ส.ท. ภาคิน  ทองจําปา 16293 ม.พัน.9 พล.ร.4

6473 จ.ส.ต. อนุสรณ  บุญรุง 16294 ม.พัน.9 พล.ร.4

6474 ส.อ. พงศพิษณุ  เลิกนุช 16295 ม.พัน.9 พล.ร.4

6475 พ.ต. รัตนโชติ  บูลยประมุข 16296 ป.พัน.17 พล.ร.7

6476 พ.อ. สาโรจน  เดชฟุง 16297 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

6477 ส.อ. ณัฐภณ  เพ็งสลุด 16298 ร.14 พัน.3

6478 ส.อ. แสน  จันทรเดช 16299 ป.4 พัน.4

6479 ส.ต. โกศล  พุมแสง 16300 ป.4 พัน.104

6480 ส.อ. จักรพรรดิ  บัวออน 16301 ส.พัน.4 พล.ร.4

6481 ส.อ. วิทูลย  ทองทาย 16302 รอย.ลว.ไกล 4

6482 จ.ส.อ. พิษณุชัย  จันทรหอม 16306 มทบ.39 (นายทหาร)

6483 จ.ส.อ. เทวัญ  มั่นหมาย 16307 รอย.ปจว.3

6484 พ.อ. ปรเมศ  อุมรินทร 16309 มทบ.39 (นายทหาร)

6485 ร.ท. อานุภาพ  สุชาติธรรม 16310 ช.3

6486 จ.ส.ต. อภิชาติ  เพ็ชรมา 16311 สมาชิกสงเงินเอง

6487 ร.ต. พิชิต  สุขยอด 16312 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6488 ส.อ. พิเชฐ  สุขยอด 16315 รพ.คายจิรประวัติ

6489 ส.ท. รชต  เอ้ืออําไพวงษา 16316 ร.14 พัน.3

6490 ร.ต. ศานิต  ศิลปชัย 16317 มทบ.36 

6491 พ.ท. สุรินทร  อวนศรี 16318 ยศ.ทบ.

6492 จ.ส.อ. จรินทร  ศรีหราย 16319 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6493 จ.ส.อ. มนตรี  เมืองนาค 16320 ม.พัน.28 พล.ม.1

6494 จ.ส.อ. พิชิต  อาจวิชัย 16321 ม.3

6495 ส.อ. พรอมพงศ  ยะถ่ิน 16324 ฝรพ.3

6496 ร.ต. อาภรณ  กระพ้ีแดง 16326 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6497 ร.อ. สิรวุฒิ  เหลาจันอัน 16328 สมาชิกสงเงินเอง

6498 ร.ท. ทรงชัย  ภักดีอํานาจ 16329 สมาชิกสงเงินเอง

6499 จ.ส.อ. อเนก  วันจิ๋ว 16330 สง.สด.จว.อ.ต.

6500 จ.ส.อ. สุวิทย  เสนรังสี 16331 มทบ.35

6501 ส.อ. กิตติศักดิ์  ไวลาเขตต 16334 ร.7 พัน.1

6502 จ.ส.ต. จิรัฎฐ  สมบูรณชัย 16335 ร.7 พัน.1

6503 จ.ส.อ. ธีรเกียรติ  ขรวงศ 16336 ร.7 พัน.2

6504 จ.ส.อ. ประถมศักดิ์  ไชยชนะ 16337 ร.7 พัน.2

6505 จ.ส.ท. พงศกร  ผึ่งทอง 16339 ร.7 พัน.5

6506 จ.ส.อ. พันธุแกว  อิสรียวิทัต 16340 ม.พัน.9 พล.ร.4

6507 จ.ส.อ. พัลลภ  รอนในเมือง 16341 สมาชิกสงเงินเอง

6508 ส.อ. มนตรี  พรหมณี 16343 รอย.ลว.ไกล 4

6509 พ.ต. คุณัชพงษ  สังฆวิสุทธ์ิ 16344 มทบ.39 (นายทหาร)
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6510 จ.ส.ท. ศุภชัย  วินทะวุท 16346 พล.พัฒนา 3

6511 จ.ส.ต. อรรถพล  ไชยสูง 16347 พัน.พัฒนา 3

6512 ส.อ. ผดุงศักดิ์  ทนแตะ 16348 พล.พัฒนา 3

6513 จ.ส.ท. โยธิน  รัตนโชติพานิชย 16349 ร.4

6514 จ.ส.อ. พิทักษ  จิตสัตยากุล 16350 รพ.คายจิรประวัติ

6515 จ.ส.อ. ศรชัย  วงควรรณ 16351 ม.3

6516 จ.ส.อ. สมชาย  ลํานอย 16352 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6517 ส.อ. กิตติเดช  เศรษฐเสถียร 16355 ร.7 พัน.1

6518 พ.อ. สมเกียรติ  สอนจันทร 16356 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

6519 พ.ท. อาทิรัช  ปุดหนอย 16357 พล.ร.7

6520 จ.ส.ท. สมพงษ  มูลเขา 16358 ร.7 พัน.5

6521 ส.อ. วัชราวุธ  เครือมี 16360 ร.14

6522 ส.อ. อํานาจ  สอนงอก 16361 ร.4 พัน.3

6523 ส.อ. สาคร  สีวรรณะ 16363 พัน.พัฒนา 3

6524 จ.ส.อ. ครรชิต  อินทะ 16365 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

6525 ส.อ. ฉัตรชัย  ชมช่ืน 16366 มทบ.310

6526 ร.ต. วิโรจน  ทิพยาวงศ 16368 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6527 ส.อ. พรชัย  สารมะโน 16369 กอง สพบ.พล.ม.1

6528 ส.ท. วิทูรย  รินชม 16370 ม.3 พัน.26

6529 จ.ส.ต. ธีรวัฒน  เขียวดี 16371 กรม ทพ.32

6530 ส.อ. ธราวุฒิ  เจริญรัตน 16372 กรม ทพ.33

6531 จ.ส.ต. มาตภูมิ  ดวงใย 16375 ทภ.3

6532 จ.ส.อ. ถนอมศักดิ์  ชมภูนอย 16376 พัน.พัฒนา 3

6533 ร.อ. ณัฏฐ  ชัยทัตฉัตรพงศ 16377 สมาชิกสงเงินเอง

6534 ส.อ. ชาณัฐธนพล  กองสงค 16378 ร.4 พัน.1

6535 จ.ส.อ. เอกชัย  วังคีรี 16379 ช.พัน.4 พล.ร.4

6536 พ.ต. จตุรงค  เทียนลํา 16380 ศฝ.นศท.มทบ.31

6537 ส.อ. วัทธิกร  มุณี 16382 ทน.3

6538 จ.ส.ต. เจนณรงค  แกวกา 16383 ฝรพ.3

6539 ส.อ. ยศกร  นวมนวล 16384 ร.14 พัน.1

6540 ส.อ. สมัย  กัลยาประสิทธ์ิ 16386 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6541 จ.ส.อ. สันติพงษ  สิงหที 16387 รอย.บก.พล.ม.1

6542 ร.ต. สุนัย  แสงกระจาง 16389 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6543 ส.อ. ปภาวิน  ทองอินทร 16391 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

6544 จ.ส.ท. วิริทธ์ิพล  สิทธินนท 16393 ร.7 พัน.5

6545 จ.ส.อ. อรรคพล  ดานะ 16394 ร.14

6546 จ.ส.อ. ไตรรัตน  ฟองจันทรตา 16395 ช.พัน.4 พล.ร.4

6547 จ.ส.อ. สฤษดิ์  ตวนเทศ 16397 ป.4 พัน.104

6548 ร.อ. สรัชญนนท  บุณยวิริยานนท 16398 บชร.3

6549 จ.ส.ต. ฉัตรชัย  กลาหาญ 16399 พัน.พัฒนา 3

6550 จ.ส.อ. สุรเชษฐ  กวางแกว 16400 ช.พัน.4 พล.ร.4

6551 ส.อ. ธาริน  วรอินทร 16402 ช.พัน.4 พล.ร.4
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6552 จ.ส.อ. แสวง  พิมพนาค 16403 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

6553 ส.อ. ณัฐวุฒิ  สวัสดิโชค 16404 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

6554 ส.ต. ปยะพงษ  โตพันธ 16405 มทบ.39

6555 จ.ส.อ. ชัยทัต  แสนขอมดํา 16406 ม.3 พัน.18

6556 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์  ทองเกียรติ 16407 ม.3 พัน.26

6557 จ.ส.อ. เอราวัต  ชูรัตน 16408 ม.3 พัน.26

6558 ร.ต. สุฤทธิชัย  บรรจง 16410 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6559 จ.ส.อ. ชาญณรงค  สวัสดี 16411 สง.สด.จว.ล.ป.

6560 ส.อ. ศตานนท  ตนมณี 16412 สมาชิกสงเงินเอง

6561 นาย ชวกร  ชมภูพงษ 16413 สอ.ทภ.3 จํากัด

6562 จ.ส.ต. เชาวลิต  คํายวง 16415 ส.พัน.4 พล.ร.4

6563 จ.ส.ท. ชํานาญกิจ  กองมาลี 16416 ส.พัน.4 พล.ร.4

6564 จ.ส.ท. พิสุทธา  ธูปหอม 16417 ส.พัน.4 พล.ร.4

6565 ส.อ. สุภัทร  ฉิมศิริ 16418 รอย.ลว.ไกล 4

6566 ร.อ. ธนพัฒน  เนียมชมภู 16419 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

6567 ร.อ. สารินทร  กันทา 16420 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

6568 ร.ต. กุศล  เหลาเกลี้ยง 16421 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

6569 ร.ต. ศุภชัย  รักเสนาะ 16423 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

6570 ส.อ. รัตนติไกร  ศรีจันทร 16426 มทบ.33

6571 ส.อ. ธนากร  ปรีชา 16427 ร.14 พัน.3

6572 ส.ท. ณัทชยุต  บุตรนามดี 16428 ร.14 พัน.1

6573 ร.อ. ประสงค  ประเสริฐ 16429 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

6574 จ.ส.อ. วินัย  กลีวัตร 16431 กรม ทพ.33

6575 ส.อ. บูรพา  วงษคํา 16432 กรม ทพ.33

6576 ส.อ. พิเชฐร  พิมสาร 16433 กรม ทพ.35

6577 ส.อ. สุรชัย  มาลัยลอย 16435 กรม ทพ.33

6578 ส.ท. ปญญาพล  ปญญาวัย 16436 กรม ทพ.36

6579 ส.อ. ประกิจ  โชติรสสกุล 16437 กรม ทพ.33

6580 ส.ท. กฤต  นันตา 16438 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6581 ส.อ. สงกรานต  พันธประยูร 16439 กรม ทพ.31

6582 ส.อ. สุนทร  ใจเงิน 16440 กรม ทพ.31

6583 ส.อ. อิทธิชัย  คลายทิม 16441 กรม ทพ.32

6584 ส.อ. ชัยวุฒ  พุทธวงศ 16442 กรม ทพ.33

6585 ส.อ. เกริกฤทธ์ิ  กอเกิด 16443 กรม ทพ.32

6586 ส.อ. ประชัน  พลยุทธ 16444 กรม ทพ.33

6587 ส.อ. สันติ  ชัยพินิจ 16445 กรม ทพ.32

6588 ส.อ. สวาท  ธรรมมงคล 16446 กรม ทพ.36

6589 ส.อ. วิสุทธ์ิ  เพ่ิมศิลป 16447 กรม ทพ.35

6590 ส.อ. สมชาย  พูลธวัช 16448 กรม ทพ.33

6591 ส.อ. พรชัย  มูลอุดม 16449 กรม ทพ.33

6592 ส.อ. ปยะ  ปกษิณ 16450 กรม ทพ.33

6593 ส.อ. มนตรี  วาเสนัง 16451 ร.14
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6594 ส.ต. บรรยงค  สังเมฆ 16452 กรม ทพ.33

6595 ส.อ. สินธรา  เครื่องจันทร 16453 กรม ทพ.33

6596 ส.อ. สุพจน  ระวังศรี 16454 กรม ทพ.35

6597 ส.อ. เสนห  ทิศลูน 16455 กรม ทพ.31

6598 ส.อ. จําเริญ  นรารักษไพรวงศ 16457 กรม ทพ.33

6599 ส.อ. ปรีชาชาติ  เพชรทิม 16458 กรม ทพ.33

6600 ส.ท. โจ  วงษสกุล 16460 กรม ทพ.33

6601 ส.อ. วันชัย  แกวนก 16461 กรม ทพ.33

6602 ส.อ. สุรศักดิ์  อมรใฝมงคล 16462 กรม ทพ.36

6603 ส.อ. เฉลิมเกียรติ  เน่ืองตุย 16463 กรม ทพ.33

6604 ส.อ. อัศวะ  หินหาด 16464 กรม ทพ.33

6605 ส.อ. ดนัย  บุญเกตุ 16465 กรม ทพ.33

6606 ส.อ. ธนากร  ปนไชย 16466 มทบ.38

6607 ส.อ. ชาญชัย  ใจบุญเรือง 16467 กรม ทพ.32

6608 ส.อ. ยงยุทธ  รูปอวน 16468 กรม ทพ.33

6609 ส.อ. นิพนธ  ยาโน 16471 มทบ.38

6610 ส.อ. ณรงค  ฉิมมากรม 16472 กรม ทพ.33

6611 ส.ท. ภิญโญ  เมืองมูล 16473 กรม ทพ.31

6612 ส.อ. อานนท  อุนอก 16474 มทบ.38

6613 ส.อ. พงษนที  มหามัจฉา 16476 กรม ทพ.33

6614 ส.อ. วัชระ  นันทะเสน 16477 กรม ทพ.33

6615 ส.อ. ขวัญ  ทาวมณี 16478 กรม ทพ.31

6616 ส.อ. ธันวา  นันใจยะ 16479 กรม ทพ.35

6617 ส.อ. พีระยุทธ  วัฒนสุวรรณกูล 16480 กรม ทพ.33

6618 ส.อ. พงษสิน  ราภิยะ 16482 กรม ทพ.32

6619 ส.อ. ศุภฤกษ  เขียวนนท 16483 ศูนยการบินทหารบก

6620 ส.ท. สุรพงษ  ทรัพยกาญจน 16485 กรม ทพ.36

6621 ส.อ. วีระศักดิ์  วีระขันคํา 16486 กรม ทพ.31

6622 ส.อ. สุริยนต  ปุกเปยง 16487 กรม ทพ.33

6623 ส.ท. สมพงษ  ขันหลวง 16488 กรม ทพ.32

6624 ส.อ. พงศธร  ปนทอง 16489 กรม ทพ.36

6625 ส.ท. กําจร  ใฝกุศลอภิชน 16490 กรม ทพ.36

6626 ส.อ. ณัฐพล  มณฑา 16492 กรม ทพ.33

6627 ส.อ. อภิชัย  นาประกอบ 16493 กรม ทพ.33

6628 ส.อ. กิตติรงค  หินทราย 16494 กรม ทพ.31

6629 ส.อ. พลารัฐ  วิศรียา 16495 พัน.ขส.23

6630 ส.อ. ไพรโรจน  อ่ิมพิทักษ 16496 กรม ทพ.33

6631 ส.ต. ทินณกร  ถาสอน 16498 กรม ทพ.33

6632 ส.อ. กนิษฐ  เมืองคํา 16499 กรม ทพ.31

6633 ส.อ. ประกอบ  จันฑูลย 16500 มทบ.38

6634 ส.อ. ไพศาล  มากเพ็ง 16501 กรม ทพ.33

6635 ส.อ. กฤษฎา  สวางไพรวัลย 16502 กรม ทพ.33
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6636 ส.อ. จีรศักดิ์  แกวสิงห 16503 กรม ทพ.33

6637 ส.ท. จักริน  มูลคํา 16504 กรม ทพ.32

6638 ส.อ. อภิชาติ  ใจเย็น 16505 กรม ทพ.31

6639 ส.ท. กิตติพงษ  คําลือ 16506 กรม ทพ.33

6640 ส.อ. ชาญณรงค  ใจบุญเรือง 16508 กรม ทพ.32

6641 ส.อ. สถาพร  โตมะนิตย 16510 กรม ทพ.33

6642 ส.อ. ณัฐวุฒิ  ปานเกิด 16511 กรม ทพ.33

6643 ส.อ. สัมพันธ  ผันผาย 16512 กรม ทพ.33

6644 ส.อ.หญิง ทัดษพร  ประสงคตระกูล 16514 มทบ.310

6645 ส.ท.หญิง เจนจิรา  อนคูเมือง 16516 กรม ทพ.33

6646 ส.อ.หญิง สุภาณี  ปนปน 16517 กรม ทพ.33

6647 ส.อ. จักรเทพ  ตั้งอยู 16518 กรม ทพ.33

6648 ส.อ. ชาญชัย  ยะกิจ 16520 กรม ทพ.33

6649 ส.อ. ชัชวาล  แกวเทพ 16521 กรม ทพ.33

6650 ส.ท. วิชัย  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 16522 กรม ทพ.33

6651 ส.อ. สังเวียน  อ่ินคํา 16523 กรม ทพ.31

6652 ส.ท. สมศักดิ์  ตาหอม 16524 กรม ทพ.33

6653 ส.อ. มานนท  ตาลหยง 16525 กรม ทพ.33

6654 ส.ท. วันชัย  พนาไพรรัตน 16526 กรม ทพ.33

6655 ส.อ. สุเทพ  กุนากุล 16527 กรม ทพ.33

6656 ส.ท. อภิสิทธ์ิ  ปตตะคะโส 16528 กรม ทพ.33

6657 ร.ท. ธนภร  ดอนผิวไพร 16530 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6658 นาง สมใจ  ธีระพงษ 16531 สอ.ทภ.3 จํากัด

6659 ส.อ. นวชาติ  แกวศิริ 16532 รอย.ลว.ไกล 4

6660 จ.ส.อ. อนุชา  อินทมา 16533 รอย.ลว.ไกล 4

6661 ส.อ. พงศกร  ผลพัฒนกุล 16534 ร.14 พัน.3

6662 ร.ต. นฤนารถ  ทิพยเนตร 16536 รอย.ปจว.3

6663 พ.ท. ชิตสกนต  แดงเผื่อน 16538 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

6664 พ.ท. ณัฐวุฒิ  พรหมศร 16539 สมาชิกสงเงินเอง

6665 ส.อ. สุรศักดิ์  อนชู 16541 พัน.พัฒนา 3

6666 จ.ส.อ. ไพรัตน  แกวสุริวงษ 16542 ช.พัน.4 พล.ร.4

6667 พ.อ. พงษยุทธ  งามเกษม 16543 มทบ.31

6668 จ.ส.อ.หญิง จันทราทิพย  การโสภี 16545 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6669 ส.อ. เอกพงศ  ทานะกูล 16546 ร.14 พัน.1

6670 จ.ส.ต. นพพล  พุทธัง 16547 ร.14 พัน.1

6671 จ.ส.ต. พงษณเดช  ผาติวิทย 16548 สง.สด.จว.ม.ส.

6672 นาง จารุรัช  พรหมลัทธ์ิ 16549 มทบ.36 

6673 ส.อ. โอฬาร  พงษวานิช 16551 ช.พัน.8 พล.ม.1

6674 ร.ต. โสมนัส  ศิริอินทร 16552 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6675 ส.อ. ฐิติกวิน  ปนตา 16553 ช.พัน.8 พล.ม.1

6676 ร.ต. ศิระ  ไชยเสน 16554 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6677 พ.ต. สาธิต  ปญจมาส 16555 สมาชิกสงเงินเอง
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6678 ร.ต. ชาญชัย  ยมนา 16556 สง.สด.จว.พ.ช.

6679 พ.ต. คงเดช  เอ่ียมสอาด 16560 พล.ร.7

6680 จ.ส.ต. แสนยานุภาพ  สิทธิวงศ 16561 ร.14 พัน.3

6681 พ.ต. อนุชิต  เมืองพระฝาง 16563 มทบ.35

6682 ร.ต. ชาญยุทธ  ใจกลา 16566 ส.พัน.4 พล.ร.4

6683 ส.อ. ธนวัฒน  ทัศนา 16567 ส.พัน.4 พล.ร.4

6684 ส.อ. ปฐมพงศ  สนโตแจง 16568 ส.พัน.4 พล.ร.4

6685 ร.อ. สันติ  สุขเกิด 16569 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

6686 ส.อ. คํามี  ทับวิเศษ 16570 รอย.บก.พล.ร.4

6687 ร.อ. พลชาติ  พรบัณฑิตยปทมา 16571 รอย.ปจว.3

6688 จ.ส.ต. อานนท  แกวอวม 16572 รอย.ปจว.3

6689 พ.อ. พลากร  แสนแกวทอง 16573 บชร.3

6690 ส.อ. ยุทธภูมิ  คงทิม 16574 กรม ทพ.35

6691 ร.ต. นิกร  พรสิงชัย 16575 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6692 จ.ส.ต. วรวิทย  วงศเมือง 16576 ร.4 พัน.2

6693 จ.ส.ต. ชัยวิทย  สวรรคตรานนท 16577 ร.4 พัน.2

6694 พ.ต.หญิง ปฐมภรณ  เจริญไทย 16578 รพ.คายจิรประวัติ

6695 จ.ส.ท.หญิง ภัทราพร  โตสําลี 16579 รพ.คายจิรประวัติ

6696 พ.ต. บรรเทิง  นะวัน 16580 มทบ.310

6697 จ.ส.ต. นพชัย  จันทรโถ 16581 พัน.พัฒนา 3

6698 ส.ต. สุทธิชัย  เณรจิ๋ว 16582 มทบ.310

6699 ร.ต. สนิท  สมสนุก 16584 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6700 จ.ส.ท. วสันต  แจงจิตร 16585 กอง สพบ.พล.ม.1

6701 พ.อ. มงคล  ปาคํามา 16587 มทบ.33

6702 จ.ส.อ. ปญญา  ฉัตรธรรม 16588 สง.สด.จว.พ.ช.

6703 จ.ส.ต. เกรียงชัย  เสนรังษี 16589 สง.สด.จว.อ.ต.

6704 ร.ท. พงษศักดิ์  กระจา 16590 ศฝ.นศท.มทบ.31

6705 จ.ส.อ. นิคม  วุฒิมา 16591 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6706 จ.ส.อ. ชยพัทธ  จันทรทิพย 16593 ทภ.3

6707 ร.อ. ณัฐธเดชน  กรรณธชาพัฒน 16594 สง.สด.จว.ช.ม.

6708 ส.ท. ปยะพงษ  วุฒิ 16595 พัน.สร.4

6709 ร.ต. นพรัตน  ราชสวาง 16596 ร.7 พัน.1

6710 จ.ส.ต. วันชัย  พะเกะ 16597 รอย.ลว.ไกล 4

6711 ร.อ. สุดชาย  สุวรรณปญญา 16598 ร.4 พัน.3

6712 ส.อ. ภูชิต  คํายอด 16600 ทน.3

6713 ร.ต. ณัฐพล  บรรณาลัย 16601 ป.4 พัน.4

6714 ร.อ. มนัส  สนออง 16603 ร.14 พัน.3

6715 จ.ส.ต. ธนัตถสิษฐ  แกลวกสิกิจ 16604 ทภ.3

6716 จ.ส.ท. พูนศักดิ์  คําเงิน 16605 ช.3 พัน.302

6717 จ.ส.อ. แสงสุรีย  สุวรรณโส 16606 ร.14 พัน.2

6718 จ.ส.ต. อํานวย  ตาคํา 16607 ร.14 พัน.1

6719 จ.ส.อ. สุรินทร  ประเสริฐสิน 16608 มทบ.36 
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6720 ร.ท. กฤษณา  มุงหมาย 16609 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

6721 จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ  ภูอาบออน 16610 ม.พัน.28 พล.ม.1

6722 จ.ส.อ. ไพรวัลย  เพียรกสิกรรณ 16611 ม.3 พัน.13

6723 ร.ต. เสนห  หินสวน 16612 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

6724 ร.ท. ศักดิ์ภรต  รุงสาย 16613 ร.7 พัน.5

6725 ส.อ. พรพจน  ยอดขุนเขา 16615 ร.7 พัน.5

6726 ส.อ. เอกพนธ  จุลตรีจรัสพร 16617 ร.7 พัน.5

6727 ส.อ. พูลศักดิ์  แกวนก 16618 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

6728 พล.ท. สุภโชค  ธวัชพีระชัย 16620 ทน.3

6729 จ.ส.ท. อนุรักษ  ปราบชมภู 16621 ร.14

6730 ส.อ. จัตุรงเดช  จันทรพุฒ 16624 ป.4 พัน.104

6731 พ.อ. ยอดชาย  พวงวรินทร 16625 พล.ร.7

6732 จ.ส.อ. สายยนต  โชติอน 16628 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

6733 ส.อ. ณัฏฐวุฒิ  นําปูนสัก 16629 พัน.พัฒนา 3

6734 ร.อ. ทยากร  วงษมา 16630 ร.4 พัน.2

6735 จ.ส.ต. วรรณสิทธ์ิ  คลายสมาน 16631 ร.4 พัน.2

6736 จ.ส.ท. ศิริพล  จันทรสมบัติ 16632 ช.พัน.4 พล.ร.4

6737 ร.ท.หญิง สุรัสวดี  อินทรัตน 16633 รพ.คายสุรศักดิ์มนตรี

6738 จ.ส.อ. สรรเพชญ  ถาวร 16634 ป.21

6739 ส.อ. พิเชษฐ  ดีสะเกษ 16635 มทบ.39

6740 จ.ส.ท. สุรศักดิ์  ศิลปชัย 16637 ร.14

6741 จ.ส.อ. วีระชัย  มังคลาด 16638 ป.4

6742 ส.อ. อดิศักดิ์  อัมพร 16639 ทภ.3

6743 ร.อ. วรุตม  วีรลักษณอนันต 16640 กรม ทพ.36

6744 จ.ส.อ. สาธิต  ปรางโท 16641 ม.พัน.9 พล.ร.4

6745 จ.ส.อ. ชนะ  พุมมรดก 16642 ร.4 พัน.2

6746 จ.ส.อ. ยุทธการณ  ลียากาศ 16643 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

6747 จ.ส.ต. จักรกฤษณ  มวงปา 16644 มทบ.310

6748 ร.ท. สมศักดิ์  หอมขจร 16645 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6749 จ.ส.อ. จักรพงศ  ปลายชัยภูมิ 16646 มทบ.36 

6750 จ.ส.อ. ธาดา  พรหมวุฒิพร 16647 สง.สด.จว.พ.ช.

6751 ส.อ. วรานุกูล  บุตรศรี 16650 พล.ม.1 (ประทวน)

6752 พ.ท. ณัฐพล  ทัพวัฒน 16651 พล.ม.1

6753 จ.ส.อ. เกรียงไกร  สุขใจ 16652 กรม ทพ.31

6754 ส.อ. กวิน  บุญจรินทร 16653 ร.14 พัน.2

6755 จ.ส.อ. อรรคพล  จันทรบอโพธ์ิ 16654 ป.4 พัน.104

6756 ส.อ. ณรงคเดช  พุมเจริญ 16655 ม.3

6757 ส.อ. เจด็จ  ยงทวม 16657 ร.4 พัน.2

6758 จ.ส.อ. อนุชาญ  หมอกขุนทด 16658 ช.พัน.4 พล.ร.4

6759 ส.อ. ฐิติกรณ  ชะนะวงษา 16659 มทบ.310

6760 ส.ท. สุวิจักขณ  บัวบาน 16661 รพ.คายวชิรปราการ

6761 ร.ต. อัมพร  เมืองใจมา 16662 สมาชิกขอผอนผันหน้ี
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6762 จ.ส.อ. จีรศักดิ์  ไตยนํา 16663 ม.3 พัน.18

6763 ส.อ. ภูบดินทร  เพชรชู 16664 ม.3 พัน.13

6764 จ.ส.อ. วิเชียร  รอดยอย 16665 ป.21

6765 จ.ส.อ. ธีระ  บางเอ่ียม 16666 ป.21

6766 จ.ส.ท. ณัฐชนน  ชํานาญ 16667 ป.21

6767 ร.ต. พัศกันฑ  อริยะมั่ง 16668 สง.สด.จว.ล.ป.

6768 จ.ส.อ. ชัยรัตน  สุหลา 16669 ร.7 พัน.5

6769 ส.ท. อาเช  มาเยอะ 16670 ร.7 พัน.5

6770 จ.ส.อ. กรณดนัย  ภักดี 16671 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6771 จ.ส.ต. วิธวัช  คุมครอง 16672 ร.14

6772 ส.อ. ธนากร  กองแกว 16673 ร.14

6773 ส.อ. ณัฐพงษ  ศิริพันธ 16675 ร.7 พัน.1

6774 ส.อ. สุระเดช  ดีมุกข 16676 พล.ร.7

6775 ส.ท. ธนิสร  กลิ่นนอย 16677 ร.14

6776 พ.ท. เจษฎา  แกวษา 16679 มทบ.31

6777 จ.ส.อ. สุรชาติ  ศุภศรีสกุล 16681 ป.พัน.17 พล.ร.7

6778 จ.ส.อ. นพดล  พรหมเสน 16682 ป.พัน.17 พล.ร.7

6779 ส.อ. นพนันต  จันตะนาเขต 16683 ป.พัน.17 พล.ร.7

6780 จ.ส.ท. ไตรรงค  จันทรมานนท 16684 ป.พัน.7 พล.ร.7

6781 ส.ต. ภูมิศักดิ์  สวางกุล 16685 ป.พัน.17 พล.ร.7

6782 จ.ส.ท. อภิรักษ  กาศสกุล 16686 ป.พัน.17 พล.ร.7

6783 จ.ส.ต. ทรงพล  ทองทัพ 16687 ป.พัน.17 พล.ร.7

6784 จ.ส.ต. เรืองเวทย  รอดกลิ่น 16688 ช.3 พัน.302

6785 ร.อ. ชาญวิทย  หอมหวล 16689 สมาชิกสงเงินเอง

6786 จ.ส.ต. ประสงค  สายคําทอน 16690 ป.21

6787 พ.ท. สาธิต  หารจันทร 16691 ช.พัน.4 พล.ร.4

6788 จ.ส.อ. สุททวัท  อนุ 16692 รอย.ปจว.3

6789 จ.ส.ท. ณัฐชล  วงคกาวิน 16693 พัน.พัฒนา 3

6790 จ.ส.อ. รุงศิริ  ชูสงฆ 16694 ช.3 พัน.302

6791 ร.ท. สุดใจ  รมพยอม 16695 ร.4 พัน.2

6792 ร.อ. กฤษณพัฒน  หลิ่มสุริยะ 16696 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6793 ส.อ. บุญฤทธ์ิ  หงษไทย 16697 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

6794 พ.ท. ชัชวาลย  เทนอิสสระ 16699 สมาชิกสงเงินเอง

6795 จ.ส.อ. ใกลรุง  พ่ึงแยม 16700 พัน.บ.3

6796 ส.อ. นิรันดร  นันทะเสน 16703 มทบ.38

6797 ร.ต. สมบัติ  ประเสริฐศิลป 16704 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6798 ร.ท. สุชาติ  บางรางโรจน 16705 ป.21

6799 ร.ต. ไพรัช  ทองสมัย 16706 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6800 จ.ส.อ. สุรพิษ  ใหวทอง 16707 ป.21

6801 ส.อ. ชัยรัตน  ขาวสูง 16708 พล.ม.1

6802 ส.อ. สรนันท  ภาพันธ 16709 ป.21

6803 พ.ต. ทวีป  กองมงคล 16710 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค
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6804 ร.ต. อานนท  จันเพ็ง 16711 สมาชิกสงเงินเอง

6805 จ.ส.ต. ชรัญู  จันทรกาวี 16712 ร.7 พัน.1

6806 จ.ส.ท. ธนรุจ  เพ็ญบุญ 16713 พล.ร.7

6807 จ.ส.ต. ยอด  ตุมเรือง 16715 ร.14

6808 ส.ท. ศิลยล  คนดี 16716 ร.14

6809 ส.อ. ณัทณพงศ  สุขใส 16717 พัน.พัฒนา 3

6810 จ.ส.ต. สรรเพชร  นมเนย 16719 ร.14 พัน.3

6811 ส.ท. จิรวัฒน  สุธาพรต 16720 ร.14 พัน.1

6812 จ.ส.ท. อรรถพล  ราชเพียแกว 16722 ม.พัน.9 พล.ร.4

6813 จ.ส.อ. บุญเกิด  ดวงอินทร 16723 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

6814 จ.ส.ท. วีระยุทธ  บุญเปง 16724 พล.พัฒนา 3

6815 จ.ส.ต. สุทิน  จันทรลอย 16725 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6816 จ.ส.ต. กําพล  เอ้ินปะเติน 16726 ร.4 พัน.1

6817 จ.ส.ต. ผจญ  สุทธิการ 16727 ร.4 พัน.2

6818 จ.ส.ต. กฤษณศร  รัตนมณีสีหเดชา 16728 ร.4 พัน.2

6819 จ.ส.อ. อํานาจ  เพ็งเอ่ียม 16729 พล.พัฒนา 3

6820 จ.ส.ต. มานิตย  เงินบํารุง 16731 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

6821 พ.ต.หญิง จีรภา  เจริญสุขมั่งมี 16732 รพ.คายจิรประวัติ

6822 ร.อ.หญิง กุลญาภา  สุขโภคี 16733 รพ.คายจิรประวัติ

6823 ร.ต.หญิง ทิพวรรณ  กาวิชัย 16734 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

6824 จ.ส.อ.หญิง ขนิษฐา  นิลออน 16735 รพ.คายจิรประวัติ

6825 จ.ส.ท. อาทิตย  แจมอวม 16736 รพ.คายจิรประวัติ

6826 จ.ส.อ. ณรงค  ดานกระโทก 16737 รพ.คายวชิรปราการ

6827 จ.ส.อ. สุพจน  ประมาณเมือง 16738 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6828 ส.อ. วิศิษฏ  แกวลงกา 16740 ม.พัน.7

6829 ส.อ. ภานุพงศ  สีตาแสง 16741 ช.พัน.8 พล.ม.1

6830 ส.ท. ประวิทย  บุญปาน 16743 สมาชิกสงเงินเอง

6831 อส.ทพ.หญิง โศภัค  เฟองปรางค 16744 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6832 อส.ทพ.หญิง ราจิน  สุทธะการ 16745 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6833 อส.ทพ.หญิง กรรณิกา  กาวิน 16746 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6834 อส.ทพ.หญิง มณฑากานต  สุทธวงค 16747 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6835 อส.ทพ.หญิง จันทา  วงคสม 16748 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6836 อส.ทพ.หญิง วริศราวัลย  สุธีรวรรณโฉม 16749 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6837 อส.ทพ.หญิง วาสนา  ขันจะนันท 16750 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6838 อส.ทพ.หญิง จําเนียร  พักกระโทก 16751 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6839 อส.ทพ.หญิง จุฑาทิพย  เตชะเถิน 16752 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6840 อส.ทพ.หญิง นันทิชา  มั่นเหมาะ 16753 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6841 อส.ทพ.หญิง สุกัญญา  ราชอาจ 16754 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6842 อส.ทพ.หญิง ทัศนีย  ชํานาญการ 16756 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6843 ร.อ. ณรงศักดิ์  คําเสน 16757 ช.3

6844 พ.ต. สุทธิรัตน  อนันตรัตนสกุล 16758 รพ.คายวชิรปราการ

6845 น.ส. สุภาณี  ทองพานเหล็ก 16760 สอ.ทภ.3 จํากัด
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6846 น.ส. เกวลี  รัตนโชติพานิชย 16761 สอ.ทภ.3 จํากัด

6847 พ.ท. ธนเดช  ธรรมชัย 16762 มทบ.310

6848 ร.อ.หญิง ณีรนุช  นาคเหล็ก 16763 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

6849 ร.ท. ประจวบ  สิงหคง 16764 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

6850 ส.ท. วุฒิชัย  อนมั่น 16765 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

6851 จ.ส.อ. ภาณุพงษ  พรหมวัง 16766 พัน.พัฒนา 3

6852 ส.อ. กนกศักดิ์  สุภาวรรณ 16769 สง.สด.จว.ช.ร.

6853 ส.อ. สุทัศน  ฆอนทอง 16770 มทบ.310

6854 จ.ส.อ. บัญญัติ  คงประจักษ 16771 รพ.คายวชิรปราการ

6855 ส.อ. คทาวุธ  สิงหสถิตย 16772 ร.14 พัน.1

6856 ส.อ. วรวัฒน  ขันแกวหลา 16773 ร.14 พัน.1

6857 ส.อ. รณชัย  วิเชียรรัตน 16774 ร.14 พัน.1

6858 จ.ส.ท. เอกสิทธ์ิ  อัทมา 16775 มทบ.36 

6859 จ.ส.อ. สมาน  เบ็ญจมาศ 16776 กรม ทพ.32

6860 อส.ทพ. ถวิล  เย็นขัน 16777 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

6861 อส.ทพ. บุญทัน  ฝนหมื่น 16778 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

6862 อส.ทพ. สุระดิษฺ  กาวิน 16780 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

6863 ส.อ. จักรณรงค  พิมพพันธ 16781 สง.สด.จว.น.ว.

6864 ส.ท. อภิวัฒน  ปองกัน 16782 ร.14

6865 ส.อ. รัฐพล  ประทุมทอง 16783 ร.14

6866 อส.ทพ.หญิง จิรฐา  ตะกลรัตน 16785 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

6867 พ.ต. วิทยา  เววา 16786 ศฝ.นศท.มทบ.32

6868 อส.ทพ. ทนงศักดิ์  นิลคํา 16787 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6869 ส.ต. ศราวุธ  แกงศิริ 16788 กรม ทพ.33

6870 อส.ทพ. ปริญญา  วงคเขียว 16792 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6871 อส.ทพ. ทวีศักดิ์  เกาะแกว 16794 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6872 อส.ทพ.หญิง ทฤตฏยา  ประดุจพงษเพชร 16795 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6873 อส.ทพ.หญิง กัญญัชลาภรณ  มั่งมูล 16797 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6874 อส.ทพ.หญิง พรรณนิภา  ชมภู 16800 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6875 อส.ทพ.หญิง รุงอรุณ  จันเกิด 16803 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6876 พ.อ. ประสิทธ์ิ  มั่งแฟง 16806 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

6877 จ.ส.ท. ผดุงเกียรติ  ทองนาค 16808 ม.พัน.9 พล.ร.4

6878 ส.อ. เอกวิทย  สุขวัฒก 16810 พล.พัฒนา 3

6879 จ.ส.ท. โรจนศักดิ์  วงศเตียมใจ 16811 พล.พัฒนา 3

6880 จ.ส.ท. รุงโรจน  ชาวสาน 16812 พล.พัฒนา 3

6881 ส.อ. อุดร  โทนออด 16813 มทบ.38

6882 ร.ต. อํานาจ  ศิริปญญา 16814 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

6883 พ.ต.หญิง สุรียพร  ก่ิงมณี 16815 รพ.คายจิรประวัติ

6884 พ.ท. อัคเดช  ถิรวัฒนเดโช 16816 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

6885 จ.ส.อ. สีหราช  สิริวรา 16817 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

6886 จ.ส.อ. เกษม  กุณา 16818 สง.สด.จว.น.น.

6887 ส.ท. อุดมทรัพย  หนอคําหลา 16819 มทบ.310
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6888 จ.ส.อ. สุนทร  จันทรปอตา 16820 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

6889 จ.ส.อ. วิสา  เดชรุง 16821 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

6890 ส.อ. พัทรพงษ  ถ่ินโสภา 16822 ร.14 พัน.1

6891 ส.อ. สาธิต  แสงมี 16823 ร.14 พัน.1

6892 ส.อ. วรพงษ  ขันแกวหลา 16824 ร.14 พัน.1

6893 ส.อ. สุทธิพงษ  ทาผา 16826 พัน.สบร.23

6894 ร.ท. คุณากร  กอบัว 16828 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

6895 ส.อ. ธรรมรัตน  บุญจุย 16829 มทบ.39

6896 ส.ท. ฉัตรมงคล  สังขยังรัตน 16830 ร.7

6897 ส.อ. สุรวัช  เมืองมูล 16831 พล.ร.7

6898 ส.อ. เอกบดินทร  สุวรรณมณี 16833 ร.7 พัน.1

6899 ส.อ. ภคพงศ  กันพรม 16835 ร.14 พัน.2

6900 ร.อ. วัศยรุจ  ศรีสุวรรณ 16836 มทบ.310

6901 จ.ส.ต. ศุภชัย  พันธุแกว 16838 พล.พัฒนา 3

6902 พ.อ. วรา  อุตรพงศ 16839 ทภ.3 (นายทหาร)

6903 ร.อ. พุฑฒิพล  วิบูลสุข 16840 ป.พัน.7 พล.ร.7

6904 พ.ต.หญิง ศุภร  วันทาทราย 16841 มทบ.32

6905 พ.ต.หญิง อภิญญา  เจือจันทร 16842 รพ.คายวชิรปราการ

6906 ส.อ. อนุกุล  ทับทอง 16843 ม.พัน.9 พล.ร.4

6907 ส.อ. พงศธร  ทองจัตุ 16844 พล.ร.7

6908 ร.ต. ธีระพล  อ่ิมเอิบ 16845 ป.4 พัน.104

6909 จ.ส.ท. สุวิจักขณ  เฟองปรางค 16847 ม.พัน.9 พล.ร.4

6910 ส.อ. จิตรกร  อยูนาน 16848 ป.4 พัน.104

6911 จ.ส.ต. วันโชค  นาคมี 16849 ป.4 พัน.104

6912 ร.ต. รฐนนท  ลักษณะละมาย 16850 มทบ.39 (นายทหาร)

6913 พ.ต. ไวพจน  หงษนิมิตร 16852 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

6914 ร.ต. พงษพันธ  ขาวโกมล 16853 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

6915 จ.ส.อ. ชํานาญ  สินเครือสอน 16854 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

6916 ร.ต. ยุทธภูมิ  มารสาร 16855 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

6917 ส.อ. ดอน  เอกจันทร 16856 พล.พัฒนา 3

6918 ส.อ. จักรกฤษณ  นิลทัพ 16857 พล.พัฒนา 3

6919 จ.ส.อ. จรูญ  กําแพงแกว 16858 พัน.พัฒนา 3

6920 ส.อ. โกวิทย  ทิพยะ 16860 ฝรพ.3

6921 จ.ส.อ. สมภพ  สุนทรนันท 16861 ช.พัน.4 พล.ร.4

6922 จ.ส.ต. ชาตรี  ฟองลอม 16862 รพ.คายกาวิละ

6923 จ.ส.อ. สุทธิพงษ  เหลาลาภะ 16863 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

6924 ส.อ. ปริยะวริน  ศรีวงรักษ 16864 มทบ.36 

6925 จ.ส.ต. บรรพต  บุญลือ 16865 มทบ.36 

6926 จ.ส.ต. ณภัทร  กองพล 16866 มทบ.36 

6927 ส.อ. เศกสรร  นํ้าใจธาร 16867 มทบ.36 

6928 จ.ส.ท. ณัฐพล  ยาใจ 16868 ม.พัน.28 พล.ม.1

6929 ส.อ. ชัยวัฒน  มาวงค 16869 ส.พัน.11 พล.ม.1
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6930 อส.ทพ. ดํารงคชัย  ชาวนาน 16870 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

6931 ส.ท. สมหมาย  อัญทปญญา 16871 กรม ทพ.36

6932 อส.ทพ. สวาง  บัวเหมือน 16872 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

6933 พ.ต. กนิษฐพจน  ยอยฝอย 16873 กรม ทพ.31

6934 ร.ท. สมนึก  วงษาไฮ 16874 กรม ทพ.31

6935 ส.อ. ธนกฤต  บุญเรือง 16875 กรม ทพ.31

6936 อส.ทพ. จุล  ดอกคํา 16878 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

6937 อส.ทพ. มนู  วันเพ็ญ 16879 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

6938 ส.อ. วีระพงษ  เมืองพุม 16881 สง.สด.จว.ส.ท.

6939 พ.ต. อํานาจ  ยิ้มศรี 16882 พล.ร.7

6940 จ.ส.ท. ฉัตรณพัฒน  ไชยศักดิ์ 16883 ร.17

6941 ส.อ. ธวัชชัย  กล่ําสี 16884 ร.14

6942 ร.ต. ราชเดช  กาวิน 16885 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

6943 ส.ต.หญิง สุนิสา  ปานพลอย 16886 พัน.สห.31

6944 พ.ต. วิทยา  สมนา 16887 มทบ.34

6945 จ.ส.ท. บุญเสริม  คอชากุล 16889 ศปภอ.ทบ.3

6946 พ.ท. สุดพัฒนากร  สิทธิพิสัย 16890 มทบ.31

6947 จ.ส.ท. ทรัพยทวี  วังคีรี 16891 ร.4 พัน.1

6948 ร.ต. อุเทน  บัวไทย 16892 ส.พัน.11 พล.ม.1

6949 จ.ส.อ. จักรพงศ  อินตาโย 16893 ม.3 พัน.18

6950 จ.ส.อ. สมเกียรติ  บํารุงบุรี 16894 ช.พัน.8 พล.ม.1

6951 จ.ส.อ. วีระพรรณ  โฉมแดง 16896 ศปภอ.ทบ.3

6952 ส.ท. อธิคม  ศรีจันทรทับ 16897 กรม ทพ.32

6953 น.ส. เนตรนภา  ชางพินิจ 16898 สอ.ทภ.3 จํากัด

6954 อส.ทพ. สุวัฒน  อินทะรังษี 16900 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6955 อส.ทพ. วีระพงษ  วงคแกว 16902 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6956 อส.ทพ. ฐิติวัฒน  แสงศรีจันทร 16906 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6957 ส.ต. ธีรยุทธ  ปนคํา 16907 กรม ทพ.33

6958 อส.ทพ. บุญเรือง  ทองบุตร 16908 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6959 อส.ทพ. ปรเมศวร  ใจกลา 16910 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6960 อส.ทพ. พีรณัฐ  ปานสี 16912 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6961 อส.ทพ. ไพรสัณฑ  อ่ินคํา 16913 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6962 อส.ทพ. โยธิน  ชาวเวียง 16914 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6963 อส.ทพ. ฤทธ์ิธวัช  วรรณชัย 16921 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6964 อส.ทพ. พรชัย  อุนถ่ิน 16922 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6965 อส.ทพ. ณัฐพงษ  วงศใหญ 16928 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6966 อส.ทพ. พยุงศักดิ์  สีตื้อ 16931 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6967 อส.ทพ. สุวัฒชัย  แปงเหมือน 16933 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6968 อส.ทพ. ณัฐพงษ  สมภาร 16935 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6969 ส.ท. ศุภกร  ฮาวคําฟู 16939 มทบ.32

6970 อส.ทพ. จิรวัฒน  ชํานาญกุล 16944 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6971 อส.ทพ. กิตติศักดิ์  หอมกลิ่น 16953 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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6972 อส.ทพ. ภาคิไนย  ทารุณ 16957 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6973 อส.ทพ. สุชาติ  สิงขรบรรจง 16958 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6974 อส.ทพ. ธวัชชัย  เปาปา 16967 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6975 อส.ทพ. กิตติโย  นามวงษา 16969 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6976 อส.ทพ. ปยะ  ทาวอินทร 16976 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6977 อส.ทพ. อาทิตย  หนุน 16977 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6978 อส.ทพ. สุนัย  รกไพร 16980 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6979 อส.ทพ. กิตติศักดิ์  พินเพชร 16981 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6980 อส.ทพ. ชาญชัย  เทศะ 16982 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6981 อส.ทพ. สมยศ  ทศหาร 16983 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6982 อส.ทพ. ยุตทสิต  โปเดิม 16986 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6983 อส.ทพ. พุทธิพงษ  คงแดง 16997 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6984 อส.ทพ. สุรศักดิ์  สุขเครือเกิด 16998 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6985 อส.ทพ. บุญฤทธ์ิ  อาจกิจ 17000 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6986 อส.ทพ. ดิเรก  มณี 17003 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6987 อส.ทพ. แสงชาติ  แสนใจ 17006 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6988 อส.ทพ. ฉัตรมงคล  คําแกว 17007 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6989 อส.ทพ. อรัญ  แสงคอง 17009 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6990 อส.ทพ. อํานาจ  มูลวงค 17012 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6991 อส.ทพ. สมบัติ  เดชมงคลธรรม 17013 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6992 อส.ทพ. ประเสริฐ  เลิศทิพยธารา 17016 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6993 อส.ทพ. อนุรักษ  พงษสุวรรณ 17017 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6994 อส.ทพ. สุธี  นาคสืบวงศ 17018 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6995 อส.ทพ. สุรพล  บงกชผองอําไพ 17020 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6996 ส.ต. ไพโรจน  ทอผาทอง 17021 กรม ทพ.33

6997 อส.ทพ. นิพนธ  เภรีประยูรพร 17024 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

6998 ส.ต. สุวิศักดิ์  แกวบานฝาย 17025 กรม ทพ.33

6999 อส.ทพ. เอกชัย  ผาติสุขธํารง 17034 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7000 อส.ทพ. จักรภัทร  อาภรณบํารุง 17040 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7001 อส.ทพ. ไพฑูรย  ธรรมาภิวาท 17042 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7002 อส.ทพ. ชัชชัย  มูลลา 17048 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7003 อส.ทพ. ขจร  ปาเขียว 17050 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7004 อส.ทพ. ภูวฤทธ์ิ  ดําริกระจางผล 17055 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7005 อส.ทพ. สิทธิพล  มัลลิกา 17058 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7006 อส.ทพ. วิมล  พาดู 17059 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7007 อส.ทพ. ทรงศักดิ์  วงคนอย 17065 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7008 อส.ทพ. ศิริมงคล  กระบวนพาณิชย 17067 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7009 อส.ทพ. นพดล  หมองเขียว 17068 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7010 อส.ทพ. กูเกียรติ  วิจิตต 17074 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7011 อส.ทพ. อมร  โพกุนนะ 17075 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7012 อส.ทพ. อรรณพ  ศิริสีทอง 17077 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7013 อส.ทพ. พิทักษ  ไพรโชติวุฒิ 17078 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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7014 อส.ทพ. จารุภัทร  นานาประชาสุข 17079 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7015 อส.ทพ. ปกรณ  จรรยาสุทธิพงศ 17080 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7016 อส.ทพ. วรัญู  ชวลิตปญญาธร 17083 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7017 อส.ทพ. ศิรวิชญ  วิทยจิตรกาล 17084 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7018 อส.ทพ. สมศักดิ์  ไพรธรรมจักร 17085 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7019 อส.ทพ. สมเพชร  พิทักษขุนเขา 17091 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7020 อส.ทพ. วุฒิพงษ  บุญสาร 17092 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7021 อส.ทพ. สุวิชาญ  สวรรคลิขิต 17095 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7022 อส.ทพ. อัจพล  ภิระวรรณ 17096 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7023 ส.ต. สมชัย  อมรใฝเลิศบุญ 17097 กรม ทพ.33

7024 อส.ทพ. ประพันธ  ประสงคนํ้าใจ 17098 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7025 อส.ทพ. กฤษดา  กรดเครือ 17099 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7026 อส.ทพ. ชัชวาลย  เรืองเจริญ 17101 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7027 อส.ทพ.หญิง วิไลวรรณ  ธนะวัติ 17104 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7028 ส.ต.หญิง ลักขณา  บัวคณะ 17107 มทบ.39

7029 อส.ทพ.หญิง สุธารัตน  กมลจันทร 17108 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7030 อส.ทพ.หญิง ผุสดี  นินทะ 17109 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

7031 ส.ท. เอกลักษณ  วงศใหญ 17111 กรม ทพ.36

7032 อส.ทพ. วรพงศ  มหาวีรวงศ 17112 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7033 อส.ทพ. นอย  ทิศลูน 17113 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7034 ส.อ. พิชัย  อูนาท 17115 กรม ทพ.33

7035 อส.ทพ. สําราญ  เจิมขุนทด 17117 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7036 อส.ทพ. พีระสิทธ์ิ  จันทา 17121 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7037 อส.ทพ. สมชาย  แสงหลา 17122 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7038 อส.ทพ. สา  สายวงค 17124 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7039 อส.ทพ. ทวีศักดิ์  จานะศักดิ์ 17125 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7040 อส.ทพ. สงกรานต  เลขะธนะ 17126 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7041 อส.ทพ. ไตรภพ  รกไพร 17129 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7042 ส.ท. วรวุฒิ  ศิริมงคล 17131 ทภ.3

7043 อส.ทพ. ปทวี  เข็มวงศ 17132 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7044 ส.ท. พงศธร  พฤษโสภี 17133 กรม ทพ.35

7045 อส.ทพ. ชัยสิทธ์ิ  มูลนํ้าอาง 17134 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7046 อส.ทพ. ถวรรณ  อนันต 17135 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7047 อส.ทพ. สงบ  โพธ์ิคํา 17136 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7048 อส.ทพ. ปรีชา  ดอนเขียวไพร 17138 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7049 อส.ทพ. ลําพอง  พงษศิริเดช 17139 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7050 อส.ทพ. อนุชาติ  พิชญพิบูลยพงศ 17140 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7051 อส.ทพ. ไอยรา  วันวงคสา 17141 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7052 อส.ทพ. บรรเจิด  ขันนวน 17142 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7053 อส.ทพ. สุรวัฒน  ไชยทิง 17143 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7054 อส.ทพ. เสด็จ  รัตนโคน 17144 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7055 อส.ทพ. จีรพงษ  แกวประเสริฐ 17145 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)
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7056 อส.ทพ. จีรพงค  สุขสุวรรณ 17146 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7057 อส.ทพ. ธวัช  จิตวิจารณ 17148 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7058 อส.ทพ. จันทอน  ปุดตัน 17149 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7059 ร.อ. สุชาติ  จันทรลอย 17150 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

7060 ส.อ. การันต  คีรีผา 17151 ป.4 พัน.104

7061 พ.ท. กระแส  เพ็งน่ิม 17152 มทบ.39 (นายทหาร)

7062 จ.ส.ต. พรรษา  ชมะโชติ 17153 รอย.ลว.ไกล 4

7063 ส.อ. ปพนธนัย  เตวิชัย 17156 ร.14 พัน.3

7064 จ.ส.อ. วิชัย  ภูทอง 17157 ช.3

7065 พ.อ.หญิง พรจิตรา  ติณรัตน 17158 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

7066 จ.ส.อ. ภิรมย  ตรียศ 17159 มทบ.39

7067 ร.ท. จิรวัฒน  สุขุประการ 17161 ทน.3

7068 จ.ส.อ. พรรณเชษฐ  น่ิมสุวรรณ 17162 ทภ.3

7069 พ.ท. ณรงคฤทธ์ิ  ประสงคเจริญ 17163 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

7070 จ.ส.อ. สุชาติ  เวือนประโคน 17164 พล.พัฒนา 3

7071 ส.อ. นิติกร  กลั่นฉาย 17165 พล.พัฒนา 3

7072 ส.อ. ณัฐพล  คําสุรันทร 17166 พล.พัฒนา 3

7073 จ.ส.ท. วรปรัชญ  แกวทิตย 17168 ม.3 พัน.13

7074 ส.อ. พลากร  ปจฉิมา 17169 ร.4

7075 จ.ส.อ. นุกูล  คงแกว 17170 ช.พัน.4 พล.ร.4

7076 ส.อ. ศราวุฒิ  ศิริภาพ 17171 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

7077 ส.ท. ปฐมศักดิ์  ขัติยะ 17173 ม.3

7078 จ.ส.อ. สายัณห  สุขรัตน 17174 ร.14 พัน.2

7079 จ.ส.อ. สุรัตน  สิงหเรือง 17175 ร.14 พัน.2

7080 จ.ส.ต. วีรยุทธ  วงคปน 17176 ร.7 พัน.2

7081 ส.อ. รัชพล  ขวัญทองหาว 17177 กรม ทพ.35

7082 จ.ส.ท. ปวิธชาติ  เพ็ชรดอนทอง 17178 กรม ทพ.35

7083 ส.อ. เอกชัย  ผองใส 17179 สมาชิกสงเงินเอง

7084 ส.อ. สุเมธ  โพธ์ิศรี 17181 ส.พัน.4 พล.ร.4

7085 ส.อ. ยุทธพงศ  เนียมหอม 17182 กรม ทพ.35

7086 ส.อ. มาโนชย  เพ่ิมศิลป 17183 กรม ทพ.35

7087 ส.ท. ยุทธชัย  เปยมใจ 17184 กรม ทพ.35

7088 ส.อ. รัฐศาสตร  เตาหอม 17185 กรม ทพ.35

7089 จ.ส.อ. ธนวัตน  สีเสือ 17186 ม.พัน.9 พล.ร.4

7090 จ.ส.อ. ยิ่งยศ  สุริยา 17187 ทภ.3

7091 ส.ท. คมกฤต  เกตุแกว 17188 ร.14 พัน.3

7092 ส.ต. จักรพงษ  อุทา 17189 พัน.สร.8

7093 ส.อ. อนุรักษ  หล่ํารอด 17190 กรม ทพ.35

7094 อส.ทพ. จุมพล  สงาวงษ 17191 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7095 อส.ทพ. ฉัตรชัย  บัวพันธ 17193 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7096 อส.ทพ. เอกรัตน  มวลคํา 17194 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7097 อส.ทพ. คําเจียง  วงษดวงคํา 17195 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)
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7098 อส.ทพ. จรัญ  เสาวมาลย 17196 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7099 อส.ทพ. พุทธิมน  สุขสําราญ 17197 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7100 อส.ทพ. มิตร  สุใจ 17198 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7101 อส.ทพ. อดิศัย  แกวทิม 17199 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7102 อส.ทพ. จรัญ  รกไพร 17200 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7103 พ.ต. ชัยพงศ  อุทธิยา 17202 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

7104 จ.ส.อ. ชัยรัตน  ใจตระหนัก 17203 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

7105 นาย เกรียงศักดิ์  ศรีบุบผา 17205 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

7106 จ.ส.อ. ชาญณัฐ  สมพงษ 17207 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

7107 จ.ส.อ. ราเชนทร  คุมทอง 17208 ช.พัน.4 พล.ร.4

7108 จ.ส.อ. ประวิช  นาเวชย 17209 ช.พัน.4 พล.ร.4

7109 พ.ท. เอนก  คงสวมแกว 17211 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

7110 พ.ท. อินสม  โนโชติ 17212 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

7111 จ.ส.อ. ไพโรจน  จิตรโคตร 17214 ม.3 พัน.18

7112 จ.ส.อ. วินา  จันเสี่ยน 17216 ม.3 พัน.26

7113 ร.ท. ธนัญชัย  เพลา 17217 กรม ทพ.33

7114 จ.ส.อ. ชัยกร  แจมใส 17218 ช.3 พัน.302

7115 จ.ส.อ. จักรกฤษณ  ชูกลิ่น 17219 ป.4

7116 จ.ส.อ. ณัฐพงศ  ยศสมบัติ 17220 ป.4

7117 จ.ส.ต. สยาม  อริยะคํา 17221 ป.พัน.7 พล.ร.7

7118 จ.ส.ท. กฤตเมธ  อักษรศรี 17222 ส.พัน.4 พล.ร.4

7119 ส.อ. วุฒิชัย  จันทะคุณ 17223 ส.พัน.4 พล.ร.4

7120 พ.ท. ขวัญชัย  ปมิสา 17224 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

7121 พ.ท. อนันต  บุญมากิติมศักดิ์ 17225 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

7122 จ.ส.อ. ธัชกฤต  พุมโพธ์ิ 17227 ทน.3

7123 พ.ต. สิทธิกร  เรืองจิต 17228 รอย.ปจว.3

7124 พ.อ. วุฒิชัย  ตุมทอง 17229 มทบ.31

7125 จ.ส.อ. สมเกียรติ  ผองแผว 17230 ศปภอ.ทบ.3

7126 ส.อ. ศรายุธ  วาจาสัจกุล 17231 ศปภอ.ทบ.3

7127 ส.อ. จักรพงษ  ขจรจิตต 17232 ศปภอ.ทบ.3

7128 จ.ส.ต. ภัทรชัย  อุดมรักษ 17234 ร.4 พัน.1

7129 ส.อ. ปฐมพงศ  สิริสุภา 17235 ม.3 พัน.18

7130 ส.ท. กนกศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา 17237 สมาชิกสงเงินเอง

7131 จ.ส.ต. ศรัณยู  ขุนงาม 17238 สมาชิกสงเงินเอง

7132 จ.ส.อ. สมพาน  รัตนสูตร 17239 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

7133 ส.อ. นราธิป  บูรณจารี 17240 กรม ทพ.31

7134 อส.ทพ. บุญนาค  ปนอิน 17241 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7135 อส.ทพ. สุพรรณ  จันแปลก 17242 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7136 อส.ทพ. พี  ทิดพุทธ 17243 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7137 อส.ทพ. ธวัชชัย  ปะละโน 17244 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7138 อส.ทพ. นิด  โนเข่ือน 17245 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7139 อส.ทพ. คําพวง  มุยพรม 17246 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)
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7140 อส.ทพ. พรรณศักดิ์  บูชาเลิศไกวัล 17249 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7141 อส.ทพ. ทนงศักดิ์  ศรปญญา 17250 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7142 อส.ทพ. อุไร  เวียงทัพ 17252 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7143 อส.ทพ. เขียน  สารีแกว 17253 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7144 อส.ทพ. เฉลิม  ไพรรัตน 17254 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7145 อส.ทพ. สัมฤทธ์ิ  คาขาว 17255 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7146 อส.ทพ. ศิริพงค  พิลาเทา 17256 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7147 อส.ทพ. อินทรตอง  มูลหลา 17257 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7148 อส.ทพ. สวัสดิ์ชัย  เทพจันตา 17261 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7149 อส.ทพ. ยุทธการ  เกนทา 17262 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7150 อส.ทพ. วีระพจน  ธิตะยา 17263 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7151 อส.ทพ. ธวัชชัย  สุขยิ่ง 17265 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7152 อส.ทพ. อัศนันท  ทุงเย็น 17266 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7153 อส.ทพ. นิรัช  โยธาอุด 17267 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7154 อส.ทพ. ดํารงค  เรงเร็ว 17268 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7155 ส.ต. นพดล  กลิ่นหอม 17269 ม.3 พัน.13

7156 อส.ทพ. ฝน  เมืองกอน 17270 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7157 อส.ทพ. เจษฎา  บานสระ 17272 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7158 อส.ทพ. ถนอม  อุนไพร 17273 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7159 ส.ท. ณัฐพล  ไชยลังการ 17275 ร.14

7160 อส.ทพ. อนุพงษ  หนอยศ 17276 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7161 อส.ทพ. วิชาญ  วงศใหญ 17277 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7162 อส.ทพ. เจริญศักดิ์  มาละ 17279 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7163 อส.ทพ. เกรียงไกร  จันธิมา 17280 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7164 อส.ทพ. สมเพชร  มานะ 17281 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7165 อส.ทพ. จันทร  เตียมคํา 17282 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7166 อส.ทพ. พล  จันผล 17283 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7167 อส.ทพ. เจษฎาวุฒิ  ศรีเมือง 17284 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7168 ส.ท. อาทิตย  ลูนศิริ 17286 กรม ทพ.31

7169 อส.ทพ. เหวียน  กันทะสอน 17287 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7170 อส.ทพ. ตง  แซหลอ 17288 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7171 อส.ทพ. อนุวัฒน  วงคราษฎร 17289 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7172 อส.ทพ. สวาง  วังศิริ 17291 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7173 อส.ทพ. ลบ  มีสุข 17293 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7174 อส.ทพ. จีระศักดิ์  เครือจินจอย 17294 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7175 อส.ทพ. อิทธิวัฒน  วงคประเสริฐ 17295 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7176 อส.ทพ. ธานินทร  เอ้ืองเพ็ชร 17296 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7177 อส.ทพ. อําพล  คิดเคียง 17298 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7178 อส.ทพ. เอนก  จายก 17300 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7179 อส.ทพ. ศิริชัย  ไชยทองศรี 17301 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7180 อส.ทพ. ประสิทธ์ิ  จักรนารายณ 17302 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7181 อส.ทพ. วันทอง  ตะวะนะ 17304 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)
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7182 อส.ทพ. หนูเล็ก  ภาสําราญ 17305 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7183 อส.ทพ. ทองแสง  ชวยนา 17306 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7184 อส.ทพ. เกตุกอง  มุงคุณ 17307 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7185 อส.ทพ. แสวง  บุญชาติ 17308 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7186 อส.ทพ. ทองสุข  ดวงจันทร 17310 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7187 อส.ทพ. เหมือน  กรก่ิง 17311 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7188 อส.ทพ. บุญสง  สกุลไทย 17312 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7189 อส.ทพ. สุบรรณ  ศรีนํ้าเท่ียง 17313 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7190 อส.ทพ. ประสง  มวงงาม 17314 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7191 อส.ทพ. วิจิตร  สุวรรณโกศลวิทยา 17315 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7192 อส.ทพ. สมชาย  ไกรรัตน 17316 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7193 ส.ท. พลวัฒน  ทองยศ 17317 ร.4 พัน.1

7194 อส.ทพ. นิมิตร  ใจมาคํา 17318 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7195 อส.ทพ. สมศรี  มาลา 17319 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7196 อส.ทพ. เหรียญ  อินปา 17321 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7197 อส.ทพ. สุทัศน  นนทะโคตร 17322 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7198 อส.ทพ. ดอกดิน  วัดเมือง 17323 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7199 อส.ทพ. วงเดือน  คันทะโสม 17324 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7200 อส.ทพ. บัวทอน  วินาโล 17325 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7201 อส.ทพ. นวน  มาตุลี 17326 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7202 อส.ทพ. โสภา  เมืองแทน 17328 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7203 อส.ทพ. วสันต  หิงสูงเนิน 17330 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7204 อส.ทพ. บุญถม  อุทโท 17331 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7205 อส.ทพ. สมจิตร  พิมพภักดี 17332 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7206 อส.ทพ. คมกริช  เตาเล็ก 17333 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7207 อส.ทพ. ถหวิน  เพชรใส 17334 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7208 อส.ทพ. ทองใบ  จุลศรี 17335 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7209 อส.ทพ. สมัย  บดนอก 17336 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7210 อส.ทพ. อาจ  ผานันต 17337 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7211 อส.ทพ. ประเทือง  คิดสําโรง 17339 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7212 อส.ทพ. หมุน  ผลวิเศษ 17341 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7213 อส.ทพ. รัตนชัย  ลีทัพไทย 17342 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7214 อส.ทพ. ไวพจน  ชัยวงค 17343 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7215 อส.ทพ. จําเนียร  ขันยอด 17344 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7216 ส.อ. เอกรัฐ  มโนเสถียรกุล 17346 กรม ทพ.33

7217 อส.ทพ. เดชา  ไชยศิลป 17347 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7218 อส.ทพ. นิคม  รกไพร 17348 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7219 อส.ทพ. ไพศาล  เข็มคง 17349 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7220 อส.ทพ. เสรี  แซพาน 17350 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7221 อส.ทพ. คธาวุธ  นิกรเถ่ือน 17351 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7222 อส.ทพ. ธิติวัฒน  ชาวสวน 17352 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7223 จ.ส.อ. ยงยุทธ  คหะวงษ 17358 พัน.ซบร.23
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7224 ร.ท. โสภณ  อยูมา 17359 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

7225 ส.อ. สุพัฒศร  ใจเถิน 17361 กรม ทพ.33

7226 อส.ทพ. ใผ  สุนันตะ 17362 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7227 อส.ทพ. ธีรเดช  ศรีสกุลเสาวภาคย 17363 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7228 อส.ทพ. สุแกว  ดวงปอ 17367 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7229 อส.ทพ. ภูวดล  ดาวกลางไพร 17368 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7230 ส.ต. กรวิทย  สิธิกุล 17369 กรม ทพ.33

7231 อส.ทพ. ศิวัช  วนาเฉลิมลาภ 17371 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7232 อส.ทพ. อนันต  ใจแสง 17375 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7233 อส.ทพ. นิชัย  ชีวสุนทรพงศ 17379 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7234 อส.ทพ. อรัญ  เข่ือนเมือง 17381 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7235 อส.ทพ. สุรศักดิ์  ศักดา 17382 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7236 อส.ทพ. สายัณย  กระสินธุสุขสันต 17384 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7237 ร.อ. สันติ  ตะหลา 17387 กรม ทพ.31

7238 ส.อ. วงศกร  แสงสุข 17388 กรม ทพ.35

7239 ส.อ. เอกวุฒิ  กองกาล 17389 กรม ทพ.35

7240 ส.อ. วริทธา  ใจยาเก 17390 กรม ทพ.35

7241 อส.ทพ. บุญสม  ทายะ 17391 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7242 ส.อ. สุพล  แสงสอง 17392 กรม ทพ.33

7243 อส.ทพ. คนองเดช  จายผัด 17393 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7244 อส.ทพ. ชัยชาญ  สงสอน 17394 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7245 อส.ทพ. สมเกียรติ  ใจรุณ 17395 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7246 ส.อ. ตฤษนันท  ชัยลอม 17396 กรม ทพ.33

7247 อส.ทพ. ไพฑูรย  มาลัยลอย 17397 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7248 อส.ทพ. สนม  อินทปญญา 17398 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7249 อส.ทพ. วิชาญ  คํายันต 17399 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7250 อส.ทพ. สุรพรชัย  สายสิงเทศ 17400 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7251 ส.อ. ทนงศักดิ์  มั่นกตัญู 17401 กรม ทพ.35

7252 อส.ทพ. อนุวัตร  แกวมณี 17402 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7253 อส.ทพ. สมชาติ  สิวะโพนงาม 17404 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7254 อส.ทพ. ประสาน  สีโห 17406 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7255 อส.ทพ. เอกชัย  เปยมใจ 17408 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7256 อส.ทพ. ชลวิทย  ทองปลิว 17409 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7257 อส.ทพ. นันทพงศ  ทิพโสต 17410 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7258 อส.ทพ. ธนุ  ทองสวาง 17412 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7259 อส.ทพ. จันทร  ลานคํา 17413 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7260 อส.ทพ.หญิง มัทรี  ไชยสมกา 17415 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

7261 อส.ทพ.หญิง รุจิเรจ  เทศช่ืน 17416 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

7262 ร.ท. เกียรติกอง  ทองใบ 17417 ส.พัน.23 ทภ.3

7263 พ.ต. ธนกร  นาคนอย 17418 ทภ.3 (นายทหาร)

7264 ร.ต. วัลลภ  แสนสงสาร 17421 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

7265 ร.ต. ณัฐนนทพล  บุญตานัย 17422 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค



174

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

7266 จ.ส.อ. ประธาน  โตสกุณี 17423 สง.สด.จว.อ.น.

7267 จ.ส.อ. ชัยยุทธ  โพธ์ิแจง 17424 รอย.ปจว.3

7268 จ.ส.ท. วัลลภ  แยมมาก 17425 รอย.ปจว.3

7269 ส.อ. สรายุธ  จันทขันธ 17426 ส.พัน.23 ทภ.3

7270 ส.อ. ประวิทย  ภักบุตร 17427 พล.พัฒนา 3

7271 ส.ท. ภาณุพงศ  ทับทิม 17428 ทภ.3

7272 ส.อ. ธํารงค  ศรีเตชะ 17430 รพ.คายจิรประวัติ

7273 จ.ส.ต. วีรวุธ  อุตรชน 17431 ร.7 พัน.2

7274 จ.ส.ต. สมชาย  ชานเงิน 17432 ร.7 พัน.2

7275 ส.อ. บัญชา  เงงลา 17433 ร.4

7276 ร.อ. สมบูรณ  จันทรเท่ียง 17434 สมาชิกสงเงินเอง

7277 ส.อ. ปยบุตร  อธิทัศนวรโชติ 17435 ร.14

7278 ส.อ. มีลาภ  ดวนมีสุข 17436 ร.14 พัน.1

7279 จ.ส.อ. พิทักษ  แปงตะสืบ 17437 ร.14 พัน.2

7280 อส.ทพ. ธัญญะ  ขันจะนันท 17438 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7281 อส.ทพ. วิวัฒนไชย  อินตะแสน 17439 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7282 ส.ท. ดนัยศักดิ์  มาสุข 17440 กรม ทพ.31

7283 อส.ทพ. ดํารงค  เสาหิน 17441 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7284 อส.ทพ. พงษกต  จันทรแดง 17442 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7285 อส.ทพ. พงศกร  คําลือ 17443 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7286 อส.ทพ. ธนากร  อ่ินคํา 17444 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7287 อส.ทพ. สมรวย  ฝปากเพราะ 17445 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7288 อส.ทพ. วิทยา  สุริยะ 17446 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7289 อส.ทพ. เดชา  ไชยยง 17447 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7290 อส.ทพ. นิเวชน  อินเทพ 17448 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7291 ร.ท. ธนากร  บุญธนสิทธ์ิ 17450 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

7292 อส.ทพ.หญิง จันทรทิพย  อินตะ 17451 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

7293 อส.ทพ.หญิง พัชรินทร  ทองสุข 17452 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

7294 ส.อ. ศุภกร  เพชรพุก 17453 กรม ทพ.32

7295 ส.อ. ภาณุพงศ  ทรงปน 17454 กรม ทพ.32

7296 จ.ส.ต. ธีรศักดิ์  เลี้ยงประยูร 17457 กรม ทพ.35

7297 ส.ต. สนิท  ปุกเปยง 17458 กรม ทพ.35

7298 อส.ทพ. อภิเดช  ดาวงษ 17459 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7299 อส.ทพ. ว่ัน  เช้ือบุญมี 17460 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7300 ส.ต. วรวุฒิ  สายนวน 17462 กรม ทพ.35

7301 อส.ทพ. กุญชร  คีรีพิทักษ 17463 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7302 ส.ท. สมบูรณ  คีรีกําธร 17464 กรม ทพ.35

7303 อส.ทพ. สุภาพ  จานตาดี 17465 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7304 อส.ทพ. สุรัตน  สืบสิทธ์ิ 17466 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7305 อส.ทพ. เอนก  ชุมวิเศษ 17467 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7306 อส.ทพ. เอนก  พิชิตโชคพนา 17468 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7307 อส.ทพ. เดน  ดอนดี 17469 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)
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7308 อส.ทพ. พันพิษ  พลขันธ 17470 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7309 อส.ทพ. สมัย  ทองฟก 17471 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7310 อส.ทพ. กัน  เช้ือบุญมี 17476 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7311 อส.ทพ. สมบัติ  เชียงแขก 17477 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7312 อส.ทพ. สมนึก  อนมี 17478 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7313 อส.ทพ. ไพโรจน  แสงสอน 17479 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7314 อส.ทพ. สมศักดิ์  หนอคํา 17480 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7315 อส.ทพ. ถนัด  สวางทิตย 17481 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7316 อส.ทพ. อรรถพันธุ  กันแยม 17482 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7317 อส.ทพ. ทองมวน  นาหัวนิล 17483 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7318 อส.ทพ. สิทธิศักดิ์  ปนมณี 17486 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7319 อส.ทพ. สมศักดิ์  ลาสอน 17487 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7320 อส.ทพ. บุญชวย  พะวันรัมย 17488 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7321 อส.ทพ. อุดร  สันตเกษม 17489 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7322 อส.ทพ. ชนะ  ปดนาสา 17491 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7323 อส.ทพ. กรกฎ  สันทาลุนัย 17492 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7324 อส.ทพ. ศักดิ์สกล  จันดา 17493 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7325 อส.ทพ. สุรพล  นครชาติ 17494 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7326 อส.ทพ. เฉลียว  ผลมาก 17495 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7327 ส.ท. ภีรศักดิ์  กุรุวัล 17496 ร.14 พัน.1

7328 อส.ทพ. ทิน  ประดิษฐ 17498 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7329 อส.ทพ. เสนห  ทองพงษเนียม 17499 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7330 อส.ทพ. สา  กะชา 17500 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7331 อส.ทพ. ธงชัย  วงคชํานิช 17501 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7332 อส.ทพ. บรรจง  เกตุกุ 17503 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7333 อส.ทพ. ยุทธการ  คิดสําโรง 17504 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7334 อส.ทพ. ยงยุทธ  บุญธรรมพิศรี 17505 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7335 อส.ทพ. ณรงค  แหยงกระโทก 17506 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7336 อส.ทพ. บรรจง  สุขตะคุ 17507 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7337 อส.ทพ. สมาน  เจนจบ 17509 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7338 อส.ทพ. สุรสิทธ์ิ  อนนอย 17510 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7339 อส.ทพ. ชาญชัย  ใจปง 17512 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7340 อส.ทพ. แสง  วันยะติ๊บ 17513 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7341 อส.ทพ. สมศรี  ภูขีด 17514 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7342 อส.ทพ. จรูญ  แหงมพรม 17516 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7343 อส.ทพ. มานะ  เพ็งยอด 17517 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7344 อส.ทพ. ประคม  นันทะใจ 17518 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7345 อส.ทพ. จรัญ  โพธิศาสตร 17519 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7346 อส.ทพ. สมชาย  ยิ้มละมัย 17520 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7347 อส.ทพ. สงกรานต  เปยงเถิน 17521 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7348 อส.ทพ. อภิชัย  วงษนอย 17522 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7349 อส.ทพ. ประเสริฐ  เพือภูเขียว 17525 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)
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7350 อส.ทพ. พจน  จําปาสา 17529 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7351 อส.ทพ. พิเชษฐ  บุญเพ็ง 17532 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7352 อส.ทพ. สุนทร  ดอกคํา 17536 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7353 อส.ทพ. พิเภก  มีมาก 17541 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7354 อส.ทพ. สมชาย  ขันหลวง 17544 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7355 อส.ทพ. นภนต  นนทประทาน 17545 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7356 อส.ทพ. เอกวัฒน  มะโนวงค 17546 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7357 อส.ทพ. พงษศักดิ์  คําภักดี 17547 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7358 อส.ทพ. ทัศนพล  สลีออน 17548 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7359 อส.ทพ. สมฤทธ์ิ  ออนดวง 17549 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

7360 ส.ต. จรัสพงษ  คําสูง 17551 กรม ทพ.33

7361 ส.อ. ณรงคศักดิ์  บุญไทย 17552 กรม ทพ.32

7362 ส.อ. เอกพล  หลาหนัก 17553 ศฝ.นศท.มทบ.33

7363 อส.ทพ.หญิง สุพัตรา  ตาคํา 17554 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

7364 ส.ต.หญิง พิมพภัทรา  อนหนู 17555 สมาชิกสงเงินเอง

7365 ส.อ. จตุภูมิ  โพธ์ิทอง 17556 ม.พัน.9 พล.ร.4

7366 จ.ส.อ. ธนพล  รอดวงษ 17557 รอย.ปจว.3

7367 ร.ต. เข็มเพชร  โกบุตร 17558 ทภ.3

7368 ส.อ. อนุชา  นุมตูม 17560 กรม ทพ.35

7369 ส.อ. ณัฐพล  เฉลิมสถาน 17561 ส.พัน.23 ทภ.3

7370 ส.อ. วรวุธ  ดํารงคศักดิ์ 17563 ส.พัน.23 ทภ.3

7371 จ.ส.อ. ณัฐพล  ทองบุญชู 17564 ร.4 พัน.2

7372 จ.ส.ท. กิตติพงษ  ประกอบเสียง 17565 ร.4 พัน.2

7373 ส.อ. มงคล  ไผอําไพขจี 17566 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

7374 ส.อ. ปรเมศวร  บุญคลัง 17567 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

7375 น.ส. เพียงฤทัย  อบเชย 17568 มทบ.31 (พนักงานราชการ)

7376 น.ส. วรายุ  ดอกบัว 17570 มทบ.31 (พนักงานราชการ)

7377 จ.ส.อ. ดํารงคศักดิ์  สุขโข 17571 มทบ.310

7378 ส.อ. วิชัย  เพชรมา 17572 กรม ทพ.35

7379 พลอาสาฯ สุทธิพงษ  พรมชา 17573 มทบ.36 

7380 ส.อ. เอกรินทร  นูแป 17574 กอง พธ.พล.ม.1

7381 จ.ส.ต. ธนากร  ดอกผึ้ง 17575 ม.พัน.28 พล.ม.1

7382 จ.ส.อ. รวีรุจ  โนนนก 17576 ม.3

7383 ส.อ. นรเศรษฐ  เสนาปา 17577 ป.21

7384 ส.อ. สรายุทธ  ทองพวง 17578 สง.สด.จว.น.น.

7385 พ.ท. ประยูร  สีสด 17580 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

7386 จ.ส.อ. สุรพล  คงสําราญ 17581 มทบ.35

7387 ร.ท. วชิระ  วงศพุม 17582 สง.สด.จว.อ.ต.

7388 ส.อ. ทศพร  ประทุมทอง 17583 ร.14 พัน.2

7389 จ.ส.อ.หญิง พูนพิบาล  ไชยนอก 17584 มทบ.38

7390 ส.อ. มรกต  อองสถาน 17585 กรม ทพ.31

7391 ส.อ. ยุทธิพงษ  กองสุวรรณ 17587 ป.พัน.17 พล.ร.7
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7392 ส.อ. พิชาภพ  ยะพรม 17588 ป.พัน.17 พล.ร.7

7393 ร.อ. ปยะกานต  อินถา 17589 ร.4 พัน.1

7394 ส.อ.หญิง ธนภรณ  สูแคชีพ 17591 มทบ.39

7395 ร.ต. ประภาส  ปาจีคํา 17593 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

7396 ส.อ. ชัยวัฒน  คงสัจจะเสรี 17595 กรม ทพ.36

7397 ส.ต. มณี  ชัยคิรี 17597 กรม ทพ.36

7398 ส.อ. สุนทร  มณีโชติ 17598 กรม ทพ.36

7399 อส.ทพ. ชัยสวาง  ประกาศผลเจริญ 17602 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7400 อส.ทพ. สมบูรณ  สืบพงษธวัชชัย 17607 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7401 อส.ทพ. ธีรพันธ  กันทะวงษ 17608 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7402 อส.ทพ. ชูชาติ  กวางทู 17610 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7403 อส.ทพ. จักรกริช  กุศลยิ่งประเสริฐ 17612 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7404 อส.ทพ. ดุลยวัต  อมรใฝไพรัตน 17613 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7405 อส.ทพ. มิตรประสาน  วรรณสุข 17615 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7406 อส.ทพ. ประเสริฐ  คงความโชคดี 17616 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7407 อส.ทพ. ประพัฒน  พะติแฮ 17619 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7408 อส.ทพ. ขรรคชัย  ปองไพรพฤกษา 17622 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7409 อส.ทพ. มนตรี  เลิศดวงรัตนา 17623 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7410 อส.ทพ. อุทัย  หยกสิริสุขพันธ 17626 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7411 อส.ทพ. เลิศชาย  ถายเกิด 17627 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7412 อส.ทพ. วิชัย  พิทาคํา 17628 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7413 อส.ทพ. ศักดิ์สิทธ์ิ  มุกวิมลมาศ 17629 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7414 อส.ทพ. บุญธรรม  ครองพนา 17631 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7415 อส.ทพ. กําพล  จันตา 17632 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7416 อส.ทพ. โชติชุมพล  สุกุลพลภักดี 17633 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7417 อส.ทพ. วิชัย  มากา 17635 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7418 อส.ทพ. อภิชัย  ปญญา 17636 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7419 อส.ทพ. สุวัฒน  อาฟู 17637 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7420 อส.ทพ. ชัยสิทธ์ิ  ใฝขุมทอง 17638 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7421 อส.ทพ. คมเพ็ชร  แสนแมแกว 17641 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7422 อส.ทพ. วุฒิไกร  กรือแน 17643 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7423 อส.ทพ. อภิชาติ  ปาดี 17644 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7424 อส.ทพ. เอนก  เข่ือนเพชร 17646 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7425 อส.ทพ. มานพ  ชวยหลํา 17647 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7426 อส.ทพ. ธนพล  โสตถิสาร 17648 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7427 อส.ทพ. กําธร  ปนหนอย 17651 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7428 อส.ทพ. วิโรจน  เสาวตัน 17652 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7429 อส.ทพ. บุญธรรม  วรรณรัตน 17657 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7430 ส.ต. ปรีชา  อัมพรธารา 17658 กรม ทพ.36

7431 อส.ทพ. สุริยา  กาละสอด 17659 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7432 อส.ทพ. พิทักษ  ดอนมูล 17661 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7433 ส.ท. พรชัย  บําเหน็จงาม 17664 กรม ทพ.36
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7434 อส.ทพ. สันติชัย  ขวาคํา 17665 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7435 อส.ทพ. เกียรติศักดิ์  ปทุมวโรภาส 17667 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7436 อส.ทพ. แสวง  กอไพบูลยสิริ 17668 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7437 อส.ทพ. ศรีชัย  เกียรติดํารงค 17669 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7438 อส.ทพ. พิชัย  ขจรไพรพฤกษ 17671 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7439 อส.ทพ. ณรงคชัย  รัตนยอมงามดี 17672 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7440 อส.ทพ. สุคนธ  พิริยะกมลพันธุ 17673 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7441 อส.ทพ. ดํารงพันธ  สุริยา 17674 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

7442 อส.ทพ. ชัยพร  วิทยาพูน 17675 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

7443 อส.ทพ. สุริยัน  รัศมีไพร 17676 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7444 อส.ทพ. ประพันธ  ใผใจสมาธิ 17677 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7445 อส.ทพ. สุพจน  ตาคม 17681 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7446 ส.อ. ชูศักดิ์  อัมพรพันธนาค 17682 กรม ทพ.36

7447 อส.ทพ. ณรงค  สุตีน 17683 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

7448 อส.ทพ. กิตติ  ผาตินาวินวงศ 17684 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7449 อส.ทพ. สุพักตร  ปญญา 17686 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7450 ส.ท. สุภชัย  วนาเชิง 17687 กรม ทพ.33

7451 ส.อ. มงคล  ปนลอ 17690 กรม ทพ.36

7452 อส.ทพ. สาคร  อินงาม 17691 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7453 อส.ทพ. วิทิต  กันทะบุญ 17692 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7454 อส.ทพ. นพรัตน  แกวคํา 17693 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7455 อส.ทพ. สุรชัย  อมรใฝธนากุล 17694 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7456 อส.ทพ. เจนวิทย  กรนําโชค 17695 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7457 อส.ทพ. ชัยณรงค  บําเหน็จงาม 17696 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7458 อส.ทพ. ดนัย  มอพอ 17697 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7459 อส.ทพ. สมจิต  ปองไมตรีเจริญ 17698 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7460 อส.ทพ. อภิรมณ  หนอแกว 17699 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7461 อส.ทพ. ฤทธ์ิ  ศิริ 17700 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7462 อส.ทพ. ชัยเดช  แสงออนวิมลใส 17703 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7463 อส.ทพ. ทอง  ดาวปอง 17704 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7464 อส.ทพ. สมคิด  วงศพนาไพร 17705 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7465 อส.ทพ. ประพาส  พรหมสถิตย 17706 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7466 อส.ทพ. ประยูร  ปญโญ 17709 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7467 อส.ทพ. ศักดิ์ชัย  วรรณพนา 17710 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7468 ส.อ. ณรงคศักดิ์  อรุณรัศมีสกุล 17711 กรม ทพ.36

7469 อส.ทพ. วรากร  เทียนทางธรรม 17712 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7470 อส.ทพ. ทวีเดช  มากจริงใจ 17713 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7471 อส.ทพ. จันทร  จีนา 17714 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7472 อส.ทพ. อรัญ  ปุกแถม 17716 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7473 อส.ทพ. ภาคิม  อัฑฒอาณันฏ 17717 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7474 อส.ทพ. ทัศนกริช  ไชยพันธ 17718 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7475 อส.ทพ. จีระศักดิ์  กรอบจิตมั่น 17719 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)
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7476 อส.ทพ. จงกล  พิมพใจประภา 17720 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7477 อส.ทพ. วีระ  ดาวประกายสี 17721 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7478 อส.ทพ. สวาง  อินตะ 17722 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7479 อส.ทพ. บุญศรี  ศักดิ์คีรี 17727 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7480 อส.ทพ. บุญธรรม  อมรใฝสติ 17730 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7481 อส.ทพ. อดิศร  นภาสกาวเดือน 17732 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7482 อส.ทพ. ปฎิพัทธ  หาดสีเงิน 17733 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7483 อส.ทพ. ประจักษ  ใฝกุศลอภิชน 17734 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7484 อส.ทพ. เจริญ  ไพศาล 17736 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7485 อส.ทพ. สุพัฒน  แลงามตา 17737 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7486 อส.ทพ. วิรัตน  จันจาเร 17738 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7487 อส.ทพ. สุทิน  ชูกิจการรุง 17739 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7488 อส.ทพ. อัครเดช  มาอาย 17740 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7489 อส.ทพ. สมพร  องมล 17742 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7490 อส.ทพ. สุดดี  แสนประเสริฐนที 17743 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7491 อส.ทพ. หาญ  สวรรคเผาไพร 17745 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7492 อส.ทพ. สุชาติ  สันติกิจ 17747 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7493 อส.ทพ. อภินันท  วรารัตน 17749 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7494 อส.ทพ. ดาวิทร  ไพรสงเคราะห 17751 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7495 อส.ทพ. ทรงชัย  กอบกูเงินทอง 17752 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7496 อส.ทพ. สมเพชร  ประพากรณ 17753 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7497 อส.ทพ. อนุทิน  กอบชนเมตตา 17755 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7498 อส.ทพ. สมเพชร  แนนแหน 17758 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

7499 อส.ทพ. วันชัย  อมรใฝดีเดน 17759 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7500 อส.ทพ. ชุมพร  สุขาวรรณ 17763 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7501 อส.ทพ. สุมล  มาตา 17764 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7502 อส.ทพ. สันติ  คงอาย 17765 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7503 อส.ทพ. ทนงศักดิ์  หยอมวิไล 17767 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7504 อส.ทพ. ศิริ  พวงวิไล 17768 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7505 อส.ทพ. ผล  สมบูรณชัย 17770 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7506 อส.ทพ. สังคม  คําดก 17775 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7507 อส.ทพ. ศรีทน  ผาติผดุงธรรม 17777 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7508 อส.ทพ. ภิสิทธ์ิ  อินธรรม 17780 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7509 อส.ทพ. สมพงษ  อัมพรพันธนาค 17782 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7510 อส.ทพ. คธาวุธ  ชีววุฒิโอภาส 17784 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7511 ส.ท. มานพ  ถึงทุง 17786 กรม ทพ.36

7512 อส.ทพ. อุดร  สีสะอาด 17787 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7513 อส.ทพ. วินัย  วนาวิไลกุล 17788 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7514 อส.ทพ. วิเชียร  ใฝยิ่งยศ 17790 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7515 อส.ทพ. มนตรี  โกมลมณีนาค 17791 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7516 อส.ทพ. ธีรวุฒิ  พวงไพรพฤกษ 17792 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7517 อส.ทพ. อาลี  ทาแฮ 17793 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)
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7518 อส.ทพ. ชัยวัฒน  โพธิ 17795 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7519 อส.ทพ. ปรีชา  ปญญาภิษัชเลิศ 17796 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7520 อส.ทพ. สุชาติ  พนาไพรรัตน 17797 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7521 อส.ทพ. เรียน  โดนดา 17798 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7522 อส.ทพ. ปรีดา  กรนําโชค 17799 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7523 อส.ทพ. ดวงติ๊บ  ถาวรพิทักษพงศ 17800 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7524 อส.ทพ. สมบัติ  ใจชนะมาร 17802 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7525 อส.ทพ. สามารถ  สุดสวยวนา 17804 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7526 อส.ทพ. สุนทร  ดั้นเมฆ 17805 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7527 อส.ทพ. ชาญวุฒิ  ราชจันทร 17806 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7528 อส.ทพ. เวศ  เลิศอุทัยกุล 17807 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7529 อส.ทพ. สุบิน  เมืองศรีพรรณ 17808 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7530 อส.ทพ. ไพบูลย  กอบรัตนถาวร 17809 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7531 อส.ทพ. ถวิล  เชียงแกว 17810 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7532 อส.ทพ. พูนศักดิ์  สาอุด 17811 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7533 อส.ทพ. นพดล  คงอาย 17814 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7534 อส.ทพ. วิชิต  สิ้วอินทร 17815 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7535 อส.ทพ. ศักดิ์ศรี  ปยศักดิ์เมธากุล 17816 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7536 อส.ทพ. อดิศักดิ์  วิจาระจักร 17820 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7537 อส.ทพ. อภิชาติ  สุขเคหา 17822 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7538 อส.ทพ. ณรงค  เพ็งเหลา 17824 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7539 อส.ทพ. ธวัชชัย  เกตุโชติ 17826 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7540 อส.ทพ. อินทนนท  คฤหัส 17827 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7541 อส.ทพ. บุญชู  ฐานกุมมา 17834 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7542 อส.ทพ. นพเกา  นาตระกูล 17836 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7543 อส.ทพ. พิชัย  สวยสุดยอด 17838 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7544 อส.ทพ. ธีรวัฒน  สุขใจ 17839 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7545 อส.ทพ. สมนึก  อนันตยศ 17843 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7546 อส.ทพ. เอนก  กรวัชรปาณี 17847 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

7547 อส.ทพ. กําพล  ช่ืนดวง 17848 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย.บก.)

7548 อส.ทพ. สุชาติ  อุนพรม 17849 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย.บก.)

7549 อส.ทพ. วิษณุ  สีพรม 17850 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย.บก.)

7550 อส.ทพ. ประสิทธ์ิ  เทพธรรม 17852 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย.บก.)

7551 อส.ทพ. นฤนาท  เกษมรัตน 17854 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7552 ส.อ. ธวัชชัย  คําขุนทด 17856 สมาชิกสงเงินเอง

7553 ส.ท. มนตรี  ละวิชัย 17857 พล.ม.1 (ประทวน)

7554 ส.อ. ณัฐวุฒิ  วัชรพุทธ 17858 มทบ.36 

7555 จ.ส.อ. เทวัญ  คําทองสุข 17859 ช.พัน.8 พล.ม.1

7556 อส.ทพ. อดุลย  สายสืบ 17861 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7557 อส.ทพ. เมธี  บุญทํา 17862 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7558 อส.ทพ. อดิศร  คําลือ 17863 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7559 อส.ทพ. ชัยวุฒิ  กลิ่นหอม 17864 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)



181

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

7560 ส.อ. อํานาจ  สมรอด 17866 กรม ทพ.35

7561 ส.อ. ณัฐวุฒิ  จักรเงิน 17867 กรม ทพ.35

7562 อส.ทพ. วันชาติ  ทาววงศ 17868 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7563 พ.ท. วิเชียร  ขันทอง 17872 ทภ.3 (นายทหาร)

7564 ร.ต. วสันต  เสนาใจ 17873 รอย.บก.พล.ร.4

7565 จ.ส.อ. พงศพณิช  อภิชาติ 17875 ส.พัน.4 พล.ร.4

7566 จ.ส.อ. ธนากร  พูนมี 17877 พล.พัฒนา 3

7567 จ.ส.อ. อานนท  โตมี 17878 พล.พัฒนา 3

7568 ร.ต. สมศักดิ์  ฉาใจ 17879 พล.พัฒนา 3

7569 จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย  ฤทธ์ิเกรียง 17880 พล.พัฒนา 3

7570 จ.ส.อ. ราเชนทร  ตรีชวย 17881 พล.พัฒนา 3

7571 จ.ส.อ. สุรพล  ซาวลี้แสน 17882 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

7572 จ.ส.อ. รัฐพล  แกวสิน 17883 ม.3

7573 พ.ท. กฤษฒิชัย  กองกิจ 17884 ม.2

7574 ร.ต. ฤทธิรงค  ศรีออน 17885 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

7575 จ.ส.อ. ธราเทพ  ประดับศรี 17886 มทบ.36 

7576 จ.ส.อ. สังวร  ตอสงค 17888 มทบ.36 

7577 จ.ส.อ. พิชิต  จิตช่ืน 17889 ช.พัน.8 พล.ม.1

7578 จ.ส.อ. พรเจต  จุมพลศรี 17890 ช.พัน.8 พล.ม.1

7579 นาง ลาวัลย  ฉิมพาลี 17891 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

7580 ร.ต. ชํานาญ  อินทรฮวบ 17893 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

7581 ร.ต. สมพล  คงเจริญ 17894 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

7582 จ.ส.อ. สมพร  พูลเขตกิจ 17895 รพ.คายวชิรปราการ

7583 จ.ส.อ. สมโชค  จวงเจิม 17896 ป.4

7584 จ.ส.อ. เจิม  พรมตุน 17897 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

7585 จ.ส.อ. มนตรี  บุญยะรด 17899 สง.สด.จว.น.น.

7586 ร.อ. สงา  ตั๋นเปย 17900 กรม ทพ.36

7587 อส.ทพ. สมนึก  ทาวัน 17902 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

7588 อส.ทพ. คําปน  อินทะรังษี 17905 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7589 อส.ทพ. นิกร  ษมากมลเงิน 17908 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7590 อส.ทพ. จันทร  สุภาโสด 17909 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7591 อส.ทพ. วีระชัย  วิเวกวนา 17911 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7592 อส.ทพ. สิทธิพล  อัมพรพันธนาค 17912 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7593 อส.ทพ. พรศักดิ์  เลิศฤดี 17914 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7594 อส.ทพ. ธรรมนูญ  ไผโกวิทวงศ 17915 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7595 อส.ทพ. วสันต  สารมะโน 17918 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7596 อส.ทพ. ธวัช  ชูเชิดไพร 17921 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7597 ส.ท. สุรเดช  ณะวรรณ 17923 กรม ทพ.36

7598 อส.ทพ. สมคิด  นันตะ 17924 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7599 อส.ทพ. ธงชัย  ตุยสะอาด 17925 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

7600 ส.อ. อนุพันธ  ยรรยงค 17926 ทภ.3

7601 จ.ส.อ. ปยะ  ปะวะโน 17927 ส.พัน.4 พล.ร.4
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7602 ร.อ. นัฐกรณ  บุญเรือง 17928 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

7603 จ.ส.ท. ยุทธนา  ทับทิมทอง 17929 มทบ.39

7604 ส.อ.หญิง ภานาดา  เนตรคง 17930 ทภ.3

7605 ส.อ. อุเทน  กูกอง 17933 ช.3 พัน.302

7606 ส.ต. วินัย  จันหีบ 17935 กรม ทพ.35

7607 น.ส. นงนุช  พุทธกะ 17937 มทบ.31 (พนักงานราชการ)

7608 น.ส. กุลิสรา  นวมนาค 17938 มทบ.31 (พนักงานราชการ)

7609 จ.ส.ต. วันพิชิต  นิระโทษะ 17939 ป.4

7610 จ.ส.ต. พงษเทพ  บุตรกุมาร 17940 ป.4 พัน.4

7611 ส.อ. ปราโมช  กันทะสอน 17941 ร.14 พัน.1

7612 ส.อ. เอกพจน  ดวงสา 17942 ร.14 พัน.1

7613 ส.อ. ศิริขันธ  ประขันธ 17943 ร.14 พัน.3

7614 ส.อ. ภรต  ประทุมชาติ 17944 ม.พัน.28 พล.ม.1

7615 ส.ท. คมสัน  เกตุงอน 17945 ม.3 พัน.13

7616 จ.ส.ต. ไกรวิชญ  ตะกรุดวัด 17946 ม.3 พัน.13

7617 จ.ส.ท. สงคราม  เบ็ญจมาศ 17947 ม.3 พัน.26

7618 ร.ท. จรัญชัย  มาลัยทอง 17948 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

7619 ส.อ. กฤษดา  รอดบวบ 17949 พล.ร.7

7620 อส.ทพ.หญิง อทิตยา  พุมไพจิตร 17950 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

7621 อส.ทพ.หญิง คําปุน  คําดก 17951 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

7622 ส.อ. วิศิษศักดิ์  ใจเข่ือน 17952 สง.สด.จว.พ.ย.

7623 ร.ต. บุญเรือง  อนันตะ 17953 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

7624 ร.ท. ชินพัฒน  คําสรอย 17955 กรม ทพ.31

7625 อส.ทพ. สยาม  ประฐม 17956 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7626 อส.ทพ. จานเสี่ยว  แซลี 17958 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7627 อส.ทพ. ณัฐวัฒน  อ่ินคํา 17959 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7628 ส.ท. สมชาย  อาสา 17960 กรม ทพ.31

7629 อส.ทพ. สุวัฒน  ขุนแกว 17962 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7630 อส.ทพ. นิติ  สิมมาสุข 17964 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7631 อส.ทพ. ประยัติ  สุยะพรม 17965 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7632 อส.ทพ. ดําเนิน  อาจกิจ 17966 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7633 อส.ทพ. บุญชม  สมปอ 17967 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7634 อส.ทพ. อธิพัชร  นามพุทธไชยศิริ 17969 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7635 อส.ทพ. เพชร  จักษุพรหม 17970 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7636 ส.ท. เดชา  รัตนปานทิพย 17972 พัน.สร.4

7637 อส.ทพ. วรเชษฐ  สอนสิงห 17973 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7638 อส.ทพ. อนันต  แตงเนตร 17975 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7639 อส.ทพ. ทิพย  ชุมพลพันธ 17976 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7640 อส.ทพ. พิต  กันทจักร 17977 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7641 อส.ทพ. เกษม  ศิริรัตน 17978 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7642 ส.อ. รัตนเกียรติ  เกียรติวงศ 17979 ส.พัน.4 พล.ร.4

7643 ส.อ. สัมพันธ  มินมอญ 17981 ส.พัน.4 พล.ร.4
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7644 ส.อ. ฤทธิรงค  พิศมร 17982 ทภ.3

7645 ส.อ. กรนันทน  วังแง 17983 ส.พัน.4 พล.ร.4

7646 ส.อ. วุฒิชัย  ราชเพียแกว 17984 กรม ทพ.35

7647 อส.ทพ. ชัยพันธ  ดาวประกายสี 17986 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7648 อส.ทพ. บัญชา  หยกศรีแสงเรือง 17987 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7649 ส.ท. มงคล  ไผโกวิทวงศ 17988 กรม ทพ.36

7650 อส.ทพ. นิกร  เกษตรสุขใจ 17991 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7651 อส.ทพ. สายัณ  ดีสุขสันต 17993 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7652 อส.ทพ. มานิตย  ไชยวงค 17994 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7653 อส.ทพ. ทวีชัย  นานุ 17997 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7654 อส.ทพ. มนเทียร  ไผโกวิทวงศ 17998 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7655 อส.ทพ. สินธพ  โคมสวาง 18000 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7656 อส.ทพ. ผิน  ปงกุล 18003 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7657 อส.ทพ. ศิลปชัย  มุตาปน 18005 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7658 อส.ทพ. สิงหคาร  อินทรขวาง 18006 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7659 อส.ทพ. สมชาย  แถลงนิตย 18007 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7660 อส.ทพ. อภิชัย  เฉลิมเทวัญ 18008 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7661 อส.ทพ. สน  อินจินดา 18016 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

7662 อส.ทพ. ประเสริฐ  พิริยะกมลพันธุ 18018 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7663 ส.ต. ชัยวัฒ  พะแก 18019 กรม ทพ.36

7664 อส.ทพ. สุรพล  ดีประทับใจ 18020 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7665 จ.ส.อ. รณชัย  อินมะณี 18025 ป.4 พัน.104

7666 อส.ทพ. ปญญา  มุกวิมลมาศ 18027 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7667 อส.ทพ. วิริยะพนธ  ศรีคลาย 18028 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7668 อส.ทพ. เสียง  จันปน 18031 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7669 ส.อ. ปกรณพัฒน  จิราพงษ 18032 รอย.บก.พล.ร.4

7670 ส.ท. ธีรศักดิ์  พันธุสุวรรณกิจ 18033 ร.4 พัน.1

7671 อส.ทพ. สําเริง  แพงสําโรง 18034 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7672 อส.ทพ. เสถียร  สวนใจ 18035 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7673 อส.ทพ. ใบ  สอนทะจัน 18036 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

7674 ส.อ. สุริยะ  แจงเอ่ียม 18041 ม.3 พัน.18

7675 ส.อ. ศราวุธ  สายหยุด 18042 ป.21

7676 ส.อ. พันธวัช  พงศจิตไพบูลย 18043 ร.14 พัน.2

7677 ส.ท. บรรเทิง  สาจุย 18044 ร.14 พัน.2

7678 อส.ทพ. สุชาติ  บุญเสง่ียม 18046 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7679 อส.ทพ. สุรสิทธ์ิ  ก่ิงแกวเพชร 18049 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7680 อส.ทพ. อภิสิทธ์ิ  ขจรเดชวนา 18050 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7681 จ.ส.อ. สุธีรพันธ  จันทราสวาง 18059 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

7682 จ.ส.ต. อนันต  รวมทรัพย 18060 พัน.สบร.23

7683 ร.ท. ศาศวัต  จันทรอํ่า 18061 บชร.3

7684 จ.ส.อ. นําพล  สอนศรี 18062 พล.พัฒนา 3

7685 จ.ส.อ. สุพรรณ  เอ่ียมออน 18063 ศปภอ.ทบ.3
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7686 จ.ส.อ. นิภัทร  ชาวเวียง 18064 ส.พัน.23 ทภ.3

7687 จ.ส.อ. จักรกฤษ  ศรีออนทอง 18065 ศฝ.นศท.มทบ.31

7688 ร.ต. ปรีชา  พันธุรัตน 18066 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

7689 ร.ท. บรรดา  ไชยแสน 18067 มทบ.36 

7690 ร.ต. อดุลย  บุญโชติ 18068 มทบ.36 

7691 ร.อ. เสร็จศึก  ฎีกา 18070 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

7692 จ.ส.อ. ธีรเดช  ทิมเครือจีน 18071 ร.14 พัน.2

7693 ร.ต. ธนิศรศักดิ์  อัครเดชาหิรัญ 18072 สง.สด.จว.พ.ย.

7694 จ.ส.อ. จรูญ  ขัตธิ 18073 สง.สด.จว.พ.ย.

7695 ส.อ. ภัคพล  ธวัฒนพงษ 18074 ร.14 พัน.2

7696 ส.ท. เจริญชัย  ศรีเมฆมาศ 18075 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

7697 ร.ท. ภรัส  เจียมจตุรงค 18076 ป.4 พัน.104

7698 จ.ส.ท. รุงนิรันดร  กันธาทิพย 18077 ป.4

7699 จ.ส.ท. ธีรพงศ  มะโนอินทร 18078 ป.4

7700 ส.ท. วิศรุต  เหล็กขํา 18079 กอง พธ.พล.ร.4

7701 ส.อ. จรูญ  แปนแกว 18080 กอง สพบ.พล.ร.4

7702 จ.ส.ต. ไชยเฉลิม  บุรีรักษ 18081 กอง สพบ.พล.ร.4

7703 พ.ต. สูรย  สอนปาน 18082 พัน.สร.23

7704 พ.ต. นพนันท  ช่ืนชู 18083 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

7705 นาง จิรายุ  เศษวงษ 18085 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

7706 จ.ส.อ. เดชา  นาคสุวรรณ 18086 ทภ.3

7707 ส.อ. เอกราช  ศรีวิเชียร 18087 ช.3 พัน.302

7708 จ.ส.ท. ธีรวัฒน  บุญมาเลิศ 18088 ร.4 พัน.1

7709 ส.อ. วาทิต  พูลเขตรวิทย 18089 ร.4 พัน.2

7710 ส.อ. พิษณุ  บูรณะ 18090 พัน.สร.23

7711 ส.อ. เอกลักษณ  ขวัญมา 18091 ช.พัน.4 พล.ร.4

7712 ส.อ. สุรสีห  สุพัฒน 18092 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

7713 ส.อ. ชัยวัฒน  อ่ินแกว 18093 มทบ.310

7714 ส.อ. ชาญศึก  เขาแกว 18095 มทบ.36 

7715 ส.อ. นนทจักร  สารจันทร 18096 พล.ม.1

7716 ส.อ. ตวงสิทธ์ิ  มุงคุณคําชาว 18097 ม.3 พัน.18

7717 ส.อ. ฤทธี  พุทธา 18098 ม.3 พัน.18

7718 ส.อ. สาทอง  จันใสย 18099 ม.พัน.12

7719 จ.ส.ต. ยุทธชัย  คําแพร 18100 พัน.สห.31

7720 ส.อ. เสกสรร  โปรงปญญา 18101 ม.พัน.28 พล.ม.1

7721 จ.ส.ต. พิทยุตม  วิเชียรสรรค 18102 ม.3 พัน.13

7722 จ.ส.ต. ธุวานันท  พูสอน 18103 ม.3 พัน.13

7723 ส.ท. อาทินันท  พูสอน 18104 พล.ม.1

7724 ส.อ. ประกาศิต  หวงแสง 18105 ช.พัน.8 พล.ม.1

7725 ร.อ. อัทคพล  มลอา 18106 พัน.สร.8

7726 จ.ส.ต. อานนท  ประมาณกิจ 18107 ม.3 พัน.26

7727 จ.ส.อ. ประชานาถ  จันทะบุตร 18108 ร.7 พัน.2
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7728 ส.อ. วีระยุทธ  รัตนไตรอําพล 18109 พล.ร.7

7729 ส.อ. จักรพงค  อุตสาสาร 18110 พล.ร.7

7730 ส.อ. อัครชัย  ชางรบ 18111 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

7731 ส.ท. ตราวุฒิ  ไชยรุงเรือง 18112 พล.ร.7

7732 ส.อ. นัฐวุฒิ  อุดม 18113 พล.ร.7

7733 ส.อ. นราศักดิ์  รอดเรือง 18114 พล.ร.7

7734 ส.อ. สิโรจน  ไชยศิริ 18115 กรม ทพ.33

7735 ร.ท. กฤติน  ศรีประเสริฐ 18116 ร.14 พัน.2

7736 ร.อ. อุกฤษฏ  นาคีรักษ 18117 ร.14 พัน.2

7737 ส.ท. ไชยเวทย  วิเชียรเมธาภพ 18118 ร.14 พัน.2

7738 ส.อ. ฉัตรชัย  ใจจิต 18120 ป.พัน.17 พล.ร.7

7739 ส.ต. สรศักดิ์  สุขคง 18121 ป.พัน.17 พล.ร.7

7740 จ.ส.ต. เปลวมรกต  อุนกาศ 18122 ป.พัน.17 พล.ร.7

7741 ส.อ. เอกพงศ  กุดู 18123 ป.พัน.17 พล.ร.7

7742 ส.อ. ตอศักดิ์  คําหลาทราย 18124 ป.พัน.17 พล.ร.7

7743 ส.อ. วุฒิพงษ  คงแยม 18125 ป.พัน.17 พล.ร.7

7744 ร.ต. ยมนา  ฟูฝน 18126 ร.4 พัน.3

7745 ส.อ. วิริทธ์ิพล  เปลี่ยนเสน 18127 กรม ทพ.31

7746 จ.ส.ต. สุพจน  รอดเมือง 18128 ช.3

7747 ส.อ. ศรัณยู  วงศใหญ 18129 กรม ทพ.31

7748 ส.อ. พิทักษ  อินวัน 18130 กรม ทพ.31

7749 อส.ทพ. ไกรราช  ขยัน 18131 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7750 อส.ทพ. สุทิน  ทะนะขวาง 18132 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7751 อส.ทพ. ผลิต  สุใจ 18134 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7752 อส.ทพ. สุชาติ  แซลี 18135 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7753 อส.ทพ. วิชัย  ยศปญญา 18136 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7754 อส.ทพ. วรวุฒิ  บุญจันทึก 18138 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7755 อส.ทพ. อรัญ  กมลสินธุ 18139 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7756 อส.ทพ. จันทร  สุขใหม 18140 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7757 อส.ทพ. สิทธิศักดิ์  กุลคง 18141 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7758 อส.ทพ. ขันธ  คุณฟอง 18142 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7759 อส.ทพ. ลําพูน  พัฒนชัย 18144 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7760 อส.ทพ. ทวีศักดิ์  โสวันทา 18145 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7761 อส.ทพ. สมสวาส  วินาโร 18146 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7762 อส.ทพ. นวย  ขันทอง 18147 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7763 อส.ทพ. บุญเอ้ือ  การชาคํา 18148 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7764 อส.ทพ. สมศักดิ์  เวชศาสตร 18149 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7765 อส.ทพ. มงคลเชฐ  สะนัย 18150 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7766 อส.ทพ. ไพบูรณ  คําแพงจีน 18151 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7767 อส.ทพ. วรวุฒิ  แรงรอบ 18152 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7768 อส.ทพ. ปลอย  ยิ่งมีมา 18153 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7769 อส.ทพ. สนธยา  มาลา 18154 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)
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7770 อส.ทพ. สุรพล  สุมาลี 18155 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7771 อส.ทพ. ชํานาญ  คิดสําโรง 18158 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7772 อส.ทพ. พุฒพงศ  รัตนประทุม 18159 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7773 อส.ทพ. นันทวัฒน  เหนือโชติ 18161 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7774 อส.ทพ. ประวิทย  เลพล 18162 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7775 อส.ทพ. วัชรพันธ  จันทรใส 18163 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7776 อส.ทพ. สมปอง  เจนจังหรีด 18164 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7777 อส.ทพ. มงคล  สาระคํา 18165 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7778 อส.ทพ. ปน  อรรคสินธ 18166 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7779 อส.ทพ. บุญชิด  กระจายก่ิง 18167 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7780 อส.ทพ. รุง  จันดาเพ็ง 18168 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7781 อส.ทพ. อนาจัก  ชมชะนัด 18169 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7782 อส.ทพ. พิจิตร  ธรรมโส 18170 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7783 อส.ทพ. สมเพียร  บัวไลเดช 18173 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7784 อส.ทพ. ชัยวุฒิ  หัตถกอง 18174 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7785 อส.ทพ. สมศักดิ์  หัตถกอง 18175 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7786 อส.ทพ. เดนชัย  ชมภู 18177 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7787 อส.ทพ. ชาตรี  สุขาวรรณ 18184 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7788 อส.ทพ. ประกิจ  แมงมา 18185 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7789 อส.ทพ. สุเมธ  มงคล 18186 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7790 อส.ทพ. วน  ดีอํ่า 18187 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7791 อส.ทพ. สมพงษ  โพธิ 18188 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7792 อส.ทพ. ทัชตะวัน  ถาวรพิทักษพงศ 18191 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7793 อส.ทพ. ทวี  ระวังการ 18192 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7794 อส.ทพ. ทวี  ดอกไมดอย 18193 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7795 อส.ทพ. มงคล  ใฝปญญา 18194 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7796 อส.ทพ. อาทิตย  เพ็ชรพิมาย 18195 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7797 อส.ทพ. จรัล  วรรณวงศ 18196 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7798 อส.ทพ. ประพันธ  จันทรแดง 18198 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7799 อส.ทพ. สุรชัย  หยกเพชรอัมพร 18199 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7800 อส.ทพ. ทองสุข  เลิศหลั่งหลาย 18200 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7801 อส.ทพ. ทองคํา  มะโนธรรม 18201 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7802 อส.ทพ. ชาตรี  ดํารงเกียรติพนา 18204 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7803 อส.ทพ. วิทยา  สุรินทร 18205 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7804 อส.ทพ. ทิวา  ยอดพนา 18207 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7805 ส.อ. ธีรพงษ  ธิเตจะ 18208 กรม ทพ.36

7806 อส.ทพ. พจน  ปราการ 18209 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

7807 อส.ทพ. ณรงค  โพธ์ิเรือง 18211 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7808 อส.ทพ. คําวัน  ชาติบรรจง 18214 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7809 อส.ทพ. ปานทอง  คําผงแดง 18215 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7810 อส.ทพ. สวิง  ยงไพบูลยพาณิช 18216 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

7811 อส.ทพ. เทิดศักดิ์  หยอมวิไล 18221 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)
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7812 อส.ทพ. วิโรจน  มือแป 18222 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

7813 ส.อ. บุญชนะ  เพ็ญสวาง 18223 ร.4

7814 ส.อ. เอกพงษ  ศักดิ์เดชอุดม 18224 มทบ.38

7815 ส.อ. นพดล  ยาบัว 18225 ช.3 พัน.302

7816 ส.อ. ประณพ  อ่ิมกระจาง 18226 ช.3 พัน.302

7817 จ.ส.อ. มนูญ  ภูกลัด 18229 ทน.3

7818 จ.ส.อ. ธรรมวิชญ  บุญมีจงประเสริฐ 18230 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

7819 ร.ต. ณัฐธนันท  เพ็ชรอินทร 18231 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

7820 จ.ส.อ. อนุพงศ  พ่ึงศรี 18232 กอง สพบ.พล.ร.4

7821 จ.ส.ท. ทศพร  คําขันตี 18234 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

7822 จ.ส.อ. แดน  ปอมพันธ 18235 ส.พัน.11 พล.ม.1

7823 จ.ส.อ. อนุสรณ  สิงหเรือง 18236 พัน.พัฒนา 3

7824 ร.ต. เจษฎา  ภิญโญเทพประทาน 18237 ม.3 พัน.26

7825 พ.ต. พลกฤษ  ทองอน 18238 มทบ.310

7826 พ.ต. ธงชัย  วันมหาใจ 18239 มทบ.34

7827 จ.ส.อ. พงษทร  ยานะฝน 18241 มทบ.38

7828 พ.อ. ณรงค  ขนิษฐา 18243 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

7829 ส.ท.หญิง สกุลณี  บุญมี 18244 ทภ.3

7830 จ.ส.ต. โซสกุล  วรรณเผือก 18245 มทบ.310

7831 พ.ต. แฉลม  เครือแสง 18246 พัน.สร.8

7832 ส.อ. สิทธิศักดิ์  ใจสุภาพ 18248 ช.3 พัน.302

7833 ส.อ. นฤนาท  ศฤงคาร 18249 ช.3 พัน.302

7834 ส.อ. จิระชัย  สุริยา 18250 ม.พัน.9 พล.ร.4

7835 ส.อ. อนุรักษ  มังคะวงศ 18251 พัน.ซบร.23

7836 ส.อ. นิรุตต  ทองรัตน 18252 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

7837 จ.ส.ท. ศราวุธ  บุญมี 18253 ช.3

7838 ส.อ. โยธิน  นอยเปม 18254 ช.3

7839 ส.อ. สาคร  มาละ 18255 ช.3

7840 ส.อ. อาคม  อบเชย 18256 ช.3

7841 ส.อ. ภัสสรคุณ  พิทักษ 18257 ช.3

7842 ส.อ. ชาตรี  งามแสน 18259 กรม ทพ.32

7843 พ.ท. ชัยนาม  กาเครื่อง 18260 มทบ.33

7844 จ.ส.ท. คธายุทธ  สมจิตพิจารณ 18261 ร.4

7845 ร.อ. กิตติคุณ  เจริญ 18262 ร.4 พัน.2

7846 ร.อ. คาวี  พรหมมะ 18263 ช.พัน.4 พล.ร.4

7847 ส.อ. พจนสิทธ์ิ  หิรัญโรจน 18266 สง.สด.จว.อ.น.

7848 ส.อ. สมภพ  ประสมสอง 18267 สง.สด.จว.พ.ย.

7849 ส.อ. เฉลิมวุติ  เช้ือนุน 18268 มทบ.310

7850 ส.อ. ทนงศักดิ์  วรรณสด 18269 ร.14

7851 จ.ส.ท. สุวิทย  จันทศร 18270 รอย.บก.พล.ม.1

7852 ส.อ. โชคชัย  แจมทิม 18271 ม.3 พัน.13

7853 จ.ส.ท. ยุทธการ  กันทะคํา 18272 ม.3 พัน.26
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7854 พ.ต. นิพจน  เกตุขุนทด 18273 สง.สด.จว.พ.ช.

7855 จ.ส.อ. พิภพ  รักษไพรสกุล 18274 ร.7 พัน.2

7856 ส.ท. มนตรี  ชมภู 18275 ร.17 พัน.3

7857 ส.อ. เจษฎา  ธะดวงสอน 18276 พล.ร.7

7858 จ.ส.ต. ณรงคศักดิ์  วงวิสาร 18278 ร.14 พัน.2

7859 ส.อ. สุนทร  นางบวช 18279 ร.14 พัน.2

7860 ส.อ. สากล  ปงติ๊บ 18281 ร.14 พัน.2

7861 ส.อ. จีรศักดิ์  รักขนาม 18282 ร.4 พัน.1

7862 ส.อ. เทพรัตน  นิลสุข 18283 ร.4 พัน.1

7863 พ.ต. ศักดิ์กรินทร  ขันอาษา 18284 มทบ.35

7864 ส.อ. มงคล  เตือนวชาติ 18285 กรม ทพ.31

7865 อส.ทพ. นิสงค  แกวรากมุก 18286 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7866 อส.ทพ. เอกวัฒน  วงศปะระ 18287 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7867 อส.ทพ. ชาย  พาปอง 18288 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7868 อส.ทพ. สมหวัง  ใจดี 18289 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7869 อส.ทพ. สมศักดิ์  ตูประเสริฐ 18290 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7870 อส.ทพ. เกียรติกุล  สุขศิลป 18291 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7871 อส.ทพ. วินัย  คีรีแสนภูมิ 18293 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7872 อส.ทพ. ชูชาติ  พิศวิมล 18295 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7873 ร.ท. ปราการ  กันเนียม 18299 กรม ทพ.36

7874 ส.ต. ณัฐพงศ  ปร่ําเปง 18300 กรม ทพ.33

7875 อส.ทพ. ณัฐวุฒิ  ปุมทอง 18301 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

7876 จ.ส.อ. ภาวิช  ครุฑรัมย 18302 กรม ทพ.36

7877 อส.ทพ. พรศักดิ์  สุริยกานตพรรณ 18305 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7878 อส.ทพ. ภูวฤทธ์ิ  นภากาศ 18307 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7879 อส.ทพ. เรืองยศ  มั่นในตน 18308 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

7880 จ.ส.ท. สุชาติ  ศุภชัยพิศุทธ์ิ 18311 ร.7 พัน.2

7881 จ.ส.อ. สมพงษ  มีจันโท 18312 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

7882 จ.ส.อ. สุวิทย  พันธุเอ่ียม 18313 ส.พัน.23 ทภ.3

7883 จ.ส.อ. บรรจง  สีหะวงศ 18316 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

7884 จ.ส.อ. สมาน  ใสใหม 18317 มทบ.31

7885 จ.ส.อ. อลงกรณ  แสงแกว 18319 ช.พัน.4 พล.ร.4

7886 จ.ส.อ. สุรกิจ  วงษวัฒน 18320 ป.4 พัน.4

7887 จ.ส.อ. รังสรร  ประกอบกสิกรรม 18321 ป.4 พัน.4

7888 จ.ส.อ. นพดล  พิมพจันทร 18322 ป.4 พัน.4

7889 จ.ส.อ.หญิง ผุสดี  นํ้าทรง 18323 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

7890 จ.ส.อ.หญิง ทัพทิม  นาคพันธุ 18324 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

7891 จ.ส.อ. สมนึก  บุญนิล 18325 มทบ.310

7892 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์  ไกรทศ 18326 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

7893 จ.ส.อ. ทรัพยธานินท  เหมือนมี 18327 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

7894 จ.ส.อ. ยศวรรธ  ฉิมพวง 18329 ม.3 พัน.18

7895 ส.อ. กณวรรธน  ทับทิม 18332 ส.พัน.4 พล.ร.4
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7896 ส.อ. ชัชวาล  ขันลื้อ 18335 ร.14 พัน.2

7897 ส.อ. ธีระวัฒน  มงคล 18336 ร.14 พัน.2

7898 ส.อ. ทนงศักดิ์  รูทํานอง 18337 ร.14 พัน.2

7899 ส.ท. บริพัฒน  มีฤทธ์ิ 18338 ทภ.3

7900 ส.อ. วัฒนา  แกวใส 18339 ร.4 พัน.1

7901 ส.อ. วิระพันธ  แสงเสน 18340 ร.4 พัน.1

7902 จ.ส.ต. กรณเทพ  เพียรเสมอ 18341 ร.4 พัน.1

7903 ส.ต. ภานุพงศ  เหม็นเณร 18343 ร.4 พัน.1

7904 ส.อ. พรหมลิขิต  นาคทอง 18345 ร.4 พัน.1

7905 ส.อ. วณัฐชัย  กรียศ 18346 ร.4 พัน.1

7906 จ.ส.ต. วินัย  ชัยวงษ 18347 ร.4 พัน.1

7907 ส.อ. อธิวัฒน  พวงพันธ 18348 ร.4 พัน.1

7908 ส.อ. ปยบุตร  อ่ิมไคล 18349 ร.4 พัน.1

7909 ส.อ. สยมภู  อยูชมบุญ 18350 ร.4 พัน.1

7910 อส.ทพ. สมยศ  มุงมา 18351 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7911 อส.ทพ. นิคม  เดชวงษษา 18352 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7912 อส.ทพ. จรัญ  ธรรมแกวเขียว 18353 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7913 อส.ทพ. เอกลักษณ  พันธเจริญ 18355 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7914 อส.ทพ. คํา  ธรรมศิริ 18356 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7915 อส.ทพ. อินหวัน  ปมแปง 18357 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7916 อส.ทพ. กิตติกร  วงศชัยวรรณ 18358 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7917 ร.ต. บุญเลิศ  บุษบา 18359 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

7918 จ.ส.อ. ชาญณรงค  เรือนกอน 18360 ม.พัน.9 พล.ร.4

7919 ส.อ. ดนัย  ไพโรจน 18361 ป.4 พัน.104

7920 ส.อ. ศิวณัฐ  ทองมวง 18362 ป.4 พัน.104

7921 ส.ท. ธนวัฒน  พริกทอง 18363 สมาชิกสงเงินเอง

7922 ส.อ. ชาคริต  แกวตา 18364 ชสบ.4

7923 จ.ส.ต.หญิง นฤมล  ณีวัง 18365 รพ.คายกาวิละ

7924 จ.ส.อ. ปญญา  คัลไลลักษณ 18366 พัน.พัฒนา 3

7925 จ.ส.ต. ทวี  นามนพิมพ 18367 ร.4 พัน.2

7926 ส.อ. รักสกุล  หินสูงเนิน 18368 ร.4 พัน.2

7927 ส.อ. ธานินทร  จุนเขียว 18369 ร.4 พัน.2

7928 ส.อ. ณฐพร  ไกรฤทธ์ิ 18370 ร.7

7929 ส.อ. เจนวิทย  เนตรแสงสี 18371 ร.4 พัน.2

7930 ส.อ. รังสรรค  ศรีคํามา 18372 ทน.3

7931 ส.อ. เอกพัฒน  รัตนะ 18373 ศฝ.นศท.มทบ.33

7932 ร.อ. ทยากร  แสงเดชอุทัย 18374 มทบ.36 

7933 ส.อ. ณัฐอุกฤกฏ  สารีมูล 18375 ม.3 พัน.13

7934 ส.อ. นวคุณ  ชัยสิทธ์ิ 18376 ม.3 พัน.13

7935 ร.อ. นวพล  เมืองจวง 18377 มทบ.36 

7936 ส.อ. พลวัฒน  เปรมสุข 18378 ช.พัน.8 พล.ม.1

7937 อส.ทพ. บุญธรรม  สีทองขุนทด 18379 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)
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7938 อส.ทพ. โอภาส  มหาลาภยศ 18380 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7939 อส.ทพ. อานันตร  มลิวัลย 18381 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

7940 จ.ส.ต. นิรุต  ศรีคํา 18383 ร.7 พัน.1

7941 ส.อ. ธีรวัฒน  อนันตะ 18384 ร.7 พัน.1

7942 ส.ท. อรรถพงษ  กันแดง 18385 ป.พัน.17 พล.ร.7

7943 ส.อ. สกล  พินิจสุวรรณ 18386 ป.พัน.17 พล.ร.7

7944 ส.อ. สาทิส  จิตตประพันธ 18387 สง.สด.จว.พ.ร.

7945 จ.ส.ต. อิทธิฤทธ์ิ  นาคสิงห 18388 มทบ.34

7946 ส.อ. ประสิทธ์ิ  ปญญายิ่ง 18389 มทบ.34

7947 พลอาสาฯ อนนท  ขาววัด 18390 มทบ.34

7948 ส.อ. ภานุวัฒน  กันทะหลั่น 18391 มทบ.35

7949 ส.ท. ประเสริฐ  ประเพณี 18392 มทบ.35

7950 ส.ท. สุเทพ  ปปวน 18393 มทบ.35

7951 ส.ท. สิริวัฒน  แกวขัติย 18394 มทบ.35

7952 ส.ท. วสันต  พิทักษจําปาทอง 18397 พัน.พัฒนา 3

7953 จ.ส.อ. ชุมพลเทพ  เทียมทอง 18398 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

7954 พ.อ.หญิง ประภัสสร  มุขเพชร 18399 มทบ.33

7955 ส.อ. ณัฐวุฒิ  พรานไพร 18400 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

7956 ส.อ. ณรงคศักดิ์  ทองกล่ํา 18401 สง.สด.จว.ส.ท.

7957 ส.อ. นพฤทธ์ิ  โชติธนาวัชรสกุล 18402 สง.สด.จว.พ.ช.

7958 ส.อ. สุปรีติ  ใจมั่น 18403 สง.สด.จว.ช.ร.

7959 ส.อ. สรายุทธ  บุญมี 18404 สง.สด.จว.ช.ม.

7960 ส.ท. ธงไชย  ไพรสนธ์ิ 18405 ม.พัน.10

7961 ส.อ. รุงโรจน  เรืองศรี 18407 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

7962 ร.อ. ทักษิณ  มิ่งสกุล 18408 มทบ.36 

7963 ส.อ. ธนภัทร  เหล็กเพชร 18410 พัน.สห.31

7964 ส.อ. สราวุฒิ  ใสกระจาง 18411 กอง สพบ.พล.ร.4

7965 ส.อ. ธนพล  มวงสี 18412 กอง สพบ.พล.ร.4

7966 ส.อ. กาจพงษ  หุนทองแท 18413 กอง สพบ.พล.ร.4

7967 ส.อ. ดุลยทรรศน  แกวชัยวงศ 18414 พัน.สร.23

7968 ร.อ.หญิง ประกาย  เลาหชัยยศ 18415 สมาชิกสงเงินเอง

7969 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์  แสงปญญา 18417 ร.4 พัน.2

7970 ส.อ. ยุพเณศวร  กมลศุรัตน 18418 ร.14 พัน.3

7971 ส.อ. ไพบูลย  เอ่ียมมะ 18419 ร.4 พัน.2

7972 จ.ส.ต. ทัศพล  สําราญ 18420 ร.4 พัน.2

7973 ส.อ.หญิง จันทรทิพย  บุญชวย 18421 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

7974 นาง อังคณา  จันทรถี 18423 มทบ.310

7975 ส.อ. สุรพงศ  แกวภิรมย 18424 มทบ.36 

7976 ส.อ. ภูมินทร  ถ่ินนํ้าใส 18425 ทภ.3

7977 ร.ท. นพรัตน  ไชยมงคล 18426 ม.3 พัน.13

7978 ส.อ. อัฐยานุวัต  ถาวิโร 18427 ม.3 พัน.13

7979 ส.อ. นิกร  พรมสิงห 18428 กอง สพบ.พล.ม.1
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7980 ส.อ. อารมณ  สุขสมบูรณ 18429 ร.14

7981 ส.อ. สุธิพงษ  วัฒนศิริ 18430 ร.14

7982 พ.ต. ฐานิตย  รอดเนตร 18431 มทบ.39 (นายทหาร)

7983 ส.อ. กัมพล  โสมนัสบวร 18432 สง.สด.จว.ม.ส.

7984 ส.อ. อภิชัย  อายุยืน 18434 กรม ทพ.31

7985 ส.อ. อานนท  มาตน 18435 มทบ.35

7986 ส.อ. ภานุมาส  ประคุณคงชัย 18436 สง.สด.จว.อ.ต.

7987 ส.อ. วรชัย  สุขะวัฒนะ 18437 สง.สด.จว.ช.ร.

7988 ส.ท. เขมทัต  ทาปง 18438 มทบ.35

7989 ส.ต. ยุทธกานต  แสงศรีจันทร 18439 กรม ทพ.31

7990 ส.ท. จักรณรงค  อ่ินคํา 18440 กรม ทพ.31

7991 ส.ท. ยงยศ  รอดไพรี 18441 กรม ทพ.31

7992 อส.ทพ. สมมิต  ดวงพิจิต 18445 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7993 อส.ทพ. ณรงค  วงศแพทย 18448 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7994 อส.ทพ. สิงคาร  มั่งมูล 18449 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7995 ส.อ. ศักรินทร  เช้ือแสนดี 18451 กรม ทพ.31

7996 อส.ทพ. สมศักดิ์  กรก่ิง 18452 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7997 อส.ทพ. วิเชียร  แสนบาน 18453 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7998 อส.ทพ. ประหยัด  มุกดาออน 18454 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

7999 อส.ทพ. มานิตย  กองสี 18455 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8000 อส.ทพ. ณัฐรงคกรณ  เจริญเมือง 18456 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8001 อส.ทพ. เดน  ชุมภูชนะภัย 18457 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8002 อส.ทพ. บรรจง  ใจดี 18458 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8003 อส.ทพ. สากล  กันทะเนตร 18459 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8004 อส.ทพ. ชิน  ธรรมสอน 18460 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8005 อส.ทพ. ธงชัย  คําสอน 18461 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8006 อส.ทพ. สมศรี  ปเลี่ยม 18462 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8007 ส.ท. กริช  แสนมงคล 18464 กรม ทพ.31

8008 จ.ส.ท. วรากร  แกวจุนันท 18465 กรม ทพ.31

8009 ส.อ. วัชระ  กาญจนคงคา 18466 กรม ทพ.31

8010 ส.อ. ออมทรัพย  อองยิ่ง 18467 กรม ทพ.32

8011 ส.อ. สมชาย  สรอยศรี 18468 กรม ทพ.32

8012 อส.ทพ. ใหม  เทพแกว 18471 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8013 อส.ทพ. ทัตศรี  กิจเจริญ 18474 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8014 อส.ทพ. ประสาน  สูงกรม 18475 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

8015 อส.ทพ. มนัสพงษ  อะโนชัย 18476 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

8016 อส.ทพ. ประพันธ  ขยัน 18477 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

8017 อส.ทพ. ยุทธ์ิ  ยาวิเลิง 18478 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

8018 อส.ทพ. ธานี  ยาลังกา 18479 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

8019 อส.ทพ. เอกพล  วิไลผล 18480 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

8020 อส.ทพ. ณัฐวุฒิ  ราภิยะ 18484 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

8021 ส.ต. ดํารงคฤทธ์ิ  ศิริภานุกูล 18486 กรม ทพ.33
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8022 จ.ส.ต. ศรานิวัฒน  บุตรี 18488 กรม ทพ.36

8023 อส.ทพ. บูรณภิภพ  พรรณนวัช 18489 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

8024 อส.ทพ. ฉลวย  สีสด 18490 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

8025 อส.ทพ. สุรชาติ  โพธคุมภัย 18492 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

8026 อส.ทพ. สงเสริม  สกุลจรรยาเลิศ 18493 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

8027 อส.ทพ. บรรจง  รองบอน 18494 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

8028 อส.ทพ. พรชัย  อนุรักษพนาสกุล 18496 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

8029 อส.ทพ. วรชิต  เกษตรปญญา 18499 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

8030 อส.ทพ. วิฑูรย  ชัยรักษาพันธ 18502 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย.บก.)

8031 ส.อ. เดชา  แดงทุง 18503 ร.14

8032 พ.ท. สมภพ  ขันลื้อ 18504 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

8033 จ.ส.ท. วัฐจักร  เนรมัติ 18505 ป.4 พัน.104

8034 ส.อ. ธนกฤต  ใจวอง 18506 ป.4 พัน.104

8035 ส.อ. ฐิติ  เกริกหลา 18507 ป.4 พัน.104

8036 ส.อ. บัณฑิต  เขียวสน่ัน 18509 ป.4 พัน.104

8037 ส.อ. ณรงคฤทธ์ิ  ประนันวงค 18510 ป.4 พัน.104

8038 ส.อ. จักราวุฒิ  อุยวงคษา 18511 ป.4 พัน.104

8039 ร.ต. อนุพล  อากาศวรรธนะ 18512 สมาชิกสงเงินเอง

8040 ร.ต. สุรชาติ  สีสังข 18513 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

8041 ส.อ. อภิสิทธ์ิ  วงศคําจันทร 18514 รร.การบินทหารบก

8042 ส.อ. พุฒิพงศ  ลังการพินธุ 18515 กอง สพบ.พล.ร.4

8043 จ.ส.อ. วันชนะ  เพชรแสง 18517 ช.พัน.4 พล.ร.4

8044 จ.ส.ต. ชัยณุวัฒน  แกวคงดี 18518 ช.พัน.4 พล.ร.4

8045 จ.ส.อ. รชานนท  เสารอิน 18519 ช.3 พัน.302

8046 อส.ทพ. ภานุวัฒน  พรมเภา 18521 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8047 ร.อ. สุรวุฒิ  โสตถิปณฑะ 18522 มทบ.310

8048 จ.ส.อ. นิมิตร  จิตตหาญ 18523 มทบ.310

8049 จ.ส.ท. อภิโชค  ตางพันธ 18524 มทบ.310

8050 จ.ส.อ. ฉัตรชัย  ชัยพิพัฒน 18526 มทบ.36 

8051 ร.ต. พล  นันทะบุตร 18528 ม.3 พัน.26

8052 จ.ส.อ. เกษม  ศรีโท 18529 ม.3 พัน.26

8053 ส.อ. ยศกฤต  คําจันทึก 18531 มทบ.36 

8054 พ.อ. ชุติชัย  อาทิตย 18535 มทบ.39 (นายทหาร)

8055 พ.ท. ชยุต  จันทะวงค 18536 มทบ.37

8056 จ.ส.ต. สมชาย  พงษสันติ 18537 ช.3

8057 จ.ส.ต. วรวุฒิ  ประสบลาภ 18538 พัน.สห.31

8058 ส.อ.หญิง มณีรัตน  โปรยรุงทอง 18539 มทบ.39

8059 จ.ส.ต. ปกปอง  ปญญาดี 18541 ป.4 พัน.4

8060 ร.ต. สถิตย  อยูเอม 18542 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

8061 ส.ท. ภาคภูมิ  ดีประสม 18545 ม.3 พัน.13

8062 ส.อ. เอกรินทร  นาอินทร 18546 กรม ทพ.31

8063 ส.อ. ธัญธัช  วันแวน 18547 ม.3 พัน.13
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8064 ส.ท. อรงคกร  เอ่ียมทอง 18548 ม.3 พัน.13

8065 ส.อ. สุรเชษฐ  ศรีวิชัย 18549 ป.พัน.7 พล.ร.7

8066 ส.ท. ไพโรจน  คงยืน 18550 กรม ทพ.31

8067 ส.ท. สมจิตย  สีชมภู 18551 กรม ทพ.31

8068 อส.ทพ. ดาวรุง  บุษบา 18552 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8069 พ.ต. บุญยฤทธ์ิ  ทับทิมออน 18553 ช.3

8070 ส.อ. เอกภพ  อุดคํา 18554 กรม ทพ.32

8071 ส.ต. ศุกรชัย  หยกลาภเจริญสิน 18555 กรม ทพ.36

8072 ส.อ. เอกสิทธ์ิ  คําแควน 18556 กรม ทพ.32

8073 ส.อ. พัชรพล  นํ้าดอกไม 18557 กรม ทพ.32

8074 อส.ทพ. สมาน  ศรีรุงเรือง 18558 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8075 อส.ทพ. สุชาติ  อายุยืน 18560 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8076 อส.ทพ. เอนก  ไชยเสน 18561 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8077 อส.ทพ. ประหยัด  มะโน 18562 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8078 อส.ทพ. อภัย  รกไพร 18564 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8079 อส.ทพ. มะนัด  ศรีวงค 18565 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8080 อส.ทพ. สมหมาย  บัวเหล็ก 18567 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8081 อส.ทพ. สนิท  เทพจันตา 18568 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8082 อส.ทพ. ชาญ  พะวันรัมย 18569 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8083 อส.ทพ. ประดอน  สุขเสาร 18570 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8084 อส.ทพ. เนย  แกวกลม 18571 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8085 อส.ทพ. แฉลม  ถ่ินทองหลาง 18572 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8086 อส.ทพ. พิเชด  ดลภักดี 18573 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8087 อส.ทพ. สมบัติ  จักรพล 18575 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8088 อส.ทพ. สมพงษ  พงสุวรรณ 18577 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8089 อส.ทพ. ทอง  พิมเสน 18578 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8090 อส.ทพ. บัญยัติ  บนทอง 18579 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8091 อส.ทพ. ประสิทธ์ิ  นามเมืองปก 18580 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8092 อส.ทพ. บุญมี  สมแสง 18581 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8093 ส.อ. วัชรพงษ  บุญมาลา 18583 กรม ทพ.36

8094 จ.ส.อ.หญิง สุทธิชา  มวงมา 18589 มทบ.39

8095 ส.อ. วัชรพงค  จันทรเพ็ง 18590 สมาชิกสงเงินเอง

8096 ร.ต. ชัยพร  จันทรเจริญศรี 18592 ป.พัน.17 พล.ร.7

8097 จ.ส.อ. ศิวนันท  นันทะเสน 18593 ป.พัน.17 พล.ร.7

8098 จ.ส.อ. สันติ  สิทธิ 18594 ป.พัน.17 พล.ร.7

8099 จ.ส.อ. ปริญญา  นามะกุณณา 18595 ป.พัน.17 พล.ร.7

8100 จ.ส.อ. วรชัย  สุทธินันทชัย 18596 ป.พัน.17 พล.ร.7

8101 จ.ส.ต. เกรียงศักดิ์  พันธบุญ 18597 ป.พัน.17 พล.ร.7

8102 จ.ส.ต. สมบูรณ  คมจริง 18598 ป.พัน.17 พล.ร.7

8103 จ.ส.ต. กฤษณะ  ลํานอย 18599 ป.พัน.17 พล.ร.7

8104 ส.อ. ไชยชนะ  เทพจันตา 18600 ป.พัน.17 พล.ร.7

8105 ส.อ. เอกภักดิ์  เช้ือหมอ 18602 ป.พัน.17 พล.ร.7
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8106 ส.อ. กองเกียรติ  สถิตคุณากูล 18603 ป.พัน.17 พล.ร.7

8107 ส.อ. ศิลปชัย  เจนใจ 18604 ป.พัน.17 พล.ร.7

8108 ส.อ. มานพ  ปนใจ 18605 ป.พัน.17 พล.ร.7

8109 ส.อ. นพรัตน  เกงการทํา 18607 ป.พัน.17 พล.ร.7

8110 ส.อ. ยุติวิชญ  รัตนวิมลเมือง 18608 ป.พัน.17 พล.ร.7

8111 จ.ส.ต. สมคิด  หมั่นเมือง 18609 ป.พัน.17 พล.ร.7

8112 ส.อ. กชสิษฐ  จักรใจ 18610 ป.พัน.17 พล.ร.7

8113 จ.ส.อ. สุดที  นาคทอง 18611 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

8114 จ.ส.อ. สมหมาย  ศรีบุรินทร 18612 พัน.พัฒนา 3

8115 ร.ท. พเยาว  สงวนทรัพย 18613 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

8116 ร.ต. ทองดี  นิกรสันติธรรม 18614 ร.14

8117 จ.ส.อ. ณรงคพล  จินดาวงษ 18615 ช.พัน.4 พล.ร.4

8118 จ.ส.อ. เคียง  ปนวิชัย 18616 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

8119 ร.ต. ประสิทธ์ิ  ทองมี 18617 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

8120 จ.ส.อ. ปรีชา  ขุนพิลึกเรืองเดช 18618 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

8121 จ.ส.ท. วีรเดช  นวมนาค 18619 กรม ทพ.33

8122 จ.ส.อ. ธนน  แกวมา 18620 รพ.คายวชิรปราการ

8123 ร.ต. ประพาด  ประติโก 18621 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

8124 ร.ต. สถิตย  ศักดาคํา 18622 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

8125 ร.ต. สมัย  มวงมี 18623 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

8126 จ.ส.ท. สามารถ  สีสังข 18625 พัน.พัฒนา 3

8127 พ.อ. คณิน  อริยะวงศ 18626 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

8128 ร.ต. สมชาย  รสหวาน 18627 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

8129 จ.ส.อ. สุทธิพงษ  วงคใหม 18628 กรม ทพ.36

8130 ส.อ. ธนวัฒน  หรุนสมบูรณ 18630 พัน.สร.4

8131 ส.อ. ธีรวัฒน  อินทะชัย 18632 กอง สพบ.พล.ร.4

8132 จ.ส.ต. เกียรติพันธุ  มาอุตสาห 18633 กอง สพบ.พล.ร.4

8133 ส.อ. พงษพิสิษฐ  พันชูกลาง 18634 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

8134 ส.อ. อัฐพล  นุมเมือง 18635 ทน.3

8135 ร.ท.หญิง ปาจรีย  ขวัญใจ 18636 มทบ.34

8136 จ.ส.อ. สิทธิชัย  ทาธวัช 18637 ทภ.3

8137 จ.ส.อ. ศรชัย  มวงมา 18638 ทภ.3

8138 ร.อ. บัณฑิต  อินทโชติ 18639 ทภ.3 (นายทหาร)

8139 ส.อ. ธันบดินทร  ดาแวน 18640 ศปภอ.ทบ.3

8140 ส.อ. ทวีชัย  รวนลอย 18641 ศปภอ.ทบ.3

8141 จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ  ทองเลี่ยน 18642 ช.3 พัน.302

8142 ส.อ. ชวลิต  ดวงมนตรี 18643 ช.3 พัน.302

8143 ส.อ. ชนินทร  รัตนะทิพย 18644 ร.4

8144 จ.ส.อ. พรรษา  สียะ 18645 ร.4 พัน.1

8145 ส.อ. สมควร  คูหาทอง 18646 ร.4 พัน.2

8146 จ.ส.อ. ภาณุวัฒน  บุญทอง 18647 ช.พัน.4 พล.ร.4

8147 จ.ส.ต. เมฆินทร  บํารุงราษฎร 18649 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)
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8148 ส.อ. ณัฐกิตติ์  อินยิ้ม 18650 ทภ.3

8149 ส.อ.หญิง นภัสรพี  คงภักดี 18651 ศฝ.นศท.มทบ.31

8150 ส.อ.หญิง วนิดา  คันธชิต 18652 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

8151 พ.ต.หญิง กรรณิกา  วัชระเศรณี 18653 รพ.คายจิรประวัติ

8152 จ.ส.ต. พีระศักดิ์  ตรีเนตร 18654 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

8153 ส.อ. ชัชวาล  อิศรางกูล 18655 ร.14 พัน.1

8154 ร.ต. อนุวัตร  ขุนสุด 18656 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

8155 ส.อ. ปริญญา  คุณุ 18657 ม.3 พัน.18

8156 จ.ส.ต. จักรพันธุ  สองเมือง 18658 ม.3 พัน.18

8157 จ.ส.ท. สุรัตน  ศรีสลุง 18659 ม.พัน.28 พล.ม.1

8158 จ.ส.ต. สุริยา  บุญแรง 18660 ป.21

8159 จ.ส.ท. พงศธร  พงศทวีกาญจน 18661 ป.21

8160 ส.อ. เอกชัย  สนใจ 18662 ป.21

8161 ส.ต. อานนท  ติรภู 18663 พล.ร.7

8162 ร.อ. อริญชัยธัช  เสนารัตนบํารุง 18664 สมาชิกสงเงินเอง

8163 จ.ส.ต. วชิรา  แกวปรีชาวัฒน 18665 กรม ทพ.32

8164 จ.ส.อ. จักราวุธ  อุปถัมภานันท 18666 กรม ทพ.32

8165 ส.ท. คมเดช  มายิ้ม 18667 กรม ทพ.32

8166 อส.ทพ. ทองสวน  ไชยเทพ 18669 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8167 อส.ทพ. สาลี  คํามิทัน 18670 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8168 อส.ทพ. คนอง  บํารุงบานทุม 18671 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8169 อส.ทพ. ชัด  ทองประเทือง 18672 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8170 อส.ทพ. วีระศักดิ์  พละศักดิ์ 18673 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8171 อส.ทพ. แหล  วินาโล 18674 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8172 อส.ทพ. ชาติชาย  สุดเสนห 18675 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8173 อส.ทพ. พจน  มณีวรรณ 18676 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8174 อส.ทพ. พิทักษ  คําแควน 18678 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8175 อส.ทพ. เริ่ม  ทองฟู 18679 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8176 อส.ทพ. ปรีชา  รกไพร 18680 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8177 อส.ทพ. วุฒิชัย  ขันไชย 18681 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8178 อส.ทพ. วารินทร  เทพจันตา 18682 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8179 อส.ทพ. ขาว  พนะสัน 18683 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8180 อส.ทพ. สุทธิพงษ  วงศตุย 18684 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8181 อส.ทพ. สุทน  นาเพ็ญ 18685 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8182 อส.ทพ. วัลลภ  ยาวุธ 18686 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8183 อส.ทพ. สุรศักดิ์  พรมตา 18687 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8184 อส.ทพ. ไสว  ใจปง 18688 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8185 อส.ทพ. ปรากร  มหายศนันท 18689 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8186 อส.ทพ. กมล  ขอดเตชะ 18690 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8187 อส.ทพ. ถา  คําแควน 18691 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8188 อส.ทพ. วัสไช  นาเพ็ญ 18692 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8189 อส.ทพ. สรศักดิ์  จันทรงาม 18693 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)
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8190 อส.ทพ. เชิด  ชมภู 18695 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8191 อส.ทพ. ฐิติวัฒน  มณีพิพัฒนศาสวัต 18697 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8192 อส.ทพ. ปยาวัฒน  สุทธหลวง 18698 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8193 อส.ทพ. บรรเทา  ใบบง 18699 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8194 อส.ทพ. เกรียงศักดิ์  คงความชนะ 18701 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

8195 อส.ทพ. สิทธิโชค  โปรงสกุล 18702 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

8196 อส.ทพ. ปรีชา  กุศลศิลธรรม 18704 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

8197 อส.ทพ.หญิง ดวงดาว  ดวงปญญา 18705 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

8198 อส.ทพ.หญิง ชลธิดา  หนูแกว 18706 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

8199 จ.ส.อ. วิรัตน  อยูเกษม 18707 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

8200 ร.ท. สุธรรม  พลธรรม 18708 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

8201 จ.ส.อ. วัลลภ  นุมเอ่ียม 18709 ทน.3

8202 จ.ส.อ. อาณัติ  หวังสุข 18710 มทบ.310

8203 พ.อ. ยงยุทธ  เหลาเขตรการ 18711 มทบ.33

8204 ส.อ. ชัชชัย  พรมมาศ 18712 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

8205 จ.ส.อ. วิสิฏฐ  สรอยแกว 18713 รอย.บก.พล.ม.1

8206 ร.ต. ธงไทย  ชงกรานตทอง 18714 กรม ทพ.33

8207 พ.ท. ประยูร  โทนสูงเนิน 18715 พล.ร.7

8208 อส.ทพ. บัณฑิต  ตาแกว 18719 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8209 อส.ทพ. แสง  อินปา 18720 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8210 อส.ทพ. รุง  บัณฑิต 18721 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8211 อส.ทพ. จําเนียร  วัดคํา 18722 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8212 จ.ส.อ. จักรกฤช  ฉิมนาค 18723 พล.พัฒนา 3

8213 จ.ส.อ. นัฐวุฒิ  จันวิสิ 18724 ร.4 พัน.2

8214 พ.ท. เชน  จุลพันธ 18726 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

8215 จ.ส.อ. หลวง  อินเท่ียง 18728 พล.พัฒนา 3

8216 จ.ส.อ. ปรีชา  พันเลิศ 18729 พล.พัฒนา 3

8217 ส.อ. นิชานนท  พงษพิมาย 18730 ร.4 พัน.3

8218 ส.อ. เดชณรงค  พินทิสืบ 18731 กอง สพบ.พล.ร.4

8219 จ.ส.ต. สุบิน  สมรอด 18732 กอง สพบ.พล.ร.4

8220 จ.ส.อ. วัชรชัย  แสงสวาง 18734 ช.3 พัน.302

8221 จ.ส.ต. ปกปอง  สมนึก 18735 ช.3 พัน.302

8222 ส.อ. วุฒิชัย  ใจวังโลก 18736 ร.4

8223 ส.ท. วรายุ  คงประเสริฐ 18737 ร.4 พัน.2

8224 ส.ท. อนุพันธ  มั่นศักดิ์ 18738 ร.4 พัน.2

8225 ส.อ. วัยวุฒิ  พุทธกะ 18739 ช.พัน.4 พล.ร.4

8226 ส.อ. กิตติรัตน  อินสอาด 18740 ช.3 พัน.302

8227 จ.ส.อ. อนุรักษ  โกศินานนท 18741 พล.พัฒนา 3

8228 ส.อ.หญิง วิไลรัตน  สังสิมมา 18742 มทบ.36 

8229 จ.ส.อ. โกมินทร  มืดคําบง 18743 ม.3 พัน.18

8230 จ.ส.อ. พีระพัฒน  สุพัศดา 18744 ม.3 พัน.18

8231 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์  ติ๊บเมืองมา 18745 สมาชิกสงเงินเอง
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8232 ส.อ. วีรศักดิ์  ระนาดเสนาะ 18747 สง.สด.จว.อ.ต.

8233 ส.อ. จิตรภาณุ  มณีสาร 18748 ร.7 พัน.2

8234 ส.ท. อนุพงศ  วงศชัย 18750 ร.7 พัน.1

8235 ส.ท. นธี  ดีปราชีพ 18751 ร.14 พัน.2

8236 ส.ท. ภูวนัย  เรืองสา 18752 ร.14 พัน.2

8237 จ.ส.ต. ชัยวัฒน  นาคนา 18753 ร.4 พัน.1

8238 จ.ส.อ. นรินทร  ลือเลิศ 18754 ป.พัน.17 พล.ร.7

8239 จ.ส.อ. จักรี  แสนคํา 18755 ป.พัน.17 พล.ร.7

8240 ส.อ. ภัทรวุฒิ  ดุมลักษณ 18756 ป.พัน.17 พล.ร.7

8241 พ.ต. วรรลบ  ภักดี 18757 ศฝ.นศท.มทบ.31

8242 ร.ท. อนุกูล  สีตะระโส 18758 มทบ.36 

8243 จ.ส.อ.หญิง เตือนใจ  ทับทิม 18759 พัน.สร.23

8244 ส.อ. วิโรจน  สุนทรชัยนุกุล 18760 กรม ทพ.31

8245 อส.ทพ. บุญเลิศ  กระดิษฐ 18761 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8246 อส.ทพ. ธงชัย  อุนเจริญ 18764 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8247 อส.ทพ. บูชิต  ปตานุสร 18765 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8248 อส.ทพ. สมชาย  เครือทิพย 18766 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8249 อส.ทพ. สุวิทย  แดงกัน 18767 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8250 อส.ทพ. ทศพรจ  ในแซ 18770 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

8251 อส.ทพ. กริศ  จอมวงค 18771 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

8252 อส.ทพ. ภานุชาติ  เอ่ียมทรัพย 18772 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

8253 อส.ทพ. สัญชัย  หยกวัฒนฤทธ์ิ 18774 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

8254 อส.ทพ. ศรีสุข  ผาติลาภพิพัฒน 18775 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

8255 อส.ทพ. สถาพร  สมปาน 18777 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

8256 อส.ทพ. ดนัย  ไชยวุฒิ 18781 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8257 อส.ทพ. ดามพ  ไชยยะ 18782 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8258 อส.ทพ. อภินันท  ธัญญะ 18783 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8259 ร.ท. สุคริษฐ  ขวาไทย 18786 สมาชิกสงเงินเอง

8260 ส.อ. วุฒิพันธ  แปงปน 18787 สง.สด.จว.ช.ร.

8261 ร.ต. รัศมี  ฤทธ์ิมหา 18788 รพ.คายสุริยพงษ

8262 จ.ส.อ. เกรียงไกร  เทพกัน 18789 รพ.คายสุริยพงษ

8263 ส.อ. ธีระวัฒน  ไชยโย 18790 รพ.คายสุริยพงษ

8264 จ.ส.อ.หญิง วรรณา  มูลสิงห 18791 รพ.คายสุริยพงษ

8265 พ.อ. บดินทร  เดชาเลิศ 18793 สมาชิกสงเงินเอง

8266 จ.ส.อ. อภิเชษฐ  คงบัว 18794 ช.พัน.4 พล.ร.4

8267 จ.ส.อ. สน่ัน  สืบนอย 18796 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

8268 จ.ส.ต. อานันต  มะโนวรณ 18799 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

8269 ร.ต. ไพรัช  ผูกพันธ 18800 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

8270 ร.ต. เชษฐชัย  นาคหลง 18801 ม.3 พัน.18

8271 พ.อ. ชัชวาล  ศิริเขต 18802 มทบ.39 (นายทหาร)

8272 ร.ท. ณรงค  มีหิรัญ 18803 มทบ.310

8273 ส.อ. อําไพ  เบาสันเทียะ 18804 ช.3 พัน.302
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8274 ส.อ. ธีรชัย  เอกสิทธ์ิดํารง 18805 ช.3 พัน.302

8275 ส.อ. เมธรวิน  ยุบุญศรี 18806 กอง สพบ.พล.ม.1

8276 ส.อ. ปรมินทร  อายุยืน 18807 กรม ทพ.32

8277 ส.อ. สกุลชัย  สุยะคํา 18808 กอง สพบ.พล.ม.1

8278 ส.อ. นรุตม  สังขเมือง 18809 กอง สพบ.พล.ม.1

8279 ส.อ. สมประสงค  สวัสดี 18810 ม.3 พัน.13

8280 จ.ส.ท. เอกลักษณ  จันทรศรี 18811 ม.3 พัน.18

8281 ส.อ. นัฐพงษ  เวชประสิทธ์ิ 18812 ม.3 พัน.18

8282 จ.ส.ต. มานะชัย  ไพยนิรันดร 18815 ร.4 พัน.2

8283 ส.อ. ชัยวระพงศ  คําลือ 18816 ร.14 พัน.3

8284 จ.ส.ต. สิทธิพงศ  อูปแกว 18817 ร.14 พัน.1

8285 ร.ท. จรุงวิทย  แจมใส 18819 ร.14 พัน.3

8286 ส.อ. ศิวพงศ  สงกาที 18820 ร.14 พัน.3

8287 จ.ส.ท. พงศกร  เนตรแสงศรี 18821 ป.พัน.17 พล.ร.7

8288 ส.อ. เฉลิมพร  วัชระกรณชัย 18822 มทบ.34

8289 ส.อ. สงกรานต  อายปวง 18823 พล.ร.7

8290 ส.ท. ธเนศ  อุนคํา 18824 พล.ร.7

8291 ส.ท. วีระยุทธ  สุริยา 18825 พล.ร.7

8292 ส.อ. วัชระ  ศรีสุวรรณ 18826 พล.ร.7

8293 ส.อ. ภานุพงศ  เดนดวง 18827 พล.ร.7

8294 ส.ต. เอกภพ  ดงเล็ก 18828 พล.ร.7

8295 ส.ท. ภานุพงศ  พรหมเมศร 18829 พล.ร.7

8296 ส.อ. เอกพจน  บัวพวงชน 18831 พล.ร.7

8297 ส.ท. ศราวุธ  เทพคํา 18832 พล.ร.7

8298 ส.อ. สุโกศล  นามสะกัน 18833 พล.ร.7

8299 ส.อ. เสกสรร  เข็มศรี 18834 ช.พัน.4 พล.ร.4

8300 ส.ท. สมพงษ  พุทธพิมพ 18835 ร.14 พัน.1

8301 ส.อ. วัชระ  ยอดเพชร 18836 ร.14 พัน.1

8302 จ.ส.อ. ชัยวุฒิ  วงศชัย 18837 กรม ทพ.31

8303 ส.อ. เมธี  ภูมิศรีจันทร 18838 กรม ทพ.31

8304 ส.อ. ธานินทร  บุริโท 18839 กรม ทพ.31

8305 อส.ทพ. ชาตรี  เกิดสุข 18841 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8306 อส.ทพ. สุวิน  บุญมาแกว 18842 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8307 จ.ส.อ. ประพัน  รกไพร 18843 กรม ทพ.32

8308 ส.อ. ธนาพล  ฉิมกุล 18844 กรม ทพ.32

8309 ส.อ. จาตุรนต  ทะสา 18845 กรม ทพ.32

8310 ส.ท. ชูเฉลิม  ชัยวงคเหล็ก 18846 ร.7 พัน.1

8311 ส.อ. ชนมภู  สินวรสุข 18847 กรม ทพ.32

8312 อส.ทพ. บวร  วิชายา 18848 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8313 ส.อ. อดิลักษณ  ไชยปญหา 18850 มทบ.39

8314 ส.ท. ประดิษฐศักดิ์  เจียนพันธ 18851 ร.4 พัน.3

8315 ส.ท. การัณยภาส  ฉัตรพรมราช 18852 มทบ.39



199

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

8316 ส.อ. ชุตินันต  ไกรสีขาว 18853 ทน.3

8317 ส.อ. นวพล  กอนนาค 18854 ร.14 พัน.2

8318 ส.ท. พงษพัฒน  บุตรคต 18855 ร.14 พัน.2

8319 ส.ต. เรืองศักดิ์  สืบทาว 18856 ร.14 พัน.2

8320 ส.อ. ไกรวิทย  เกิดสุข 18857 ร.14 พัน.2

8321 ส.อ. ชํานาญ  บุญญาประสิทธ์ิ 18858 ร.14 พัน.2

8322 ส.อ. ธิติ  บุญชวย 18859 ทภ.3

8323 ร.อ. สิทธิพันธ  สุมมาตย 18860 กรม ทพ.35

8324 ส.อ. ยงยุทธ  กอบกูธรรม 18861 กรม ทพ.36

8325 ส.อ. อาณัติ  รัตนะโสภา 18862 ศปภอ.ทบ.3

8326 จ.ส.อ. พิสิษฐ  บุญเมน 18863 ร.14 พัน.3

8327 ร.ท. นิคม  เสทน 18864 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

8328 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ  สายสูง 18865 ช.3 พัน.302

8329 จ.ส.อ. กิตติพงษ  วันชัย 18866 พล.ม.1

8330 จ.ส.อ. ทรงศักดิ์  หาญตุน 18867 ม.3 พัน.18

8331 จ.ส.อ. หิมาลัย  สายใจ 18868 มทบ.310

8332 ส.อ. พุทธพงษ  เทพกุศล 18869 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

8333 ส.อ. ปริวรรต  คุณทา 18870 กอง สพบ.พล.ร.4

8334 จ.ส.ต. วราวุฒิ  เกิดคง 18872 พล.พัฒนา 3

8335 ส.อ. จันทรบุตร  แยมดี 18873 ร.4

8336 ส.อ. ตุลา  สุขเกษม 18874 ร.4

8337 ส.อ. วุฒิชัย  ทองปอด 18875 ร.14

8338 ส.อ. ณัฐพล  บุญเมน 18876 ร.14

8339 ส.อ. วีระชน  ธุระพันธุ 18877 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

8340 จ.ส.อ. นพรัตน  จุฑาทัด 18878 มทบ.310

8341 ส.ท. ขจรศักดิ์  ฝกฝน 18879 รพ.คายวชิรปราการ

8342 ส.ท. อาทิตย  โลหมาก 18880 ร.14 พัน.1

8343 ส.อ. วัชระ  กําไร 18881 ร.14 พัน.1

8344 ส.ต. สิรวิชญ  ชาบัว 18882 ร.14 พัน.3

8345 ส.อ. คมสัน  มังคราช 18883 ร.14 พัน.2

8346 พ.ต. ทรงภพ  ชาญเดช 18885 ม.2

8347 ส.อ. ธวัชชัย  บุญคุม 18886 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

8348 ส.อ. ประวิทย  เกตุหอม 18887 ม.3

8349 ส.อ. วัชเรนทร  เนตรภู 18888 ม.พัน.28 พล.ม.1

8350 ส.อ. ปฐวี  แนวสวัสดิ์ 18889 พัน.สห.31

8351 ร.ต. ทวิช  พิเคราะห 18891 กรม ทพ.31

8352 อส.ทพ. ปยะพันธ  ธรรมปญญา 18892 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8353 ส.อ. จตุภูมิ  ธราวรรณ 18893 มทบ.38

8354 อส.ทพ. เสกสรรค  อินตะกัน 18894 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8355 อส.ทพ. อดิศักดิ์  ใจนวล 18895 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8356 อส.ทพ. สุรินทร  กาวินคํา 18897 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8357 อส.ทพ. เฉลิมพล  ไชยศิลป 18898 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)
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8358 อส.ทพ. จันสม  รกไพร 18899 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8359 อส.ทพ. ประดิษฐ  รกไพร 18900 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8360 อส.ทพ. สุชาติ  รกไพร 18901 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8361 อส.ทพ. ดุสิต  ไชยา 18902 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8362 อส.ทพ. อุดม  สายนํ้าเย็น 18903 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8363 อส.ทพ. วัด  นันทะแกว 18906 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8364 อส.ทพ. สถาพร  สิงหธนะ 18907 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8365 อส.ทพ. ศักดา  พรามพิลา 18908 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8366 อส.ทพ. จําลอง  แกวพิรุณรักษ 18909 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8367 อส.ทพ. ชายแดน  กาใจ 18910 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8368 อส.ทพ. เทวัณ  ศรีมวงสุข 18911 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8369 อส.ทพ. อนุศักดิ์  อินปา 18912 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8370 อส.ทพ. ทวี  จักรดี 18914 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8371 อส.ทพ. ปารีส  กิวัน 18916 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8372 ส.อ. วีรภัณฑ  ใสสะอาด 18918 กรม ทพ.33

8373 ส.อ. ธราดล  วรวิทยขจรภพ 18919 กรม ทพ.33

8374 อส.ทพ. วิริยะ  คําเครือคง 18920 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

8375 อส.ทพ. สมาร  กางยาง 18921 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

8376 ส.อ. นพรัตน  ณ สุวรรณ 18922 ร.4

8377 ร.อ. พงศภีระ  สิงหโตทอง 18923 ร.4 พัน.1

8378 ร.ต. ศุภวิชญ  ใจกลา 18926 สง.สด.จว.พ.ย.

8379 พ.ต. สตพล  มั่นเขตกร 18927 สง.สด.จว.ต.ก.

8380 ส.ท.หญิง ลัดดาวัลย  ซวนเฮง 18928 มทบ.310

8381 จ.ส.อ. สราวุธ  กุณาเลย 18929 ป.พัน.17 พล.ร.7

8382 ส.ท. ศรัณย  อินตะวิน 18930 พล.ร.7

8383 จ.ส.อ. สุรินทร  ปวนนา 18931 ร.7 พัน.2

8384 ส.อ. ลือชัย  ตายพูล 18932 ร.4

8385 จ.ส.ท. หัสชัย  ขมินทกูล 18933 ร.14 พัน.2

8386 ส.อ. บูชา  ยิ้มเจียม 18934 ร.4 พัน.3

8387 ร.อ. ธนาวิทย  ติ๊บใจ 18935 ร.14 พัน.1

8388 ส.อ. ธนาวุฒิ  ผะกากอง 18936 ร.14 พัน.1

8389 ส.อ. กฤษฎา  วัฒนะศิริ 18937 ร.14 พัน.1

8390 ส.อ. ติณณภพ  นพบุรี 18938 ร.14 พัน.1

8391 ส.อ. กฤษฎา  พาลี 18939 ร.14 พัน.1

8392 ส.อ. ศิวะ  พิมพแปลก 18940 ร.14 พัน.3

8393 ส.ต. นนทชัย  ใจธรรม 18941 ร.14 พัน.1

8394 ส.อ. ฤทธิชัย  ยอดเกตุ 18942 ร.14 พัน.2

8395 ส.อ. ลิขิต  สายตาดํา 18943 ร.14 พัน.1

8396 ส.อ. ณรงค  ศรีนวล 18944 ร.14 พัน.1

8397 ส.ต. อภิสิทธ์ิ  โพนศรี 18945 ร.14 พัน.1

8398 ส.ต. สุทธิเกียรติ  สรอยแกว 18947 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

8399 ส.ท. อนุพงษ  กลาหาญศึก 18948 ร.14 พัน.1
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8400 ส.อ. สุภฤกษ  เพ็งพุม 18949 ร.4 พัน.1

8401 ส.ท. ธนาทร  ทะเสรี 18950 ร.14 พัน.1

8402 ส.อ. เผด็จ  คําเดชศักดิ์ 18951 ร.14

8403 ส.อ. คมศักดิ์  ศรียา 18953 ร.14 พัน.1

8404 ส.อ. นิติพล  บัวแยม 18954 ร.14 พัน.1

8405 ส.ท. สิทธิชัย  มีแกว 18956 ร.14 พัน.1

8406 ส.อ. สันติ  อาจสาลี 18957 ร.14 พัน.1

8407 ส.ต. เอนก  วงคกาไชย 18958 ร.14 พัน.3

8408 ส.ท. ณัฐภูมิ  จําปาทอง 18959 ร.14 พัน.2

8409 ส.อ. ณราชัย  มีชัย 18960 ม.3

8410 ร.ต. ณรงคเวทย  รัศมี 18961 ม.3 พัน.13

8411 ส.อ. กลวัชร  บุญละ 18962 ม.3 พัน.13

8412 จ.ส.ต. กฤษฎา  นามขาน 18963 ม.3 พัน.26

8413 ส.อ. กิตติพงษ  ดีปนตา 18964 กรม ทพ.32

8414 ส.อ. รัตนพล  คุยศรี 18965 กอง สพบ.พล.ม.1

8415 ส.อ. ประดิษพัทธ  อาจหาญ 18966 กอง สพบ.พล.ม.1

8416 จ.ส.อ. ณัฐพล  เยาวใจ 18967 ป.4 พัน.104

8417 จ.ส.อ. นพพร  ขจรศรี 18968 ป.4 พัน.104

8418 จ.ส.อ. มานพ  สวนดอกไม 18969 ช.พัน.4 พล.ร.4

8419 ส.อ. ปภังกร  ยินิรัมย 18970 ช.พัน.8 พล.ม.1

8420 ส.อ. อดิพล  อ่ิมบุญ 18971 ช.พัน.8 พล.ม.1

8421 ส.อ. สรยุทธ  มั่นเขตกิจ 18972 ส.พัน.4 พล.ร.4

8422 ส.อ. ศุภปริญ  ระวังถอย 18973 ส.พัน.23 ทภ.3

8423 จ.ส.ท. วรรณวุฒิ  นวมนาค 18974 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

8424 จ.ส.อ. ณรงค  บุตรนํ้าเพชร 18975 สง.สด.จว.พ.จ.

8425 จ.ส.อ. เกียรติพงศ  มานิตเจริญ 18976 มทบ.310

8426 พ.ต. อนิรุทธ์ิ  อุดนัน 18977 สง.สด.จว.อ.ต.

8427 จ.ส.อ. ศราวุธ  คุมภัย 18979 รอย.ปจว.3

8428 ส.ท. ธนากร  ชํานาญ 18981 กรม ทพ.33

8429 ส.ท. ภูเบศร  สาสกุล 18983 กรม ทพ.33

8430 ส.ท. พรพิรุณ  บุญจีน 18984 กรม ทพ.35

8431 ส.ท. ศุภชัย  ตนสีนนท 18985 กรม ทพ.35

8432 ส.ท. ภูริทัต  ทองสมช่ือ 18986 กรม ทพ.35

8433 ส.อ. วีระพงษ  จันทรคนึง 18987 กรม ทพ.35

8434 ส.ท. ธนศักดิ์  โตพร 18989 กรม ทพ.35

8435 ส.ต. พรศักดิ์  บงกชลาวัณย 18990 กรม ทพ.36

8436 ส.อ. ศุภชัย  ยะตั๋น 18992 กรม ทพ.31

8437 ส.ท. ภานุกร  มีบุญนาค 18993 กรม ทพ.35

8438 ส.ท. ณรงคฤทธ์ิ  ศรีรัตนะ 18995 กรม ทพ.35

8439 ส.อ. วัชรินทร  ดวงพรม 18996 กรม ทพ.35

8440 ส.ท. สงกรานต  คงเช้ือสาย 18997 กรม ทพ.35

8441 ส.อ. พีระพล  ทองจีน 18998 กรม ทพ.35
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8442 ส.อ. เผาพันธุ  หวังเจริญ 18999 กรม ทพ.35

8443 ส.อ. ภัทรพล  บัวผัน 19001 ทภ.3

8444 ส.อ. สุวิทย  บัวมุย 19002 กรม ทพ.32

8445 ส.ท. วิษณุ  เซ็งมา 19003 กรม ทพ.35

8446 ส.อ. ภูษิต  คํามี 19004 กรม ทพ.35

8447 ส.ท. กิตติศักดิ์  ซงโนนรัก 19005 กรม ทพ.35

8448 ส.อ. กิตติพล  ชางสรอย 19006 กรม ทพ.35

8449 ส.อ. ภักคพงค  เดชธนาหิรัญวัฒน 19007 ทภ.3

8450 ส.อ. อัศยุทธ  เดชฤดี 19008 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

8451 จ.ส.ท. อนิรุทธ์ิ  บุณยรัตนะ 19009 ร.4 พัน.2

8452 ส.อ. ณัฐวุฒิ  สะทาน 19010 ร.14 พัน.1

8453 ส.ท.หญิง สุกัญญา  วงษคํา 19011 มทบ.310

8454 จ.ส.อ. วีรเดช  วันรส 19012 พล.พัฒนา 3

8455 ส.อ. วชิระ  จันทรบานคลอง 19013 พล.พัฒนา 3

8456 ส.อ. อนันต  มั่นคง 19016 ม.3 พัน.13

8457 ส.อ. วิยะพงษ  ดีเกิด 19017 ม.3 พัน.13

8458 จ.ส.อ. กนก  เขมะกนก 19019 ส.พัน.11 พล.ม.1

8459 ร.ต. สําราญ  คูณหอม 19020 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

8460 จ.ส.อ. จําลอง  จิอู 19021 พล.พัฒนา 3

8461 จ.ส.อ. กรกฎ  รุงเรือง 19022 พัน.พัฒนา 3

8462 จ.ส.อ. ศักดา  กุลศรี 19023 ช.พัน.4 พล.ร.4

8463 จ.ส.อ. ธีรวัฒน  ช่ังจันทร 19024 ศปภอ.ทบ.3

8464 จ.ส.อ. สมพงษ  ปญญาพิมพ 19025 กรม ทพ.33

8465 จ.ส.อ. ไชยา  นนทจิตร 19026 รพ.คายพอขุนผาเมือง

8466 ส.อ.หญิง กุลธิดา  คําแยม 19029 ทน.3

8467 จ.ส.อ. เจริญศักดิ์  หวยสุข 19031 ร.4

8468 จ.ส.อ. สุนทร  กรเอ่ียม 19032 ร.4

8469 จ.ส.อ. สิทธิพงษ  เพชรกระจาง 19033 ร.4

8470 ส.อ. เกียรติชัย  นะวะศรี 19034 ร.4

8471 ส.อ. ณัฐพงษ  เมืองมูล 19035 ร.4

8472 จ.ส.ท. สุทธิพงศ  วงศสุวรรณ 19036 ร.4 พัน.2

8473 จ.ส.ท. สราวุฒิ  สุภาวดี 19037 ร.4 พัน.2

8474 ส.อ. นิสรุศน  พ่ึงสีใส 19038 ร.4 พัน.3

8475 จ.ส.ต. เกรียงไกร  ขลุยนาค 19039 ร.14

8476 ส.อ. สมจิต  มณีวงศรุงเรือง 19040 ร.14 พัน.2

8477 ส.อ. สุรชัย  ศรีแกว 19041 ร.14 พัน.2

8478 ร.ท. คงศักดิ์  วิเลปะนะ 19042 ร.14 พัน.3

8479 ส.อ. คุณากร  ทิมเครือจีน 19043 ร.14 พัน.3

8480 จ.ส.อ. ชินโชติ  เปลี่ยนขุนทด 19044 ร.7 พัน.2

8481 ส.อ. ศราวุธ  จันทรเทศ 19045 รอย.ลว.ไกล 4

8482 ส.อ. ชนะสิทธ์ิ  เบ็งยา 19046 รอย.ลว.ไกล 4

8483 ส.อ. เกียรติศักดิ์  จันทรแกว 19047 กรม ทพ.36
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8484 ส.อ. กรวิทย  ทองบัว 19048 ม.3

8485 ส.อ. กิตติวัฒน  ยงกัน 19049 ม.3 พัน.13

8486 จ.ส.ต. กิตติพงษ  สายจันเกตุ 19051 ม.พัน.28 พล.ม.1

8487 จ.ส.ต. เกรียงไกร  คําแสนหมื่น 19052 ม.พัน.28 พล.ม.1

8488 ส.อ. วิริยะ  บุญประเสริฐ 19053 ม.พัน.28 พล.ม.1

8489 ส.ท. สิทธิศักดิ์  ธุระทํา 19054 ม.พัน.28 พล.ม.1

8490 ส.ท. ปญญา  ภูคําศักดิ์ 19055 ม.พัน.28 พล.ม.1

8491 ส.อ. นบอนันต  สารจันทร 19056 ม.พัน.28 พล.ม.1

8492 ส.อ. พงษศิริ  ทวีชัย 19057 ม.พัน.28 พล.ม.1

8493 ส.ต. สมศักดิ์  เถาทิพย 19058 กอง สพบ.พล.ม.1

8494 ส.ท. ยุทธนา  พรมประสิทธ์ิ 19059 กอง สพบ.พล.ม.1

8495 ส.อ. นพดล  พุมพวง 19060 ป.4

8496 ส.อ. ธิติวุฒิ  พุมทอง 19062 พล.พัฒนา 3

8497 จ.ส.อ. อรรถวิทย  อินธรรม 19063 พัน.พัฒนา 3

8498 ส.อ. สิทธิชัย  จันทรเช้ือ 19064 ช.3

8499 ส.อ. คเณศร  นาวงษ 19065 พัน.พัฒนา 3

8500 ส.อ. วิทยา  จาเคลือ 19066 พัน.พัฒนา 3

8501 จ.ส.ท. ณัฐพล  ปบานใหม 19067 พัน.พัฒนา 3

8502 จ.ส.ท. ศุภกิจ  ศิริ 19068 ช.3 พัน.302

8503 ส.อ. สุทิน  พรมไชย 19069 กรม ทพ.32

8504 ส.อ. ชาติชาย  ทวีรัตนประภา 19070 ช.พัน.4 พล.ร.4

8505 ส.ท. ภูวนารถ  ไชยสอน 19071 ร.4 พัน.1

8506 ส.อ. วีระชัย  สุริโย 19072 ช.พัน.4 พล.ร.4

8507 ส.อ. อาทิตย  วงจันทะเลียง 19073 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

8508 จ.ส.ท. อดิศักดิ์  สีตาแสน 19074 ช.พัน.8 พล.ม.1

8509 ส.ท. ธีระพงษ  อ่ิมบุญ 19075 ส.พัน.11 พล.ม.1

8510 ร.ต. พงศศิริ  ประเทือง 19076 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

8511 พ.ท. สุรพงษ  นวลจันทร 19077 ทภ.3 (นายทหาร)

8512 ส.อ. สมจิตร  จันทรศรีเปรม 19078 มทบ.310

8513 ส.อ. วุฒินันท  วรศรี 19079 กรม ทพ.35

8514 ส.ท. ธีระวัฒน  สุริยะวงค 19080 กรม ทพ.35

8515 ส.อ. ศุภกร  หนันศรี 19081 กรม ทพ.32

8516 ส.ต. ชนากร  แยมหอม 19082 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

8517 จ.ส.อ. รณฤทธ์ิ  เหลืองอราม 19084 สง.สด.จว.ช.ม.

8518 ส.อ. ประสพโชค  มวนทอง 19085 ร.14 พัน.2

8519 จ.ส.อ. เอกสิทธ์ิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 19087 ม.พัน.28 พล.ม.1

8520 ร.ท. วัฒนา  หอมดอก 19089 พล.พัฒนา 3

8521 ร.ท. ณรงค  นอยวงษ 19090 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

8522 จ.ส.อ. ยุทธพงษ  พุกบานเกา 19091 ช.พัน.4 พล.ร.4

8523 ร.ต. ธรา  ยงยุทธ 19092 ช.พัน.8 พล.ม.1

8524 จ.ส.ท. ณัทกร  โยนะกาศ 19093 กรม ทพ.32

8525 จ.ส.อ.หญิง ลักขณา  สอนน่ิม 19095 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)
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8526 จ.ส.อ. วีรชาติ  เจริญสุข 19097 ป.พัน.17 พล.ร.7

8527 ส.อ. จักรพงษ  แกวเทศ 19098 ทภ.3

8528 ส.อ. อนุรักษ  โพธ์ิทอง 19099 ทภ.3

8529 ส.อ. นพดล  ปนประเสริฐ 19100 ทภ.3

8530 ส.อ. รัชพล  ปนนอย 19101 รอย.บก.พล.ร.4

8531 ส.ต. สุทัศน  แกวเสนา 19102 ร.14

8532 ส.ท. เรวัฒน  พนาไพร 19103 ร.14 พัน.1

8533 ส.ท. ชุมพล  จองมุง 19104 มทบ.33

8534 จ.ส.ต. พงศธร  แถมพยัคฆ 19105 ร.14 พัน.2

8535 ส.อ. ภาณุพงศ  เขียวตาย 19108 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

8536 ร.ท. สาคร  ปรีเปรม 19109 ป.พัน.17 พล.ร.7

8537 จ.ส.อ. นิพนธ  อุทาโย 19110 ป.พัน.17 พล.ร.7

8538 ร.อ. วรยุทธ  ปรีชาสุปญญา 19111 สมาชิกสงเงินเอง

8539 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์  อินทโชติ 19112 สมาชิกสงเงินเอง

8540 ส.อ. สุริยัน  พลอาวรณ 19113 ช.พัน.8 พล.ม.1

8541 ส.อ. จักรกริช  พิมพชัยภูมิ 19114 กรม ทพ.33

8542 ส.ท. ปภาวิน  ตะวัง 19115 กรม ทพ.31

8543 ส.อ. วีรภัทร  ธนาภาทิวัตถ 19116 สง.สด.จว.ช.ม.

8544 ส.อ. วีระภูมิ  ขานชัยภูมิ 19117 ส.พัน.23 ทภ.3

8545 ส.อ. ณรงคศักดิ์  คลายมั่ง 19118 ส.พัน.23 ทภ.3

8546 ส.ท. ตอตระกูล  ทองจันทร 19120 สมาชิกสงเงินเอง

8547 พ.ต. มนัส  กันทะมา 19121 สง.สด.จว.ช.ม.

8548 ส.อ. วันเฉลิม  จิณะหลา 19122 กรม ทพ.32

8549 ส.อ. กฤษฎา  ทิพยพยัคฆกร 19123 กรม ทพ.32

8550 ส.ต. จีระศักดิ์  ใจบาล 19124 กรม ทพ.32

8551 อส.ทพ. ยุทธพงษ  เมืองมูล 19126 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8552 อส.ทพ. กรดิเรก  ทองสุข 19127 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8553 ส.ต. นรังสรรค  แจงจีน 19128 ร.14 พัน.2

8554 อส.ทพ. ธรรมนูญ  ขยัน 19129 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8555 อส.ทพ. เดชณรงค  นํ้าตอง 19130 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8556 อส.ทพ. เชาวลิต  รักศิลป 19131 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8557 อส.ทพ. พิทยา  กันคํา 19132 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8558 อส.ทพ. แสวง  ธรรมศิริ 19133 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8559 อส.ทพ. ปวน  เข่ือนเมือง 19134 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8560 อส.ทพ. ถนอม  อินปน 19135 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8561 จ.ส.ต. เฉลิมพล  บวรเลิศวิลัย 19136 กรม ทพ.35

8562 ส.อ. สิทธิเดช  ทองแพง 19137 กรม ทพ.36

8563 ส.อ. วงคศักดิ์  หลักเพชร 19138 พล.พัฒนา 3

8564 ส.อ. เกรียงศักดิ์  จันทรสุภาเสน 19140 สง.สด.จว.ช.ร.

8565 ส.อ. ทศพล  ฟาแลบ 19141 มทบ.34

8566 ส.ท.หญิง จิตราภรณ  นามไพร 19142 รพ.คายจิรประวัติ

8567 จ.ส.อ. ระวีวัฒน  สุทธิภาค 19143 ร.4
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8568 จ.ส.อ. สวัสดิ์  กรสิงห 19144 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

8569 จ.ส.อ. ณรงคชัย  คงเจริญ 19145 ม.3 พัน.26

8570 จ.ส.อ. ประพันธ  กําคําเพ็ชร 19146 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

8571 จ.ส.อ. ชนะ  ทองยิ่ง 19147 มทบ.36 

8572 ร.ต. มานะ  กันมาลัย 19149 มทบ.36 

8573 จ.ส.อ. วรวุฒิ  บุญญะ 19150 ช.3 พัน.302

8574 จ.ส.อ. มานัด  ผมปน 19151 ม.3 พัน.18

8575 พ.ท. แผนดิน  บุญแข็ง 19152 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

8576 ส.ท. ศุภมงคล  ภักดีอาษา 19153 ร.14

8577 ส.ท. บรรดาศักดิ์  ตาวะกะ 19154 ร.14

8578 ส.อ. ณพชรมนศ  สัจธรรมศ 19155 ร.14 พัน.2

8579 จ.ส.ท. คมสันต  จันทรแกว 19156 พัน.สร.4

8580 ส.อ. รณฤทธ์ิ  อวมคุม 19157 ร.4 พัน.1

8581 ส.อ. วุฒิชัย  เจริญผล 19158 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

8582 จ.ส.อ. ธวัชชัย  วงษขุลี 19160 กอง สพบ.พล.ร.4

8583 จ.ส.ต. วรพล  เสวกวิหารี 19161 กอง สพบ.พล.ร.4

8584 จ.ส.อ. พิทักษ  เลี้ยงโกศล 19162 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

8585 จ.ส.ต. รัตนชัย  แซมี 19163 รอย.ปจว.3

8586 ส.อ. ธีรพงษ  ตาตะคํา 19164 ส.พัน.23 ทภ.3

8587 ส.อ. กิตติชัย  จันทา 19165 ส.พัน.23 ทภ.3

8588 ส.อ. มนู  จารเมือง 19167 ร.14

8589 ร.อ. ธนวัฒน  เรืองดี 19168 ร.4 พัน.2

8590 จ.ส.ต. พรเทพ  พวงทอง 19169 ร.4 พัน.1

8591 ส.อ. ศกลวัฒน  เอ่ียมสอาด 19170 ช.พัน.4 พล.ร.4

8592 จ.ส.อ. กฤษดา  เครือกิจ 19172 มทบ.310

8593 ส.อ. ฉัตรชัย  เชลงวิทย 19173 ม.พัน.28 พล.ม.1

8594 ร.อ. ชัชวาลย  เหาะหา 19174 ม.3

8595 ส.ท. ชาตรี  แกวที 19175 ม.3 พัน.13

8596 ร.ต. สรชัช  บุญอินทร 19176 ช.พัน.8 พล.ม.1

8597 จ.ส.อ. ชัชวาลย  ชินพะวอ 19177 พัน.พัฒนา 3

8598 ส.ท. ณัฐพล  พันธุยาง 19179 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

8599 ส.อ. อันติมะ  โยธาพล 19180 สง.สด.จว.พ.ช.

8600 ร.ต. ยุทธชัย  เศรษฐีธัญญาหาร 19181 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

8601 ส.อ. นันทธชาติ  แสงรัตน 19182 ร.14

8602 ร.ท. ฉัตรฐา  บุญสอน 19183 ร.14 พัน.2

8603 พ.อ. ธรรศพงษ  จารุบารมีอนันต 19184 มทบ.31

8604 ส.อ. วิสุทธ์ิ  พรหมปญญา 19185 ร.7

8605 ส.อ. ธีระเกียรติ  ตาแพร 19186 ร.7

8606 ส.อ. พลวัฒน  ยอดเมธา 19187 ร.7

8607 ส.อ. เจษฎา  สุยะใหญ 19188 ร.7

8608 ส.อ. ภาณุวัฒน  ศิริวรภา 19190 ร.7

8609 ส.ท. ณัฐวุฒิ  อินชุม 19191 ร.7
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8610 ส.ต. วรดนย  เกียรติพรศักดา 19193 ร.7

8611 ส.อ. จักรกฤษ  ธิกามล 19196 ร.7

8612 ส.ต. วัชรพงษ  จินาตอง 19198 ร.7

8613 ส.อ. ศุภกิจ  ปนใจกุล 19200 ร.7

8614 ส.อ. ยศพนธ  ธิบูรณ 19201 ร.7

8615 ส.อ. ณัฐวุฒิ  ระวังนัย 19202 ร.7

8616 ส.อ. ปรัชญา  อินถา 19203 ร.7

8617 ส.อ. กฤษฎา  เทพวงค 19204 ร.7

8618 ร.ต. อนุพงศ  ผัดวัง 19205 ร.7 พัน.1

8619 ส.อ. วัชกานต  พิชวงศ 19206 ร.7 พัน.1

8620 ส.อ. พงษเทพ  ยุบยําแสง 19207 ร.7 พัน.1

8621 ส.ต. วาณิชย  วชิระชาติ 19208 ร.7 พัน.1

8622 จ.ส.ต. สุธาโภชน  ปรัชญาวิชัยกุล 19209 ร.7 พัน.1

8623 ส.ต. รวีพล  พรหมทอง 19210 มทบ.38

8624 จ.ส.ต. ดํารงคศักดิ์  วงคตาคํา 19211 ร.7 พัน.1

8625 ส.ท. วัลลพ  ครองชัยชนะ 19213 ร.7 พัน.2

8626 ส.อ. ภูวดล  หงษคํา 19215 ร.7 พัน.2

8627 ส.ท. อรรถพล  ฝายตระกูล 19216 ร.7 พัน.2

8628 ส.อ. เกรียงไกร  ไชยวุฒิ 19217 พล.ร.7

8629 ร.ต. นพณัฐ  ชุณหะนันทน 19218 สมาชิกสงเงินเอง

8630 ส.ต. พิเชษฐ  มูลสม 19219 ร.7 พัน.5

8631 ส.อ. ทวีป  ใจนันท 19220 ร.7 พัน.5

8632 ส.อ. จาตุรงค  เวียงคํา 19221 ร.7 พัน.5

8633 ส.อ. กวินพัฒน  ธนันเรืองกิตต 19222 ร.7 พัน.5

8634 ส.อ. อัศนัย  สุวรรณแปง 19223 ร.7 พัน.5

8635 ส.ท. สมยศ  สุขคํานึง 19224 ร.7 พัน.1

8636 ส.อ. วีรพันธ  ตาคํา 19225 ร.7 พัน.5

8637 ส.อ. อรรถกร  ชิโพ 19226 ร.7 พัน.5

8638 ส.อ. พลวัต  สีแสงนันท 19227 ร.7 พัน.5

8639 ส.ต. เชวลิต  อมรไฝมงคล 19228 กรม ทพ.36

8640 ส.อ. สหชาติ  พรมลา 19230 ร.7 พัน.5

8641 ส.อ. เพ่ิมสุข  ผองศรีผล 19231 ร.7 พัน.5

8642 ส.อ. นพดล  ผิวเหลือง 19232 ร.7 พัน.5

8643 ส.ท. อนุรักษ  สุวรรณโณ 19235 ร.17

8644 ส.ท. พัชรพงษ  แกวสืบ 19236 ร.17

8645 ส.ท. เอกพจน  เลิศชัยสหกุล 19237 ร.17

8646 ส.ท. ศิวนัส  นามจิต 19238 ร.17

8647 ส.ท. อรรถพล  จันขวา 19239 ร.17

8648 ส.ท. ศุภชัย  แหลงหวยชัย 19240 ร.17

8649 ส.อ. เดชฤทธ์ิ  นาคผจญ 19241 ร.17

8650 ส.อ. ศราวุธ  แกวกา 19242 ร.17

8651 ส.อ. ณัฐพงศ  คงกุล 19243 ร.17
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8652 ส.ท. ณัฐพงษ  สิทธิศร 19244 ร.17 พัน.2

8653 ส.อ. สถาพร  สุยะใจ 19247 ร.17 พัน.2

8654 ส.อ. ธีระพงษ  บุญรัง 19248 ร.17 พัน.2

8655 ส.อ. ดนัย  ไชยเนตร 19249 ร.17 พัน.2

8656 ส.อ. ธวัชชัย  แกวเมืองคุณ 19250 ร.17 พัน.2

8657 ส.อ. ชัยยันต  เลหดี 19251 ร.17 พัน.2

8658 ส.อ. พนัสสนันท  ตัดแกว 19252 ร.17 พัน.2

8659 ส.อ. นิทัศน  สุนทร 19253 ร.17 พัน.2

8660 ส.อ. วัฒปตย  ธิศรี 19254 ร.17 พัน.2

8661 ส.อ. สมเดช  จอดอ 19255 ร.17 พัน.2

8662 ส.อ. ทัศนพล  ประทอง 19256 ร.17 พัน.2

8663 ส.อ. วัชพล  จอมฟอง 19257 ร.17 พัน.2

8664 ส.ท. เจษฎา  ปวนกาศ 19259 ร.17 พัน.2

8665 ร.ท. นฤนาท  วันเมือง 19260 ร.17 พัน.3

8666 ส.อ. ชนะการณ  ปานแกว 19261 ร.17 พัน.2

8667 ส.อ. ภิตพงศ  ณัฐธนาวรกมล 19262 ร.17 พัน.3

8668 ส.ท. สุเชาว  ชํานาญ 19264 ร.17 พัน.4

8669 ส.อ. ทวีวัฒน  คิดวอง 19265 ร.17 พัน.4

8670 ส.ท. อภิวัฒน  วงศใหญ 19266 ร.17 พัน.4

8671 ส.อ. อภิวัฒน  ศรีวงควรรณ 19267 ร.17 พัน.4

8672 ส.อ. กิตติพงษ  ตวงวิลัย 19268 ร.17 พัน.4

8673 ส.อ. ปยะพงค  ลอยประโคน 19269 ร.17 พัน.4

8674 ส.อ. วิทยา  กาละกุล 19270 ร.17 พัน.4

8675 ส.อ. วรวิชญ  ยี่นาง 19271 ร.17 พัน.4

8676 ส.อ. วีระ  วิมลรัตน 19272 ร.17 พัน.3

8677 ส.อ. อาทิตย  มาไกล 19273 ร.17 พัน.4

8678 ส.อ. ณัฐภพ  สุขกาย 19274 ร.17 พัน.4

8679 ส.อ. สุทธินันท  สุเปง 19275 ร.17 พัน.4

8680 ส.อ. ครุฑแสง  เชิดไธสง 19276 ร.17 พัน.4

8681 ส.อ. เกรียงไกร  ไชยบุญเรือง 19277 ร.17 พัน.3

8682 ส.อ. วรายุทธ  ศรีชัยอินทร 19278 ร.17 พัน.3

8683 ส.อ. ถนอมพล  สุโขดม 19279 ร.17 พัน.3

8684 ส.อ. ณัฐพงศ  ยาวิเลิง 19281 ร.17 พัน.3

8685 ส.อ. รัชพล  พิชดี 19282 ร.17 พัน.3

8686 ส.อ. วิทยา  ตารินทร 19283 ร.17 พัน.3

8687 ส.อ. วันชนะ  วงคตระกูล 19284 กรม ทพ.36

8688 ส.อ. นฤนาท  เมืองกอน 19285 ร.17 พัน.3

8689 ส.ท. ประคอง  ชัยกิจ 19286 ร.17 พัน.3

8690 ส.อ. คนอง  รองหาญแกว 19287 ร.17 พัน.3

8691 ส.อ. ธนกร  บัวเทศ 19288 ร.17 พัน.3

8692 ส.อ. นรายุทธ  อุนตาล 19289 ร.17 พัน.3

8693 ส.อ. ณัฐพล  กาวี 19290 ร.17 พัน.3
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8694 ส.ต. นราธิป  อ่ินคํา 19291 ป.พัน.7 พล.ร.7

8695 ส.อ. รัฐภูมิ  แสงเมือง 19292 ป.พัน.7 พล.ร.7

8696 ส.อ. นิติกร  นวลทา 19293 ป.พัน.7 พล.ร.7

8697 ส.อ. นิพัฒน  ถาพรหม 19294 ป.พัน.7 พล.ร.7

8698 ส.อ. วิทวัส  ลีลาศ 19295 ป.พัน.7 พล.ร.7

8699 ส.ต. ชาญณรงค  โปธิ 19298 ป.พัน.7 พล.ร.7

8700 ส.อ. พิพิธธน  ปนมณี 19299 ป.พัน.7 พล.ร.7

8701 ส.ต. กิติศักดิ์  ปาวิลา 19300 ป.พัน.7 พล.ร.7

8702 ส.ท. ธีรภัทร  รักญาติ 19302 ป.พัน.7 พล.ร.7

8703 ร.ต. คเชนทร  ยะนา 19303 ป.พัน.17 พล.ร.7

8704 ส.อ. ธนาวุฒิ  แหลมเพชร 19304 ป.พัน.17 พล.ร.7

8705 ส.อ. ชีวิน  แกวปก 19305 ป.พัน.17 พล.ร.7

8706 ส.ท. ประวิทย  จันทรตะ 19306 ป.พัน.17 พล.ร.7

8707 ส.อ. เจษฎา  ศิลาเงิน 19307 ป.พัน.17 พล.ร.7

8708 ส.อ. อภิเชษฐ  สุภาบุญ 19308 ป.พัน.17 พล.ร.7

8709 ส.อ. มานะ  ศรีนวลแตง 19309 ป.พัน.17 พล.ร.7

8710 ส.อ. พงคนรินทร  เมืองคํา 19310 ป.พัน.17 พล.ร.7

8711 ส.อ. จักรี  ไชยา 19311 ป.พัน.17 พล.ร.7

8712 ร.ต. ภูมิธนนท  ใจคุม 19312 ม.2

8713 ร.ต. จรัล  นุโนชา 19313 พัน.พัฒนา 3

8714 ร.ต. ทวีป  ทองรินทร 19314 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

8715 ร.ต. ชวลิต  มาเนตร 19315 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

8716 จ.ส.อ. นิรันดร  ผาเมน 19316 รพ.คายวชิรปราการ

8717 จ.ส.อ. พนม  หมื่นหาญ 19317 มทบ.36 

8718 จ.ส.อ. อุบล  ทันดา 19318 มทบ.36 

8719 ร.ท. อตินันท  เจติยา 19320 ป.พัน.7 พล.ร.7

8720 ร.ต. นิธินันท  ทนันชัย 19321 ร.7 พัน.2

8721 ส.อ. กิตติพงศ  สิริสาร 19323 ร.17 พัน.3

8722 ส.อ. อัษฎาพนต  ศรีมงคล 19324 ร.14 พัน.1

8723 ส.อ. นิกร  ริมไธสง 19325 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

8724 ร.ท. ไชยพัฒน  พรหมก่ิงแกว 19326 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

8725 ส.อ. วีระยุทธ  นันตะวัน 19327 กอง สพบ.พล.ร.4

8726 ร.ท. กัณภัค  ศรีเนตร 19328 ทน.3

8727 ส.อ. ชินณพงศ  จําปางาม 19329 มทบ.39

8728 ส.อ. อิทธิรัตน  ทองเน้ือออน 19330 ทภ.3

8729 ส.อ. บุรินทร  สทานไตรภพ 19331 พัน.พัฒนา 3

8730 ส.อ. ภานุพงษ  แปนดวงเนตร 19332 ศปภอ.ทบ.3

8731 จ.ส.ต. เจริญชัย  ชูวงศลี 19333 ช.3 พัน.302

8732 จ.ส.ต. ธนวัฒน  สิริสุภา 19334 ช.3 พัน.302

8733 ส.อ. คมสันต  หวยเล็ก 19335 ช.3 พัน.302

8734 ส.อ. พัฒนา  ขาวโกมล 19336 ช.3 พัน.302

8735 จ.ส.ต. สมบูรณ  พันลอม 19337 ร.4 พัน.2
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8736 ส.อ. ณัฐพล  นามกูล 19338 รพ.คายจิรประวัติ

8737 จ.ส.อ. นัทธี  กองพล 19340 มทบ.36 

8738 ส.ท. นันทวัฒน  เจริญศิลป 19341 ยศ.ทบ.

8739 พ.ท. เกียรติศักดิ์  พฤฒิสาร 19343 ช.3 พัน.302

8740 จ.ส.อ. จักรพันธ  เอ้ือนจิตร 19344 ช.พัน.8 พล.ม.1

8741 จ.ส.ท. ระมัด  แกวกรเมือง 19345 ป.21

8742 ส.อ. จักรพงค  คนเท่ียง 19346 กรม ทพ.31

8743 อส.ทพ. ณัฐพงษ  ปองกันทรัพย 19347 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

8744 อส.ทพ. วีรภัทร  ทองช่ืน 19348 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

8745 ส.อ. วีรชาติ  ญาณวิจิตร 19349 กรม ทพ.36

8746 จ.ส.อ. ดิเรกฤทธ์ิ  ตะคํา 19350 สง.สด.จว.ล.พ.

8747 จ.ส.อ. ชายชาญ  เสมา 19351 สง.สด.จว.พ.ล.

8748 ส.อ. นพดล  แสงงาม 19352 สง.สด.จว.พ.ล.

8749 ส.ท. สุทธิพงษ  จันจอม 19353 สง.สด.จว.พ.ช.

8750 ส.อ. ศักดิ์ดา  ศรีหงส 19354 สง.สด.จว.พ.ล.

8751 ส.อ. ธวัชชัย  บุญเมือง 19355 ป.พัน.7 พล.ร.7

8752 ส.อ. ศิริชัย  ขันนา 19356 ป.พัน.7 พล.ร.7

8753 ร.ต. สุชาติ  มูลเมือง 19357 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

8754 ร.อ. ณัฐเกียรติ  แสงไพศรี 19358 ม.3 พัน.13

8755 จ.ส.ท. คมสัน  อินทรเจือจันทร 19359 ร.14 พัน.2

8756 ส.อ. สุริยา  พิทักษ 19360 ร.14 พัน.2

8757 ส.อ. สุรศักดิ์  ศรีรักษา 19361 ร.14 พัน.2

8758 ส.อ. ณัฐกรณ  คงเนียม 19362 ร.14 พัน.2

8759 ส.ท. นพพร  ทาวคาม 19363 ร.14 พัน.2

8760 ส.ท. ทวีศักดิ์  พัฒนจาวนุกุล 19364 ร.14 พัน.2

8761 ส.อ. วิชา  ถาเงิน 19365 ร.14 พัน.2

8762 ส.อ. นฤเบศร  สุภา 19366 ร.14 พัน.2

8763 ส.ท. อัศวิน  กําพล 19367 ร.14 พัน.3

8764 ส.ท. นคร  กันทะวงศ 19368 ป.พัน.17 พล.ร.7

8765 ส.อ. นริศ  กันทะหมื่น 19372 มทบ.36 

8766 ส.อ. กฤตกร  เพชรสุข 19373 สง.สด.จว.น.น.

8767 ส.อ. พลกฤต  อุดมพร 19374 ม.พัน.9 พล.ร.4

8768 ร.ต. ชรินทร  สุมยง 19375 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

8769 ร.ท. จรัญ  นาวัลย 19376 สง.สด.จว.พ.จ.

8770 จ.ส.อ. มนตรี  ใจทน 19377 ช.3 พัน.302

8771 ร.ต. สมชาย  กันฟอง 19378 ช.พัน.8 พล.ม.1

8772 จ.ส.อ. ปราโมทย  ตั้งใจ 19379 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

8773 ร.ท. สมชาย  ช่ืนอยู 19381 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

8774 พ.ท. ศราวุธ  อินธิชิต 19382 มทบ.35

8775 พ.ท. อัศวัสส  หลอคงสุข 19383 สมาชิกสงเงินเอง

8776 ส.ท. ชลปกรณ  ดีแกว 19385 ร.14 พัน.2

8777 ส.อ. อัษฎาวุธ  หุนฉัตร 19386 ร.4 พัน.3
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8778 ส.อ. ภาณุพันธ  จูนก 19387 ร.4 พัน.3

8779 ส.อ. กฤษณะ  ฤกษสกุณี 19388 กอง สพบ.พล.ร.4

8780 ส.ท.หญิง นันทิยา  ไชยขันธ 19389 รพ.คายสุริยพงษ

8781 ส.อ. กฤษฎา  นาคาพันธุ 19391 ช.3 พัน.302

8782 ส.อ. วงศกร  จุตน 19392 มทบ.38

8783 ส.อ. กันตวิสุทธ์ิ  ทิสาระ 19393 สง.สด.จว.ช.ม.

8784 ส.อ. ประกาศิต  ปานน้ี 19394 สมาชิกสงเงินเอง

8785 พ.ต. สุเทพ  วัฒนาอุดม 19395 สมาชิกสงเงินเอง

8786 ส.อ. ชัชวาล  มหาวัน 19396 กรม ทพ.33

8787 ส.อ. โกวิทย  สีลอยอุนแกว 19397 ช.3 พัน.302

8788 ส.อ. วุฒิชัย  รสหวาน 19398 ช.3 พัน.302

8789 ส.อ. พงศภัค  ใจกอง 19399 ร.4

8790 ร.อ.หญิง นิสา  แกวประสงค 19400 มทบ.31

8791 ส.อ. ณัฐวุฒิ  ปุระปญญา 19401 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

8792 ส.อ. กิติศักดิ์  สมวงษ 19403 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

8793 ส.อ. ขจรศักดิ์  กองแกว 19404 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

8794 ส.ท. ทรงวิทย  แจงแยม 19405 ร.14 พัน.1

8795 ส.ท. รณชัย  สลีออน 19406 ม.พัน.10

8796 จ.ส.ท. เอกพจน  ศรีวะรมย 19408 ม.พัน.28 พล.ม.1

8797 ส.อ. วีรยุทธ  ทองเยิ้น 19409 ม.พัน.28 พล.ม.1

8798 ส.อ. ทศพร  ถือแกว 19410 ช.พัน.8 พล.ม.1

8799 ส.อ. ชาญชัย  สิวะโพนงาม 19411 พัน.สร.8

8800 ส.อ. สิทธิโรจน  โคจํานงค 19412 พัน.สร.8

8801 ส.ท. ชัยวัฒน  ออนมี 19413 กรม ทพ.35

8802 ส.ท. ปรีชา  ละอองเอก 19414 สมาชิกสงเงินเอง

8803 ส.อ. ธนวรรฒณ  บทไธสง 19415 สง.สด.จว.ล.พ.

8804 จ.ส.อ. ธีระยุทธ  มณีวรรณ 19416 ร.7 พัน.2

8805 ส.ท. เกียรติภูมิ  เพียรการ 19417 กรม ทพ.33

8806 ส.อ. พุธกานต  ภิวงค 19418 กรม ทพ.33

8807 ส.อ. มนตรี  สิงหตื้อ 19419 กรม ทพ.33

8808 ส.อ. พัชรพล  มโนวรรณ 19420 กรม ทพ.33

8809 ส.อ. พิมาย  สังนาค 19421 กรม ทพ.33

8810 ส.ท. อรรณพ  ใจบุญ 19423 ร.14 พัน.2

8811 พ.ท. สําราญ  สาโท 19425 สง.สด.จว.ก.พ.

8812 จ.ส.อ. จักรินทร  เกตุมี 19426 พล.พัฒนา 3

8813 พ.ท. สิทธิศักดิ์  มวงนาสอน 19427 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

8814 นาง เพชรา  มวงนาสอน 19428 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

8815 พ.ต. วัชรพล  แกวปญญา 19431 ทภ.3 (นายทหาร)

8816 จ.ส.อ. เฉลิมวุฒิ  กันทะหลา 19432 ร.7 พัน.2

8817 จ.ส.อ. ศักดิ์  มาสอน 19433 กรม ทพ.33

8818 ส.อ. ธนาวุฒิ  แสนสัจจะ 19435 ร.14

8819 จ.ส.อ. สมคิด  หมีคณะ 19436 ร.14 พัน.2
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8820 ส.อ. ธีธัช  แกวประเสริฐ 19437 ทภ.3

8821 ส.อ. กฤชณัท  จันทรทองโชติ 19438 ทภ.3

8822 ส.อ. พัฒชัย  ทิสม 19439 มทบ.37

8823 ส.อ. วิสาข  เสนาะดนตรี 19440 ทภ.3

8824 ส.ท. ไกวัล  สีธิเมา 19441 ร.7

8825 ส.ท. ชลชาติ  ถามา 19443 ร.4 พัน.1

8826 ส.อ. ชนาการณ  วงคคําแดง 19444 ร.4 พัน.1

8827 ส.อ. ธงชัย  วิมุติ 19445 ร.4 พัน.1

8828 ส.อ. เฉลิมชัย  อนุทะ 19446 ร.4 พัน.1

8829 ส.อ. เจตดิลก  คําสองสี 19447 ร.4 พัน.1

8830 ร.อ. วสวัตติ์  จันทรปรุง 19448 ร.4 พัน.2

8831 ร.ท. ชนินทร  พานิชกิจ 19449 ร.4 พัน.3

8832 ส.อ. วัชรพงษ  จุลสราญพงษ 19450 ร.14

8833 พ.ต. กฤติน  แสงสวาง 19452 รอย.ปจว.3

8834 จ.ส.ท. ณัฐพล  เทพอินทร 19453 กอง พธ.พล.ร.4

8835 ส.อ. ศุภลักษณ  มีสุข 19454 รอย.ลว.ไกล 4

8836 ส.อ. สมชาย  เสาวรส 19455 ม.3 พัน.13

8837 ส.อ. เทวฤทธ์ิ  วงษาวดี 19456 ม.3 พัน.13

8838 จ.ส.ต. อณาวิน  เช่ียวชาญ 19457 ม.3 พัน.18

8839 จ.ส.อ. พินิจ  ทานะมัย 19458 ม.3 พัน.18

8840 ส.อ. อดิศักดิ์  นํ้าใส 19459 ม.3 พัน.18

8841 ส.อ. อานนท  สีหะวงษ 19460 รอย.บก.พล.ม.1

8842 ส.อ. ธราเทพ  ขาวพิมาย 19461 กอง พธ.พล.ม.1

8843 ส.ท. อภิชาติ  ชมคํา 19462 กอง สพบ.พล.ม.1

8844 ส.อ. พงศพิสุทธ์ิ  แสงอุทัย 19463 กอง สพบ.พล.ม.1

8845 ส.อ. กาศบดินทร  ตินะโส 19464 กอง สพบ.พล.ม.1

8846 ร.ท. พรสวรรค  แปนเมือง 19465 ศปภอ.ทบ.3

8847 ส.ท. ไตรภพ  โคตรวีระ 19466 พล.พัฒนา 3

8848 จ.ส.อ. พิทักษ  กรฤทธ์ิ 19467 ช.3

8849 จ.ส.ต. ณัฐพล  ชัยคํามินทร 19468 พัน.พัฒนา 3

8850 ส.อ. วรุฒ  กันทะกาศ 19469 พัน.พัฒนา 3

8851 ส.ท. วรฉัตร  แสนเมือง 19470 พัน.พัฒนา 3

8852 ส.อ. ธนะชัย  นาเวชย 19471 ช.พัน.4 พล.ร.4

8853 ส.อ. สุวัฒนา  มงคลสุวบัณฑิต 19472 มทบ.310

8854 ส.อ. ณัฐนันท  ศรีเปรม 19473 มทบ.310

8855 ส.อ. สิรภพ  ศุภเอม 19474 สมาชิกสงเงินเอง

8856 ส.อ. ชัยณรงค  ทองขาว 19475 ส.พัน.11 พล.ม.1

8857 จ.ส.อ. พิทักษ  ไชยปรุง 19476 ส.พัน.23 ทภ.3

8858 จ.ส.อ. เอกภพ  คุณา 19477 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

8859 จ.ส.อ. อนุรักษ  ใจธรรม 19478 สง.สด.จว.ก.พ.

8860 ร.ท. ยุทธนา  ศรแกว 19480 มทบ.39 (นายทหาร)

8861 ส.อ. จักรชัย  พิณเสนาะ 19481 มทบ.39
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8862 พลอาสาฯ จรวย  พ่ึงทรัพย 19482 พัน.สห.31

8863 ส.อ. วศิลป  กองกูล 19483 มทบ.36 

8864 ส.ท. ชูศักดิ์  สายนํ้าเย็น 19484 มทบ.36 

8865 ส.ท.หญิง ปาริฉัตต  โปรงหลวง 19485 มทบ.310

8866 ส.ท. ตรีธวัฒน  พงษธนรินทร 19486 สง.สด.จว.อ.ต.

8867 ส.อ. พงศดนัย  ฉุยแสง 19487 กรม ทพ.32

8868 อส.ทพ. กิตติพงษ  บัณฑิต 19490 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8869 อส.ทพ. ประกาศิต  ตะวิไชย 19491 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8870 อส.ทพ. อุทัย  คําแสน 19492 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8871 ส.ท. เพียว  โมปอ 19493 กรม ทพ.33

8872 ส.อ. สุรศักดิ์  ตรีอินทร 19494 กรม ทพ.33

8873 ส.อ. ปยะราช  กาศสนุก 19495 ป.4 พัน.104

8874 ส.อ. สุริยา  เสนานอก 19496 ป.4 พัน.104

8875 ส.อ. ปกปอง  สินเส็ง 19497 ป.4 พัน.104

8876 ส.ท. สมภพ  คลายสังวาลย 19498 ป.4 พัน.104

8877 ส.อ. ธีรพงษ  คลายนุม 19499 ป.4 พัน.104

8878 ส.ท. พัฒนา  ฝายปาน 19500 ป.4 พัน.104

8879 ส.อ. ณัฐพงศ  ใจเกิด 19501 ร.14 พัน.2

8880 ส.อ. ปรัชญาวัต  จุลวิถี 19502 ป.4 พัน.104

8881 ส.อ. ศรัณยู  แกวกลอม 19503 ป.4 พัน.104

8882 ส.อ. ธนพล  โหมดหวง 19504 ป.4 พัน.104

8883 ส.ท. ศุภฤกษ  กุเหล็กดํา 19505 พัน.บ.2

8884 ส.อ. โกเมศ  ประทุม 19506 ป.4 พัน.104

8885 พ.ต.หญิง วิลาวัณย  วัลลังกา 19509 พัน.สร.23

8886 อส.ทพ. ทนงศักดิ์  ฉายาวรรณ 19510 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8887 จ.ส.อ. สุเทพ  สีชมภู 19511 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

8888 จ.ส.อ. เทิดศักดิ์  เทียนปน 19512 ช.3

8889 จ.ส.ต. สิงหา  ศรีโพธ์ิ 19514 กอง สพบ.พล.ร.4

8890 ส.อ. พิชุตม  พิสิฐเมธา 19515 พัน.สร.8

8891 ส.อ. จักรวาล  ระดาบุตร 19516 มทบ.310

8892 จ.ส.อ. พงศกร  สายจิตร 19518 พล.พัฒนา 3

8893 ส.อ. วัลลภ  ทองพอคา 19519 ทภ.3

8894 ส.ท.หญิง วิจิตรา  กอวิเศษ 19520 ทภ.3

8895 ส.อ. จตุรงค  ตาทน 19521 พล.ร.7

8896 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์  โอฬาฤกษ 19522 ร.4 พัน.1

8897 ส.อ. วทัญู  สารติ 19523 ร.4 พัน.1

8898 ส.อ. พิสิฐ  กองสินแกว 19525 ร.4 พัน.2

8899 ส.ท. ชาตรี  แกวจันทร 19526 ร.4 พัน.2

8900 ส.อ. สุริยา  เตชะนัดตา 19527 ร.14 พัน.1

8901 พ.ท. ปกรณ  โยชนะ 19528 พล.ม.1

8902 ส.ต. อุกฤษ  ศรีษาพันธุ 19529 กอง พธ.พล.ม.1

8903 ส.ท. ศิวลักขณ  ราชแสนเมือง 19530 ม.3 พัน.13
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8904 จ.ส.ต. วุฒิพงศ  แสงสุวรรณดี 19531 ม.พัน.28 พล.ม.1

8905 ส.ท. ขจรเดช  สีหะจันทร 19532 สมาชิกสงเงินเอง

8906 ส.อ. อดิศักดิ์  วงควานิชย 19533 พัน.พัฒนา 3

8907 ส.อ. เศกสรร  ประสพสุข 19534 ช.พัน.4 พล.ร.4

8908 จ.ส.ต. พิชัย  พันโกฏิ 19535 ช.พัน.8 พล.ม.1

8909 จ.ส.ท. มานิตย  เสียงล้ํา 19536 ช.พัน.8 พล.ม.1

8910 ส.อ. ภาคภูมิ  สวัสดิ์ศรี 19537 ช.พัน.8 พล.ม.1

8911 ส.อ. สุริยา  ริ้วทอง 19538 ช.พัน.8 พล.ม.1

8912 ส.ท. ณัฐกร  บุญศรี 19539 ทน.3

8913 ส.อ. วีรชน  นุชชม 19540 ช.3

8914 ส.อ. ปธานิน  แสงหาญ 19541 ช.3

8915 ส.อ. สุขวัฒน  มหาวงศนันท 19542 ช.3

8916 ส.อ. ปยะพรรณ  ตุงใย 19543 ช.3

8917 จ.ส.ต. ยุทธศักดิ์  ประทุมโย 19544 ส.พัน.11 พล.ม.1

8918 จ.ส.อ. พิษณุ  รอยประดิษฐ 19545 ช.พัน.4 พล.ร.4

8919 ส.อ. ราชัน  นิยมญาติ 19546 ร.4 พัน.2

8920 ส.อ.หญิง สุภาพร  แวนทิพย 19547 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

8921 พลอาสาฯ ฉัตรชัย  ขําบุญ 19548 มทบ.31 (ลูกจาง)

8922 พ.ต.หญิง ธนินี  ยิ้มทิม 19549 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

8923 ส.อ. วีรพล  ศรีวัง 19551 ม.พัน.9 พล.ร.4

8924 ร.ท. จตุพร  อนุเสถียร 19552 พัน.สร.4

8925 ส.อ. มณฑล  วังคุมภัย 19553 พัน.สร.4

8926 ส.ท. ธรรมโชค  ชีพอุดม 19554 สง.สด.จว.ช.บ.

8927 ส.ท. พูนทรัพย  แกวกําแพง 19555 สง.สด.จว.ส.ท.

8928 ส.อ. นิวัฒน  คําลือ 19556 สง.สด.จว.น.น.

8929 ส.ท. พลากร  จามเปง 19557 สง.สด.จว.ช.ร.

8930 อส.ทพ. วิวาท  นุนสะพาน 19558 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

8931 จ.ส.อ. บุญเลิศ  นุสรณ 19559 กรม ทพ.33

8932 จ.ส.ท. ขจรยศ  เปยงใจ 19561 กรม ทพ.33

8933 ส.ท. ศุภชัย  คํายันต 19562 กรม ทพ.33

8934 ส.อ. ศุภชัย  ศิลปไพบูลย 19563 กรม ทพ.33

8935 ส.ต. เกียรติศักดิ์  จันทรฉาย 19564 กรม ทพ.33

8936 อส.ทพ. ศุภชัย  ใจศิลป 19565 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

8937 ส.อ. ศักพงษ  คําฝน 19570 กรม ทพ.32

8938 อส.ทพ. สุกฤษฏิ์  ศรีสิริอรุณพร 19571 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

8939 พ.ต. เดนดวง  พิพัฒนกําธร 19573 ทภ.3 (นายทหาร)

8940 จ.ส.อ. สุนทร  อินทรการทุม 19574 ร.4

8941 ร.อ. เสริมศักดิ์  ผลงาม 19575 มทบ.33

8942 ร.ท. สนิทร  แสนอินตะ 19576 ม.3 พัน.13

8943 พ.ต. ยุทธนา  รุงศรี 19577 ทน.3

8944 ร.ต. ประสิทธ์ิ  พุทธิมา 19578 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

8945 ร.ต. สุริมา  จันลา 19579 ร.4 พัน.3
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8946 พ.อ. สุรศักดิ์  ทรัพยะเกษตริน 19580 มทบ.36 

8947 พ.ท. สิทธิโชค  พวงพยอม 19581 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

8948 พ.ต. ริมิตร  มีมาวงศตระกูล 19582 สง.สด.จว.ล.ป.

8949 จ.ส.ต. สุทธิพงษ  อินทะรังษี 19583 กรม ทพ.32

8950 ส.อ. ฉันทพันธุ  คําสายใย 19586 พล.ร.7

8951 ส.ต. เอกพันธ  ตันติโต 19587 พล.ร.7

8952 ส.ท. วิษณุ  วันมหาใจ 19588 พล.ร.7

8953 ส.อ. จิรายุทธ  เทพวงค 19590 พล.ร.7

8954 ส.ท. ชัยชนะ  ชมเชย 19591 พล.ร.7

8955 ส.อ. จิรวัฒน  แกวทองคํา 19592 พล.ร.7

8956 ส.ท. รณรงค  ประสงคเจริญ 19593 บชร.3

8957 ส.ท. กิตติวัฒน  ฉิมมุจฉา 19594 พล.ร.7

8958 ส.ต. อนุพงศ  โพธาเจริญ 19596 พล.ร.7

8959 ส.อ. ปริพันธ  ปราบสงบ 19597 ร.17 พัน.2

8960 ส.อ. พิชิต  ตาสนธิ 19598 ศฝ.นศท.มทบ.33

8961 ส.อ. สมชาย  หมั่นไร 19599 พล.ร.7

8962 ส.ต. คุณาวุฒิ  เศรษฐวนิชย 19600 พล.ร.7

8963 ส.ท. ประพาฬพงษ  หงษปรานันทน 19601 ศฝ.นศท.มทบ.33

8964 ส.อ. ชนินทร  จุมปูสาร 19602 ร.17 พัน.3

8965 ส.อ. อดุลย  อินผัด 19603 ร.14 พัน.2

8966 ส.อ. นาคราช  ยงแจม 19604 ร.14 พัน.2

8967 ส.อ. อาทิตย  ชินดา 19605 ร.4 พัน.2

8968 ส.อ. ธนินทรัฐ  ปราณีตพลารักษ 19606 ร.4 พัน.3

8969 ส.อ. ธีรพงศ  เมืองเขียว 19607 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

8970 ส.อ. ศุภฤกษ  นาถมทอง 19608 ศฝ.นศท.มทบ.33

8971 จ.ส.อ. สุชาติ  นิตยอดุลย 19610 ร.14 พัน.1

8972 จ.ส.อ. อนุรักษ  ศิริยานนท 19611 ร.14 พัน.3

8973 ส.อ. ปวริศ  พูลคลาย 19612 รอย.บก.พล.ร.4

8974 ส.อ. ชัยธวัช  เรืองสังข 19613 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

8975 ส.อ. กฤติเดช  ธัชพันธุ 19614 รอย.บก.พล.ร.4

8976 ส.อ. สิทธิพงศ  มากมา 19615 กอง สพบ.พล.ร.4

8977 ส.อ. พลากร  กอนแกว 19616 กอง สพบ.พล.ร.4

8978 ส.อ. วิษณุชัย  มาหลวง 19617 กอง สพบ.พล.ร.4

8979 ส.อ. ธงชัย  คลังคนเกา 19618 กอง สพบ.พล.ร.4

8980 ส.อ. ณฐกร  กวางแกว 19619 กอง สพบ.พล.ร.4

8981 ส.อ. วิกรม  บุญธิ 19620 กอง สพบ.พล.ร.4

8982 ส.อ. วโรดม  วิลัย 19621 ฝรพ.3

8983 ส.อ. วสันต  บุญเกิด 19623 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

8984 จ.ส.ท. สนิท  อุนเมือง 19624 ป.พัน.17 พล.ร.7

8985 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์  หอมพันธุ 19625 ป.พัน.17 พล.ร.7

8986 จ.ส.ต. ยุทธนา  รามฤทธ์ิ 19627 ป.พัน.7 พล.ร.7

8987 จ.ส.ต. วีระยุทธ  มามี 19628 ช.3 พัน.302
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8988 ส.อ. รุงรดิศ  สูญนวม 19629 ช.พัน.4 พล.ร.4

8989 ส.อ. จักรี  สวัสดี 19630 ช.พัน.8 พล.ม.1

8990 ส.อ. อนันต  สุภาจันทร 19631 ศปภอ.ทบ.3

8991 จ.ส.ต. ทศพร  ไชยสําแดง 19632 มทบ.36 

8992 ส.อ. ทินรัตน  แกวโมรา 19633 มทบ.310

8993 ส.อ. อนุรักษ  ปุตตะละ 19634 สง.สด.จว.ช.ม.

8994 อส.ทพ. สุริยา  คืนประคอง 19636 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8995 อส.ทพ. วัชรกิจ  รินฤทธ์ิ 19637 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

8996 ส.อ. วรยุทธ  สิวะโพนงาม 19638 กรม ทพ.33

8997 ส.อ. ชัยวัฒน  สุขประเสริฐพร 19639 กรม ทพ.33

8998 ส.อ. เสกสรร  เทพทอง 19642 กรม ทพ.36

8999 ส.อ. สุจินดา  พุมอยู 19643 กรม ทพ.36

9000 ส.ต. อาวุธ  ชิดทอง 19644 กรม ทพ.36

9001 ส.ท. จักรพันธ  เรื่อศรีจันทร 19645 กรม ทพ.35

9002 ส.อ. เฉลิมพล  เจียวัฒนากุล 19647 กรม ทพ.36

9003 ร.ต. สุชาติ  ทวมนาค 19649 ป.4 พัน.4

9004 ส.ท. ดวงเดน  ศรีคําฝน 19650 พล.ร.7

9005 จ.ส.อ.หญิง สุภาณี  สุขเกิด 19651 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9006 ร.ต. กิตติคุณ  คําบุญเรือง 19652 กรม ทพ.33

9007 ส.ท. วาทศิลป  สิทธิกรรณ 19653 ร.7

9008 ส.อ. พงศธร  เถ้ิมแกว 19654 มทบ.32

9009 อส.ทพ. พีรพงษ  สอนทาโก 19655 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

9010 นาง นิตยา  กิราวัลย 19656 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9011 ส.อ. วุฒิชัย  สุวรรณศรี 19658 ช.พัน.4 พล.ร.4

9012 ส.ท. พีระเชษฐ  จันทรา 19659 ร.14

9013 จ.ส.อ. พงษพิษณุ  เครือษา 19660 ช.3 พัน.302

9014 ส.อ.หญิง สุวิมล  กรุงศรี 19661 ทภ.3

9015 ร.อ.หญิง นิธิกานต  ฟูเช้ือ 19662 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9016 ร.อ. สายชล  ชัยชนะ 19663 กรม ทพ.32

9017 พ.ต.หญิง ปรียาภัสสร  กรณีย 19664 ทภ.3 (นายทหาร)

9018 ส.ท. นิรภัฎ  อรามกชกร 19666 พล.ร.7

9019 ส.อ. ภูวดล  ยนอยู 19667 ร.4

9020 ส.อ. วรวรรธน  โพธ์ิสําโรง 19668 ร.4

9021 ส.อ. อธิคม  ออนลํา 19669 ร.4 พัน.3

9022 ส.อ. พรอมพล  กัญญามา 19671 ร.4 พัน.2

9023 ส.อ. วิษณุ  ทวมเรือง 19672 ร.4 พัน.2

9024 ส.อ. จักรภัทร  โอภาไพบูลย 19673 ร.4 พัน.2

9025 จ.ส.อ. วัชระ  แกวศรีทัศน 19674 ร.4 พัน.3

9026 ส.อ. เทียนชัย  ภูสมศรี 19675 ร.4 พัน.3

9027 ส.ท. สุรพงษ  สืบสกุลนาเจริญ 19676 สมาชิกสงเงินเอง

9028 ส.ท. ณัฐวัฒน  ปงกันทา 19677 ร.14

9029 ส.อ. ทัสนุ  พูนไธสง 19678 ร.14 พัน.1
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9030 ส.อ. อนุรักษ  นาคศรี 19679 รอย.ลว.ไกล 4

9031 ส.อ. นันทิภาคย  บัวเหมือน 19680 ร.4 พัน.1

9032 ส.อ. อภิชา  ศรีสอน 19681 ม.3 พัน.13

9033 ส.อ. วิทูร  เครือแตง 19682 ม.พัน.28 พล.ม.1

9034 ส.อ. ชัธณัณ  โดนประสิทธ์ิ 19684 พล.พัฒนา 3

9035 ส.อ. วุฒิชัย  ทองนอย 19685 ช.พัน.4 พล.ร.4

9036 จ.ส.ต. ธีรศักดิ์  ทองดี 19686 ช.พัน.4 พล.ร.4

9037 ส.อ. สุรพล  ผิวไพเราะ 19687 ช.พัน.4 พล.ร.4

9038 ส.ท. มงคล  เข็มมุขก 19688 ส.พัน.4 พล.ร.4

9039 ส.อ. ณัฐวุฒิ  อ่ินภา 19689 ส.พัน.23 ทภ.3

9040 ส.อ. ประวิทย  บุญยะประเวศ 19690 กอง สพบ.พล.ร.4

9041 ร.ท. จุติเกษม  พุฒจันทร 19692 มทบ.310

9042 ส.ท. ชาญณัฎฐพล  พงษพรต 19693 มทบ.310

9043 พ.ท. อําพล  ซังเอียด 19694 มทบ.39 (นายทหาร)

9044 ส.อ. พิเนต  พาละพล 19695 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

9045 ส.อ.หญิง พรรษชล  ศรีชวย 19696 สมาชิกสงเงินเอง

9046 ส.อ. สมพงษ  เช้ือยี 19697 สง.สด.จว.ช.ม.

9047 ส.อ. จักรพงษ  ตะถา 19699 สง.สด.จว.ต.ก.

9048 นาย ธนวัฒน  มวนทอง 19700 สง.สด.จว.ส.ท.

9049 ส.อ. วัลลภ  ออนดี 19701 ทภ.3

9050 ส.ท. มนูญศักดิ์  อรัญมาลา 19702 กรม ทพ.31

9051 ส.อ. ประยูร  ปจจวงค 19703 กรม ทพ.31

9052 อส.ทพ. ตรี  พนาลีอภิรักษ 19704 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9053 อส.ทพ. กิตติพงษ  หอมนาน 19705 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9054 อส.ทพ. สิทธิศักดิ์  คําเมือง 19706 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9055 อส.ทพ. ภราดา  ตันกาบ 19707 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9056 อส.ทพ. สุชาติ  ตรีสุรผลกุล 19709 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9057 อส.ทพ. ธนารักษ  สุมทุม 19710 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9058 อส.ทพ. พงษธร  สุรีย 19712 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9059 ส.ต. ณรงคฤทธ์ิ  อินทรโสม 19713 กรม ทพ.33

9060 อส.ทพ. ธวัชชัย  ไชยโย 19716 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9061 อส.ทพ. อภินันท  กุณา 19717 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9062 อส.ทพ. อํานาจ  บุตรขุนหวย 19719 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9063 อส.ทพ. ประพันธ  วรวัฒนกุลชัย 19721 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9064 อส.ทพ. วีรชัย  ขอดแกวอธิฐาน 19723 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9065 อส.ทพ. มิตร  กวีสานต 19724 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9066 อส.ทพ. ปภังกร  ชมภู 19725 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9067 อส.ทพ. สุทธิพันธ  พันธุพุทธรักษา 19728 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9068 อส.ทพ. เปรม  ปนอิน 19730 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9069 อส.ทพ. สิทธิพร  เสถียรอํานวย 19731 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9070 อส.ทพ. วิรัตน  มั่งจิ๋ว 19732 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9071 อส.ทพ. รัฐศาสตร  ศรีสวาง 19737 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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9072 อส.ทพ. วันดี  ไมลา 19739 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9073 อส.ทพ. ภัทรพงษ  แกวมั่น 19740 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

9074 อส.ทพ. วิลาส  ทองอยู 19741 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9075 อส.ทพ. ฉัตรชัย  พระทัย 19742 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

9076 ร.ท. ไพฑูรย  คํารวง 19743 ม.พัน.12

9077 ร.ต. เสนีย  สุโพธ์ิ 19744 ม.3 พัน.13

9078 ร.ต. เกรียงศักดิ์  สมวรรณ 19745 ช.3 พัน.302

9079 จ.ส.อ. วธัญู  นาคพันธุ 19746 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

9080 ร.ต. วินัย  แกลวกสิกิจ 19747 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

9081 จ.ส.อ.หญิง ศลิษา  วงคจีน 19748 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9082 จ.ส.ท. ธนลภย  วิจารณพล 19749 สง.สด.จว.พ.ล.

9083 จ.ส.อ. ภูคิด  เหลาเมือง 19750 กรม ทพ.33

9084 ส.อ. พิเชษฐ  เช้ือมั่น 19751 ทภ.3

9085 ส.ท. ศุภกานต  ตะพรหม 19752 ทภ.3

9086 ส.ท. ประสิทธ์ิ  เจียมอยู 19753 ร.4

9087 จ.ส.อ. วิทยา  สมจิตต 19754 ร.4 พัน.1

9088 ส.อ. นรินทร  ผลสุด 19755 ร.4 พัน.2

9089 ส.อ. ปณตพล  สวนแกว 19756 ร.4 พัน.3

9090 ส.อ. วรเชษฐ  เอ่ียมสะอาด 19757 ทภ.3

9091 จ.ส.อ. วิสูตร  แกวแสน 19759 พัน.พัฒนา 3

9092 ส.อ. วัชรากร  อุดสุรินทร 19760 ช.พัน.4 พล.ร.4

9093 จ.ส.อ. ธวัช  จันทรแกว 19761 ช.พัน.8 พล.ม.1

9094 จ.ส.อ. สรายุทธ  แสงขาน 19762 ช.พัน.8 พล.ม.1

9095 ส.อ. ธีรภัทร  อินทรการทุม 19763 ส.พัน.11 พล.ม.1

9096 ส.อ. มนัสชัย  พรหมประสิทธ์ิ 19764 มทบ.36 

9097 ส.ท. พิพัมน  มีผล 19765 มทบ.36 

9098 ส.ต. กองฉกาจ  ญาณธนพิเชษฐ 19766 มทบ.310

9099 ร.ท.หญิง สุภาพร  ตอมยิ้ม 19767 รพ.คายจิรประวัติ

9100 ส.อ. สุนิรันดร  สอนเทียม 19769 ป.4 พัน.104

9101 ส.ท. พงษศักดิ์  ไชยปนดิ 19770 สง.สด.จว.ช.ร.

9102 ส.ท. ศักดิ์นรินทร  กรุงแสนเมือง 19771 กรม ทพ.31

9103 ส.อ. ประทีป  มีแสง 19775 กรม ทพ.35

9104 ส.ท. รัชสฤษดิ์  คนชม 19776 กรม ทพ.36

9105 ส.ท. จีรวัฒน  เน่ืองยางศรี 19777 กรม ทพ.36

9106 จ.ส.อ. จันทรัตน  ตกควรเฮง 19778 ร.4 พัน.1

9107 จ.ส.อ. พงศกร  หวงวิไล 19779 รอย.บก.พล.ร.4

9108 จ.ส.อ. อมรสิงห  ดีใจ 19781 ช.3

9109 ร.ต. จุฑา  ขันธะรัตน 19783 พัน.พัฒนา 3

9110 จ.ส.อ. นราธิป  พุมทอง 19784 ช.3 พัน.302

9111 ร.ต. สมหมาย  พินดวง 19785 สมาชิกสงเงินเอง

9112 จ.ส.อ. ศักดา  วันฟน 19786 มทบ.310

9113 พ.ต. สุวิทย  มานะสมบูรณ 19787 กรม ทพ.31
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9114 จ.ส.อ. ศุภณัฐ  คําชุม 19789 ศปภอ.ทบ.3

9115 ส.อ. ชัยวัฒน  เมธา 19790 พัน.พัฒนา 3

9116 ส.อ. ณัฐพล  ศรีภูธร 19791 ร.4

9117 ส.อ. ชัยฤทธ์ิ  อินตะสรอย 19793 รอย.บก.พล.ร.4

9118 ส.อ. อนุสรณ  คํานาน 19794 สมาชิกสงเงินเอง

9119 ส.อ. นพดล  คํานนท 19795 ร.4 พัน.2

9120 ส.อ. ประวีณพล  เปยงเถิน 19796 ร.4 พัน.2

9121 ส.อ. วัฒนศักดิ์  อุนเรือน 19797 ร.4 พัน.2

9122 ส.ต. เอกรัตน  อนชู 19798 ร.4 พัน.3

9123 ส.อ. เอรวัตร  นาคสุข 19799 ทภ.3

9124 พ.ท. สุรศักดิ์  กลาหาญ 19801 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

9125 ส.ท. จิระศักดิ์  ยวนพันธ 19802 ม.3 พัน.13

9126 จ.ส.ท. อภิลักษณ  ดีบาล 19803 ม.3 พัน.26

9127 ส.อ. เฉลิมเกียรติ  สาวิกัลป 19804 ช.3 พัน.302

9128 ส.อ. ภาณุวรรณ  เจตนจิตร 19805 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

9129 จ.ส.อ. ทองหยด  เทศแกว 19806 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

9130 ส.ท. ภูวดล  เวียงดอนกอ 19807 สมาชิกสงเงินเอง

9131 พ.ต.หญิง เบญจวรรณ  สีทิพย 19808 รพ.คายจิรประวัติ

9132 ร.ต.หญิง ธันยารักษ  ปรุงศักดิ์ 19809 พัน.สร.23

9133 ส.ท. วิทยา  ทะลือชัย 19810 รพ.คายวชิรปราการ

9134 จ.ส.อ. พิษณุ  สุขสมบูรณ 19811 พัน.สร.8

9135 ส.อ. พงษพัฒน  สุโท 19812 ศปภอ.ทบ.3

9136 จ.ส.ท. ขวัญชัย  พุทธจันทร 19813 ร.4

9137 ส.อ. จักรพงษ  ไกรกรุง 19814 ร.4

9138 ส.อ. ณัฐพงศ  ตรีวงค 19815 ร.4

9139 ส.ท. วีรวัฒน  อินทรคํา 19817 กรม ทพ.32

9140 ส.ท. ชวลิต  เลาดี 19818 กรม ทพ.33

9141 ส.ท. เพ่ิมพล  ผองใส 19819 กรม ทพ.33

9142 อส.ทพ. ธนากร  ตันนรา 19820 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9143 อส.ทพ. สมสุข  ครองความสัตย 19827 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9144 อส.ทพ. จีรศักดิ์  สถิตพงษเดช 19828 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9145 อส.ทพ. ยุทธพงษ  ปนอิน 19831 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9146 อส.ทพ. สุรพงษ  โพธิ 19832 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9147 อส.ทพ. บุญพัฒน  หยอมวิไล 19836 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9148 อส.ทพ. ขวัญชัย  เลโด 19837 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9149 อส.ทพ. เกรียงไกร  ทิพไทแกว 19838 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9150 อส.ทพ. อธิคม  แสนแมแกว 19840 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9151 อส.ทพ. ไสว  ไชยชนะ 19849 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

9152 พ.ท. วชิระ  ศิริรณรงค 19850 มทบ.35

9153 จ.ส.อ. โฆษิต  สุคง 19851 ร.14 พัน.3

9154 จ.ส.อ. ศุภลักษณ  ธีระธาดา 19852 มทบ.36 

9155 จ.ส.อ. ธีรวุฒิ  รังสิยานนท 19853 รอย.ลว.ไกล 4
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9156 พ.ต. ชาญณรงค  สุดโต 19854 สมาชิกสงเงินเอง

9157 พ.อ. วรพงษ  รอตภัย 19855 ป.4

9158 จ.ส.อ. มีคุณ  พิมสิม 19856 ช.พัน.8 พล.ม.1

9159 จ.ส.อ. ชรินทร  อ่ินแกว 19857 กรม ทพ.31

9160 ส.ท. ธนกร  โพธ์ิสาน 19858 พัน.สห.31

9161 จ.ส.ท. ทวีศักดิ์  นํ้าสา 19859 กรม ทพ.31

9162 จ.ส.ท. สุรนิตย  บรรจง 19860 กรม ทพ.31

9163 ส.ท. ฉัตรชัย  สิงหะ 19861 กรม ทพ.31

9164 อส.ทพ. สุเทพ  พักกระโทก 19862 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

9165 อส.ทพ. ธนกฤต  ฝายปาน 19863 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

9166 อส.ทพ. วุฒิชัย  อ่ินคํา 19864 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

9167 ส.อ. ธีรศักดิ์  ศรีบุญ 19865 พล.พัฒนา 3

9168 ส.อ. ธีรณัฐ  ศรีบุรินทร 19866 พัน.พัฒนา 3

9169 ร.ต. พงศธร  โตะทับทิม 19867 พัน.สห.31

9170 ส.อ. เฉลิม  พ่ึงเพ็ง 19868 รอย.บก.พล.ร.4

9171 ร.ท. นิพล  ทะมูกา 19869 ร.14 พัน.2

9172 จ.ส.อ. สุพจน  พันธทอง 19873 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

9173 ส.อ. ปณิธาน  บุตรเจริญ 19874 ร.4 พัน.2

9174 จ.ส.อ. ธีระพร  วิลา 19875 ร.4 พัน.3

9175 ส.อ. พงศธนา  นาคทัพ 19876 ร.4 พัน.3

9176 ส.ท. อภิชาติ  หองจีน 19877 รอย.บก.พล.ร.4

9177 ส.อ. ขวัญเมือง  ไกรทอง 19878 รอย.ม.(ลว.) 4

9178 ส.อ. คูณมี  ภูพวก 19879 รอย.ม.(ลว.) 4

9179 ส.อ. ประสพโชค  เน่ืองอน 19881 ม.3 พัน.13

9180 ส.ต. ทิฆัมพร  อุดปน 19882 มทบ.36 

9181 ส.ท. อนุรักษ  จันทบุรี 19883 ม.3 พัน.13

9182 จ.ส.ต. กฤษดา  เอ่ียมมา 19884 ม.3 พัน.18

9183 ส.ท. กรกฎ  เงาะหวาน 19886 ป.พัน.7 พล.ร.7

9184 ส.อ. นพรัตน  ลําปุก 19887 ช.3

9185 ส.อ. สิทธิศักดิ์  อุนใจ 19888 ช.3

9186 จ.ส.ต. ณรงคฤทธ์ิ  จงทอง 19889 ช.3 พัน.302

9187 จ.ส.อ. อนุรักษ  อนันทะยะ 19890 ช.พัน.4 พล.ร.4

9188 จ.ส.อ. สมชาย  เทพารักษ 19891 ช.พัน.4 พล.ร.4

9189 ส.อ. นพดล  แกวกรอง 19892 ช.พัน.4 พล.ร.4

9190 ส.อ. อังกูร  ศรีฟา 19893 ช.พัน.4 พล.ร.4

9191 ส.อ. ภาณุพล  ออมละมั่ง 19894 ช.พัน.4 พล.ร.4

9192 ส.อ. มานพ  นิลขาว 19895 ช.พัน.8 พล.ม.1

9193 ส.อ. เฉลิม  เวทยปญญา 19896 ส.พัน.23 ทภ.3

9194 ส.อ. กิตติศักดิ์  ธิยาวงศ 19897 กรม ทพ.32

9195 ส.ต.หญิง ภัทราภรณ  คงกลา 19898 มทบ.39

9196 ส.ท. กิตติพงษ  แกวผกา 19899 มทบ.36 

9197 ส.อ. อนุรุจน  จันทะปญญา 19901 กรม ทพ.32
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9198 จ.ส.ต. ภราดร  ศรีนุต 19902 ศฝ.นศท.มทบ.31

9199 จ.ส.อ.หญิง สุภาพ  ศุภมาตย 19903 รพ.คายพอขุนผาเมือง

9200 พ.ต. พงศเผา  อนันตกุล 19904 รอย.ปจว.3

9201 ส.อ. ไพรสิทธ์ิ  วงศตุย 19905 กรม ทพ.33

9202 ส.อ. ศุภกิตติ์  จินดามัย 19906 กรม ทพ.32

9203 อส.ทพ. เอกราช  วงษวัฒน 19907 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9204 อส.ทพ. เอกชัย  ยังมาก 19908 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9205 อส.ทพ. อนุพงค  สิงหธนะ 19909 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9206 อส.ทพ. สมบูรณ  ยอดออน 19910 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9207 อส.ทพ. เกษมศักดิ์  พรมตา 19911 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9208 อส.ทพ. ประภากร  ระลึก 19913 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9209 อส.ทพ. หยวน  อุนใจ 19915 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9210 อส.ทพ. นิยม  รกไพร 19916 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9211 อส.ทพ. ทัศพร  งอยภูธร 19917 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9212 อส.ทพ. สุทธการ  อินทะรังษี 19918 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9213 อส.ทพ. ชาญชัย  ไชยศิลป 19919 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9214 ส.อ. วิเชียร  เกตุสุวรรณ 19921 กรม ทพ.33

9215 ส.อ. อํานาจ  พนะสัน 19922 กรม ทพ.33

9216 ส.อ. มารุต  น่ิมนวล 19923 กรม ทพ.32

9217 อส.ทพ. วรชัย  ภักดี 19924 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9218 ส.อ. ธนากรณ  ทองยอย 19927 ร.4

9219 จ.ส.อ. ศุภชัย  มุดเปย 19928 ร.4 พัน.2

9220 จ.ส.ต. อนุพงค  ใจเปง 19929 ร.4 พัน.1

9221 จ.ส.อ. ปยะณัฐ  สงโสด 19930 ช.พัน.4 พล.ร.4

9222 ส.อ. คเณศ  เครืออยู 19931 มทบ.310

9223 ส.อ. นิคม  ดวงดาว 19932 ร.4 พัน.3

9224 ส.ท. ญานวุฒิ  ศิริเมืองจันทร 19934 กรม ทพ.36

9225 ส.อ. ธนภัท  ปนมวง 19935 ร.14 พัน.2

9226 ส.อ. ศุภฤกษ  มาลัยมาตย 19936 ร.14 พัน.2

9227 ส.อ. ไพฑูรย  เปลี่ยนพิทักษ 19937 กอง สพบ.พล.ม.1

9228 จ.ส.ท. เกียรติศักดิ์  ธรรมวโร 19938 ป.4 พัน.104

9229 พ.ท. อํานาจ  คนงาม 19939 มทบ.310

9230 พ.ต. สมชาย  จริยะสุนทรดี 19940 มทบ.39 (นายทหาร)

9231 อส.ทพ. ดล  เพชราบรรพ 19941 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

9232 ส.ท. อาคม  จันใจ 19942 ร.14 พัน.2

9233 ส.ท. ธีรพงศ  อินทพงษ 19943 ร.4

9234 ส.อ. วัฒนา  วรวิเวทย 19944 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

9235 ส.ท. พีระพัฒน  ตะพันธ 19945 มทบ.32

9236 ร.อ. ศุภฤกษ  จันทรวงศ 19946 ส.พัน.4 พล.ร.4

9237 จ.ส.อ. ทราย  ทองดี 19947 พัน.บ.21

9238 ส.อ. นันทกาญน  ตุงคะสามน 19948 รอย.ลว.ไกล 4

9239 จ.ส.อ. เกษม  เรืองโชติ 19949 ร.14 พัน.2
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9240 จ.ส.อ. สกุล  ทองเอ่ียม 19950 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

9241 ร.ท. ชิตชัย  สุมโน 19951 กอง พธ.พล.ม.1

9242 จ.ส.อ. อานนท  สีมวง 19952 พล.ม.1

9243 จ.ส.อ. กองเกียรติ  จริยอภิมวิทย 19953 ม.3

9244 จ.ส.อ. ชาญชัย  พิมมล 19954 ม.พัน.9 พล.ร.4

9245 จ.ส.อ. สุรชัย  สงวน 19955 ช.พัน.8 พล.ม.1

9246 ร.ต. ศักดิ์สิทธ์ิ  บุญไมเศรา 19956 ส.พัน.11 พล.ม.1

9247 ร.ท. สมัยศักดิ์  ออนดีกุล 19957 สง.สด.จว.พ.ล.

9248 จ.ส.อ. สงกรานต  แกนคํา 19958 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

9249 จ.ส.อ. เกรียงไกร  โนนคํา 19959 มทบ.36 

9250 จ.ส.ต. สมโภชน  ระฤกสม 19960 มทบ.36 

9251 จ.ส.อ. อํานาจ  เสือบุญมี 19961 มทบ.310

9252 จ.ส.อ.หญิง ทัศนีย  คุมสมบัติ 19962 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

9253 จ.ส.ท. กังวาน  รัตนสมบัติ 19963 ศฝ.นศท.มทบ.31

9254 จ.ส.อ. ปยะ  กาญจนารัตน 19964 รพ.คายพอขุนผาเมือง

9255 จ.ส.อ. เฉลิมพันธุ  มหาโพธ์ิ 19965 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

9256 จ.ส.อ.หญิง วณิชยา  นิกขํา 19966 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

9257 จ.ส.อ. เปยมศักดิ์  ทองมวง 19967 ศปภอ.ทบ.3

9258 จ.ส.อ. ศักยพิรุฬห  จันทรทร 19968 ศปภอ.ทบ.3

9259 พ.ต. ทรงไพร  เพียรภายลุน 19969 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

9260 ส.อ. ทรงวุฒิ  รักษไพรกิจ 19970 กรม ทพ.32

9261 ส.อ. วรวุฒิ  ทองแพง 19971 กอง สพบ.พล.ร.4

9262 ส.อ. อภิวัฒน  มั่นคง 19972 รอย.บก.พล.ร.4

9263 จ.ส.อ. สมบัติ  จันทรเปรม 19973 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

9264 ส.อ. รุงนิรันดร  งามวงษ 19974 ช.พัน.8 พล.ม.1

9265 ร.ท. เข็มทอง  มณีสาย 19975 ม.3 พัน.26

9266 ร.ต. ธนวรรธน  วงศสิงหขันธ 19976 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

9267 น.ส. เบญจมาศ  รอดทิม 19977 สอ.ทภ.3 จํากัด

9268 ส.อ. ภานุพันธ  คลายสมาน 19978 ร.4

9269 ส.อ. ณัฐพล  จันทรลอย 19979 ร.4 พัน.2

9270 ส.ท. วัชรพงษ  พรหมปลูก 19980 ร.4 พัน.2

9271 ส.อ. รณชัย  แซโฟง 19981 ร.4 พัน.3

9272 ส.อ. สิทธิเดช  ดอกคํา 19982 ร.14 พัน.2

9273 ส.อ. สุรชัย  ฟกทองอยู 19984 กอง พธ.พล.ร.4

9274 จ.ส.อ. อํานวย  บุญเกตุ 19985 พล.ม.1 (ประทวน)

9275 จ.ส.ท. อนุพันธ  วงษา 19986 ม.3 พัน.26

9276 จ.ส.อ. อนนท  มะโรงรัตน 19987 ม.3 พัน.13

9277 ส.อ. ยุทธชัย  สีเงินดี 19991 ชสบ.7

9278 จ.ส.อ. สาธุภณ  ดําแลลิบ 19992 พล.พัฒนา 3

9279 จ.ส.อ. วัชรพงษ  ใจมา 19994 ป.พัน.7 พล.ร.7

9280 ส.อ. สําเร็จ  สองสีใส 19995 ช.3 พัน.302

9281 ส.อ. ทวี  เนียมเพราะ 19996 ช.พัน.8 พล.ม.1
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9282 ส.อ. สหพันธ  เพ็ชรอินทร 19997 ส.พัน.11 พล.ม.1

9283 ส.อ. ฐิติธรรม  เกิดผล 19998 มทบ.36 

9284 น.ส. พรพรรณ  นอยเอ่ียม 19999 มทบ.31 (ลูกจาง)

9285 ร.อ.หญิง ปณิธิ  รังษี 20000 รพ.คายจิรประวัติ

9286 จ.ส.อ. ศรันยู  วันวงษ 20001 มทบ.310

9287 ส.อ. สุทธิศักดิ์  ชัยมงคล 20002 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

9288 ส.อ. เอกชัย  ทับชัย 20004 ศปภอ.ทบ.3

9289 ส.อ. เกียรติศักดิ์  เหยิบไธสง 20005 กรม ทพ.31

9290 ส.ต. เอกชัย  อินตะแกว 20006 กรม ทพ.33

9291 อส.ทพ.หญิง ฌมาอูณ  ตุนสําอางค 20007 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9292 ส.อ. เทวิน  วันควร 20008 ม.3 พัน.13

9293 ส.ท.หญิง ฉัตรศิรินทร  สุขสะอาด 20009 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

9294 จ.ส.อ. ภาณุวัฒน  ครามศรี 20010 ทน.3

9295 จ.ส.ท. อิสรภาพ  อ่ิมสมบัติ 20011 ร.4 พัน.1

9296 จ.ส.อ. ชูศักดิ์  ชาวเหนือ 20012 ร.4 พัน.2

9297 ร.อ. วรสันต  แกวทิตย 20014 ม.3 พัน.13

9298 ร.ท. เจษฎาพร  โสภารักษ 20015 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

9299 จ.ส.อ. สัมภาษณ  ฉิมดี 20016 ช.พัน.4 พล.ร.4

9300 ร.ท. พีรพัฒน  อภัยภักดิ์ 20017 ส.พัน.23 ทภ.3

9301 พ.ท. อดุลย  เถ่ือนวรรณา 20018 มทบ.31

9302 ส.ท. วรพจน  แสงนาค 20019 พัน.สบร.23

9303 จ.ส.อ. ชัยณรงค  อินทรฤทธ์ิ 20020 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

9304 จ.ส.ต. อิทธิพล  ธรรมศร 20021 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

9305 นาง จิตราวรรณ  สีพิโรจน 20022 รพ.คายจิรประวัติ (ลูกจาง)

9306 น.ส. บุญเตือน  ชนาลัย 20023 รพ.คายจิรประวัติ (ลูกจาง)

9307 จ.ส.อ. อนันต  ขําแกว 20024 ศปภอ.ทบ.3

9308 ส.อ. ดําหริ  จันทรลอย 20025 กรม ทพ.31

9309 จ.ส.อ. วิวัฒน  บัวไทย 20026 ม.3 พัน.18

9310 จ.ส.อ. วีรวัฒน  สีสม 20027 รพ.คายพอขุนผาเมือง

9311 จ.ส.ต.หญิง ปยนันท  ธรรมสาร 20028 มทบ.36 

9312 ส.ท. ปญญา  จักรแกว 20029 ส.พัน.23 ทภ.3

9313 ร.ต. ธนกฤต  ท่ังทองธีรโชติ 20030 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

9314 ร.ท. ทรงพร  สุยะราช 20031 พล.พัฒนา 3

9315 จ.ส.อ. สาธิต  เกตุอินทร 20032 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

9316 จ.ส.อ. วันชัย  รินนารักษ 20033 สง.สด.จว.ช.ร.

9317 จ.ส.อ. จารึก  ศึกษา 20034 ร.4 พัน.2

9318 จ.ส.อ. ธนเดช  สงวนวงษ 20035 กรม ทพ.33

9319 ร.ท. อนุสิทธ์ิ  เสริมวาสนา 20036 ช.3 พัน.302

9320 จ.ส.อ. สุภกิจ  น่ิมสุวรรณ 20037 ส.พัน.4 พล.ร.4

9321 จ.ส.อ. เลิศศักดิ์  อินชววัฒน 20038 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

9322 ส.อ. อาเขต  อํ่ามาก 20039 ร.4 พัน.1

9323 ส.อ. ธนนันท  คําลือสาย 20040 ร.4 พัน.2
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9324 จ.ส.ต. ศตวรรษ  คุมแสง 20041 ม.3 พัน.18

9325 ส.อ. อภิสิทธ์ิ  สายาจักร 20042 ช.3 พัน.302

9326 ส.อ. ดิเรก  มูลนํ้าอาง 20043 ช.พัน.8 พล.ม.1

9327 พ.อ.หญิง ธัญพร  วงศบา 20044 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

9328 ส.อ. รุงตะวัน  ชาวแพะ 20046 กรม ทพ.33

9329 อส.ทพ. ศุภชัย  วิชญพันธ 20048 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9330 ส.อ. วิทวัส  เหมือนตะคุ 20053 สมาชิกสงเงินเอง

9331 ส.อ. ยุทธนินทร  หนูแกว 20054 ร.7 พัน.1

9332 จ.ส.ต. จักรกฤษณ  แอฤทธ์ิ 20055 ร.7 พัน.1

9333 ส.ท. ตระกูล  ปองแกว 20056 ม.3 พัน.13

9334 จ.ส.อ. เอกชัย  ชอลําเจียก 20057 กอง สพบ.พล.ม.1

9335 จ.ส.ท. วรวุฒิ  แสงสมเรือง 20058 ป.21

9336 ส.อ. ศิรศักดิ์  ยศศรี 20059 ป.21

9337 จ.ส.อ. วันชัย  นาธิกา 20060 สง.สด.จว.พ.ร.

9338 ร.อ. นพพร  สุทธหลวง 20061 กอง สพบ.พล.ม.1

9339 พ.อ. สุจินต  ทรัพยสิน 20063 พล.ร.7

9340 ร.ท. ยุทธพงษ  พาที 20064 กรม ทพ.35

9341 ส.อ. ภิรมย  เขียวพุต 20065 ทภ.3

9342 ส.อ. วินัย  ชัยดี 20066 ร.14 พัน.3

9343 จ.ส.อ. วีระยุทธ  ปททุม 20067 ร.4 พัน.2

9344 ส.อ. เกียรติพงษ  พนาสงาวงศ 20068 ร.4 พัน.2

9345 ส.ท. วรัตมฐนัน  รําเจริญ 20069 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

9346 จ.ส.อ. กิตติ  วงคบุญมา 20070 ร.4 พัน.3

9347 ส.อ. สิริโชค  หอมสะอาด 20071 รอย.บก.พล.ร.4

9348 ส.ท. เอนก  พันธสุภะ 20072 ศฝ.นศท.มทบ.33

9349 ส.อ. สาโรจน  ครึกครื้นจิตร 20073 ร.14

9350 ส.ท. ประภาส  ธรรมนันท 20075 ร.14 พัน.1

9351 ส.อ. พิษณุ  บุราณเดช 20077 ม.3 พัน.18

9352 ส.อ. ภมรมนตรี  วรรณประภา 20079 ม.3 พัน.26

9353 ส.อ. ธรรมนูญ  โตสงคราม 20080 ม.3 พัน.26

9354 ส.อ. นาวิน  ชุมใจรัก 20081 ม.พัน.28 พล.ม.1

9355 ส.อ. ชัยยง  พงษสาลี 20082 ชสบ.7

9356 จ.ส.อ. สันติ  จําปาวัน 20083 รอย.บก.พล.ม.1

9357 จ.ส.ต. พิทักษไทย  วรรณแกว 20084 ป.21

9358 ส.อ. สุพจน  ธิมา 20085 ร.4 พัน.1

9359 ส.อ. ธรรมรงศักดิ์  รักษกระโทก 20086 ช.พัน.4 พล.ร.4

9360 ส.อ. สราวุฒิ  ตองใจ 20087 ช.พัน.4 พล.ร.4

9361 จ.ส.อ. วิสุทธ์ิ  อยูน่ิม 20088 ช.พัน.8 พล.ม.1

9362 ส.อ. แทน  เงินยิ่ง 20089 ช.พัน.8 พล.ม.1

9363 ส.ท. สุรชัย  สมร 20090 ช.พัน.8 พล.ม.1

9364 พลอาสาฯ พีระ  ชมภู 20091 มทบ.310

9365 นาง พรพิมล  ลําปุก 20092 สง.สด.จว.พ.ร.
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9366 อส.ทพ. ชัยยุทธ  กระแสเงินดี 20093 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9367 อส.ทพ. องอาจ  เมืองศรีพรรณ 20094 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9368 อส.ทพ. สุรนันท  สุนันทา 20095 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9369 อส.ทพ. บุญศรี  ไชยบุตร 20096 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

9370 อส.ทพ. นิธิทัศน  ธนภัคพลชัย 20098 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9371 อส.ทพ. สุธี  พิริยะกมลพันธุ 20100 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9372 ส.อ. ภูมิสิทธ์ิ  กงวงษ 20101 ม.3 พัน.18

9373 ส.อ. พินิตย  ขันแกว 20102 รอย.ลว.ไกล 4

9374 นาย วีรพัส  ทองแทง 20103 มทบ.31 (ลูกจาง)

9375 ส.อ. ณัฐพงษ  แดงศักดิ์ 20104 รพ.คายวชิรปราการ

9376 จ.ส.ต.หญิง ปุณิกา  อุตสาหะฐานะ 20105 รพ.คายวชิรปราการ

9377 จ.ส.อ. อมรเทพ  สุขนิรันดร 20106 ส.พัน.23 ทภ.3

9378 ส.อ. จิรพัทธ  ประสิทธิชยานันท 20107 ศูนยการบินทหารบก

9379 จ.ส.อ. ณัฐวัฒน  อัครพงศสถิต 20109 กอง สพบ.พล.ร.4

9380 จ.ส.อ. เฉลิมพงษ  ศรีวราพงศ 20110 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9381 นาง พัชรา  แสงดารา 20111 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9382 ร.ท. อรรถสิทธ์ิ  วังกุม 20113 พล.ม.1

9383 ส.อ. สมคิด  สมศักดิ์ดี 20115 พัน.บ.41

9384 จ.ส.อ. กันตชิต  พิลึก 20118 ส.พัน.23 ทภ.3

9385 พ.ท. สมเกียรติ  มณีล้ํา 20119 มทบ.31

9386 จ.ส.ต. กิจพัฒน  เมณฑกูล 20120 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

9387 จ.ส.อ. ประยุทธ  เกิดแกว 20121 ศฝ.นศท.มทบ.31

9388 จ.ส.อ. สุเทพ  บุญตอ 20122 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

9389 พ.ต. สุวัฒน  มากเงิน 20123 มทบ.310

9390 ส.อ. กฤษดา  สรอยภูระยา 20124 มทบ.36 

9391 ร.ต. วิชาญ  คงหอม 20125 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

9392 จ.ส.อ. วันชัย  นันทะสี 20126 ทภ.3

9393 จ.ส.อ. สมยศ  ศรีหาภูธร 20127 ม.3 พัน.26

9394 ส.อ. อมรเทพ  หมื่นตุมไพร 20128 ร.4 พัน.3

9395 ส.อ. ไชยยันณ  ธิติมูล 20129 ร.4 พัน.3

9396 ส.อ. ปยะพงษ  คําวัน 20130 ม.3 พัน.13

9397 ส.อ. อฐิลักษ  อุทปา 20132 ส.พัน.4 พล.ร.4

9398 ร.ท. วีระพงษ  ไกรวีระเดชาชัย 20133 ส.พัน.23 ทภ.3

9399 ส.อ. มงคล  ประเสริฐศิลป 20134 ส.พัน.23 ทภ.3

9400 ส.อ. วรวุฒิ  ปาระ 20135 ส.พัน.23 ทภ.3

9401 ร.ท.หญิง กัลยา  วงคดาว 20136 รพ.คายจิรประวัติ

9402 ส.อ.หญิง เตือนใจ  ศิริวัฒพงศ 20137 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

9403 ส.อ. อภิชัย  เกิดลาภ 20138 ส.พัน.4 พล.ร.4

9404 ร.ต. วิทิต  นวลตา 20139 รพ.คายวชิรปราการ

9405 ส.อ. สุทัศน  มีแกว 20142 กรม ทพ.35

9406 ส.อ. สันทัศน  อํ่าโนนไพร 20143 ร.4 พัน.2

9407 จ.ส.ต. ธีรนัย  มูลตุน 20144 ร.7 พัน.2
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9408 จ.ส.อ. ธนยศ  น่ิมงามศรี 20145 กอง พธ.พล.ร.4

9409 จ.ส.ต. มารุตพงศ  พุมนิล 20146 พัน.สห.31

9410 ส.อ. อนุชา  แกวอินทร 20147 ร.14 พัน.2

9411 ส.ท. พิชิต  มาชัยภูมิ 20148 ป.4 พัน.104

9412 ส.อ. กฤษกร  วงศใหญ 20149 พัน.พัฒนา 3

9413 ส.อ. นิวุฒิ  เท่ียงสิริกูล 20150 ช.3 พัน.302

9414 พ.อ. ยุทธชัย  ปนสถาพร 20151 ศปภอ.ทบ.3

9415 ร.ท. สมรัตน  เตจะแสน 20152 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

9416 ร.ต. สุนันทชัย  บานสระ 20154 มทบ.34

9417 จ.ส.อ. ธราธิป  ขันแกววงศ 20155 มทบ.34

9418 จ.ส.ต. สุรสิทธ์ิ  สนแจง 20156 มทบ.34

9419 ส.อ. ณัฐพล  สายทอง 20157 ทภ.3

9420 จ.ส.ท. อาณัติฐพล  ราชคํา 20158 ทภ.3

9421 ส.อ. จักรพงษ  โตแตง 20159 ทภ.3

9422 ส.อ. สมประสงค  นวมมี 20160 ทภ.3

9423 ส.อ. ไกรสร  ชอมะลิ 20161 ร.4

9424 ส.อ. ปรีชา  จันทรทอง 20162 ร.4

9425 ส.อ. ชาญณรงค  แสงจาง 20163 ร.4 พัน.1

9426 ส.อ. พีรวัส  บุญพ่ึง 20164 ร.4 พัน.1

9427 ส.อ. ณรงคฤทธ์ิ  ลอยเวหา 20165 ร.4 พัน.1

9428 จ.ส.ต. อําพล  พูลโพธ์ิ 20166 ร.4 พัน.2

9429 จ.ส.ท. เอกชัย  เอ้ียงไธสง 20167 ร.14 พัน.3

9430 ส.อ. ไกรลาศ  แซไหล 20168 ร.4 พัน.2

9431 ส.อ. จักรกฤษณ  พืบขุนทด 20170 ร.4 พัน.2

9432 ส.อ. เมธาวิน  ภูทอง 20171 ร.4 พัน.2

9433 ส.อ. ธราธร  วงษเพ็ญ 20172 ร.4 พัน.1

9434 จ.ส.ท. พล  แกวกําพล 20173 ร.4 พัน.3

9435 ส.ท. สุภชัย  สุขเกษม 20174 ร.4 พัน.3

9436 ส.อ. พีรพงศ  อุดสา 20175 ร.4 พัน.3

9437 ส.อ. นิวัฒน  สุวรรณแปง 20176 ร.4 พัน.3

9438 จ.ส.ต. ณัฐพล  อินทยศ 20177 สมาชิกสงเงินเอง

9439 ส.ท. รณชัย  รัตนเกียรติกุล 20178 ร.14 พัน.1

9440 จ.ส.อ. วุฒิชัย  สัพโส 20179 ร.14 พัน.2

9441 ส.ต. ธุวชิต  มูลวงค 20180 ร.14 พัน.2

9442 ส.อ. ชลธวัช  สัตราศรี 20181 ร.14 พัน.2

9443 ส.ท. วิทยา  ใจคํา 20182 ร.14 พัน.2

9444 ส.อ. ชาติตระการ  วีระชาติ 20183 ร.14 พัน.2

9445 ส.อ. รัฐพงษ  ตาบังวัน 20184 ร.14 พัน.2

9446 ส.อ. ธนวัฒน  สายยิ้ม 20185 ร.14 พัน.2

9447 ส.อ. ณัฐพล  สืบปาละ 20186 ร.14 พัน.2

9448 ส.ต. ชานนทร  สนทา 20187 ร.14 พัน.2

9449 ส.อ. ฉัตรวนิช  แกวแกนคูณ 20188 ร.14 พัน.3
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9450 จ.ส.อ. ชวลิต  รักแกว 20189 ม.พัน.9 พล.ร.4

9451 จ.ส.อ. พงศกร  ขุนเทียน 20190 ม.พัน.9 พล.ร.4

9452 ส.ท. เกรียงศักดิ์  เอ่ียมศรี 20191 ม.3 พัน.13

9453 ส.อ. สมโภชน  หอมสุวรรณ 20192 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

9454 จ.ส.ต. จักรกฤษ  กุณจา 20193 ป.พัน.17 พล.ร.7

9455 จ.ส.ต. เอกชัย  ฟูแสง 20194 ป.พัน.17 พล.ร.7

9456 ส.อ. อภินันท  มหายศนันท 20195 ป.พัน.17 พล.ร.7

9457 ส.อ. ปรีชา  ปกจุมปู 20196 ป.พัน.17 พล.ร.7

9458 ส.อ. พัฒนพงษ  แกวอัคฮาด 20197 ป.พัน.17 พล.ร.7

9459 จ.ส.อ. อัครเดช  วราศิลป 20198 ป.4 พัน.104

9460 ส.อ. เมธี  เจียวเจริญ 20200 ช.พัน.8 พล.ม.1

9461 ส.อ. นิคม  แกวเปย 20201 ส.พัน.4 พล.ร.4

9462 ส.อ. นเรศ  แสงเทียน 20202 ส.พัน.4 พล.ร.4

9463 ส.อ. เอนกพงษ  โพธ์ิศรี 20203 ส.พัน.4 พล.ร.4

9464 จ.ส.อ. นพรพีนันท  จันทรอิน 20204 ส.พัน.23 ทภ.3

9465 ส.อ. ณัฐพงศ  มะโนคํา 20205 ส.พัน.23 ทภ.3

9466 ส.อ. อนุชาติ  กานมูล 20206 กรม ทพ.33

9467 อส.ทพ. วิษณุ  พรมไชย 20207 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9468 อส.ทพ. พิสรรค  ศักดิ์วัฒนเลิศ 20208 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9469 ส.ต. พิริยะพงษ  พูลสุข 20212 กรม ทพ.33

9470 อส.ทพ. สิชน  อาภาไพรวัลย 20213 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9471 อส.ทพ. วิษณุ  เปลี่ยนทองแดง 20214 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9472 อส.ทพ. พัด  ธรรมรัตนสุธี 20215 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9473 อส.ทพ. ธนานพ  วงคพุทธคํา 20216 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9474 อส.ทพ. เอกรัตน  นําชัยทศพล 20217 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9475 อส.ทพ. ธีรยุทธ  ติเยาว 20218 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9476 อส.ทพ. นิพนธ  เปลี่ยนเนียม 20219 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9477 อส.ทพ. มนตรี  ดาราพงศมณี 20221 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

9478 ส.อ. ปฏิภาณ  มาลัยวรรณ 20223 มทบ.39

9479 ส.ท. ศิระพงศ  จันทรเทศ 20224 สง.สด.จว.พ.ช.

9480 ส.อ. ราเมศวร  ฉันทาพงษภิรมย 20225 สง.สด.จว.ส.ท.

9481 ส.อ. อนิสงค  ตะมา 20226 มทบ.39

9482 ส.อ. สงกรานต  พลเช่ียว 20227 มทบ.310

9483 พลอาสาฯ สมภาร  สุขสวัสดิ์ 20228 มทบ.310

9484 พ.ต.หญิง จิรวดี  อังสวัสดิ์ 20229 รพ.คายจิรประวัติ

9485 ส.อ. ศุภชัย  แสนสุภา 20230 รอย.ปจว.3

9486 ส.อ. ชินภัทร  ปนโน 20231 สง.สด.จว.ช.ร.

9487 จ.ส.อ. บรรจบ  ทรงธรรม 20232 ร.4 พัน.3

9488 จ.ส.อ. ปราโมทย  แสงฮาม 20233 ม.3 พัน.18

9489 ร.ท. สุเทพ  เทศมี 20234 ม.พัน.28 พล.ม.1

9490 จ.ส.อ. สุนันท  บุญจรัส 20235 ม.พัน.28 พล.ม.1

9491 จ.ส.อ. สมพร  ตะนุมาตย 20236 ม.พัน.28 พล.ม.1
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9492 ร.ต. วีระ  หองมา 20237 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

9493 จ.ส.อ. ศิริชัย  แจมรอด 20238 ช.3

9494 จ.ส.อ. ณัฐติศักดิ์  เขียวมั่ง 20239 กรม ทพ.32

9495 จ.ส.อ. พชรวัฒน  หลักเพชร 20240 ศปภอ.ทบ.3

9496 จ.ส.อ. สัญญา  สุมา 20241 พัน.สร.4

9497 จ.ส.อ. สุพัฒน  สุวรรณคํา 20242 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

9498 ส.ท. สมภพ  ขุนมธุรส 20243 พัน.สห.31

9499 จ.ส.อ. ปริญญา  ใสยอด 20244 มทบ.36 

9500 ร.ต. โชคชัย  พรหมศรี 20245 มทบ.310

9501 จ.ส.ท. สมศักดิ์  ขริบเอม 20246 มทบ.310

9502 นาย มานพ  สมพงษ 20247 มทบ.310

9503 จ.ส.อ. กมล  สมควร 20248 ช.พัน.4 พล.ร.4

9504 ส.อ. เกรียงไกร  ใสยิ่ง 20249 ร.4

9505 ส.อ. วิศรุต  เรืองสูงเนิน 20250 ร.4

9506 ส.อ. อภิวัฒน  ตาลิก 20251 ศปภอ.ทบ.3

9507 ร.อ. ชิตณรงค  จันทรรักษ 20252 มทบ.39 (นายทหาร)

9508 ส.ท.หญิง ณัฐชานันท  เครือแกว 20253 ทภ.3

9509 ร.อ. จีรพัตร  นพรัตน 20254 มทบ.34

9510 จ.ส.อ.หญิง ปวริศา  อ่ินคํา 20255 มทบ.34

9511 ส.ท.หญิง ภิญญาภรณ  มูลราช 20256 มทบ.34

9512 จ.ส.ท. ทรงกลด  จันทรสอน 20257 ทภ.3

9513 จ.ส.ต. ธวัชชัย  หลามี 20258 ทภ.3

9514 ส.อ. ยุทธภูมิ  ไกรฤทธ์ิ 20259 ทภ.3

9515 ส.ท. กฤษฎาพล  กิตติโรจนสกุล 20260 ทภ.3

9516 ส.ต. สยามรัฐ  เงินแจง 20261 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

9517 ส.ท. ปญญาจารย  วิจิตรถิรธรรม 20262 พัน.พัฒนา 3

9518 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์  บัตรเสียงหวาน 20263 ร.4

9519 ส.ท. ระพีพัฒน  ปญญาแกว 20264 ร.4

9520 ส.อ. เกียรติกุล  เลกล 20265 ร.4

9521 ส.อ. คงพันธ  อัคนิถิน 20266 ร.4

9522 ส.ท. อนุสรณ  อุตมาด 20267 ร.4

9523 ส.อ. ธวัช  ครีบผา 20268 ร.4

9524 ส.อ. กันตกฤษฏิ์  เกตุแกว 20269 ร.4

9525 ส.อ. เกรียงศักดิ์  สุวรรณลิกานนท 20270 ร.4

9526 ส.อ. พิษณุ  เนตรทอง 20271 ร.4 พัน.1

9527 ส.อ. สุวรรณะ  ทับทองหลาง 20272 ร.4 พัน.1

9528 ส.อ. อาทิตย  นาคประทุม 20273 ร.4

9529 ส.อ. ชนะพล  บัวเผื่อน 20274 ร.4 พัน.1

9530 ส.ต. นุชา  แชมช่ืน 20275 ร.4 พัน.2

9531 ส.อ. ภณชนก  เครืออินตา 20276 ร.4 พัน.2

9532 ส.อ. ปารุสต  เสือมา 20277 ร.4 พัน.2

9533 ส.อ. สุรศักดิ์  บุญนานเท่ียง 20278 ร.14
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9534 ส.อ. อดิศักดิ์  พรมมา 20279 ร.14

9535 ส.ท. อดิศักดิ์  สําราญ 20280 ร.14

9536 ส.อ. ปยะพงษ  เพ่ิมพูน 20282 ร.14

9537 ส.ท. อนุชา  สงวนศักดิ์ 20283 ร.14 พัน.2

9538 ส.อ. วศิน  ศรีอินคํา 20284 ม.3 พัน.13

9539 ส.อ. พงศกร  ประมาณกิจ 20285 ม.3 พัน.13

9540 ส.อ. สมโภช  คําอิน 20286 ม.3 พัน.13

9541 จ.ส.ท. จักรกฤษณ  หงสพันธ 20287 ม.3 พัน.18

9542 จ.ส.ท. พีรวิชญ  ภูอาบออน 20288 ม.3 พัน.18

9543 ส.อ. วัฒนชัย  บุนนท 20289 ม.3 พัน.18

9544 จ.ส.ท. ประมวล  เดชบํารุง 20290 ม.3 พัน.26

9545 ส.อ. ฐากูร  พูลสวัสดิ์ 20291 ม.3 พัน.26

9546 ส.อ. เกียรติศักดิ์  พวงจิตร 20292 ม.3 พัน.26

9547 ส.อ. พงศจักร  จั่นเรืองงาม 20293 กอง สพบ.พล.ม.1

9548 ส.อ. อดิศักดิ์  สุขพุทธ 20294 กอง สพบ.พล.ม.1

9549 ส.อ. วิชญะ  นันติกา 20295 กอง สพบ.พล.ม.1

9550 จ.ส.อ. วสันต  ทองพวง 20296 ป.4 พัน.104

9551 พ.ต. ทัศศพล  จีระรัตนธรรม 20298 สมาชิกสงเงินเอง

9552 จ.ส.ท. ชัยพล  บุญอาจ 20299 ช.พัน.4 พล.ร.4

9553 จ.ส.ท. เนตินัย  ณ นคร 20300 ช.พัน.4 พล.ร.4

9554 ส.อ. บุญชนะ  เพ็งพราย 20301 ช.พัน.4 พล.ร.4

9555 ส.อ. วีรชัย  สุนทา 20302 ช.พัน.4 พล.ร.4

9556 ส.อ. พงศพันธุ  มธุรส 20304 ช.พัน.4 พล.ร.4

9557 ส.อ. มงคล  เพชรไพรสันติ 20306 พัน.พัฒนา 3

9558 จ.ส.อ. สถิต  ดาสุวรรณ 20307 ช.พัน.8 พล.ม.1

9559 จ.ส.อ. ไกรวุฒิ  จันทรหอม 20308 ช.พัน.8 พล.ม.1

9560 จ.ส.อ. ธีระยุทธ  ราชบุญคุณ 20309 ช.พัน.8 พล.ม.1

9561 จ.ส.ท. ทศพล  ทัศเศษ 20310 ช.พัน.8 พล.ม.1

9562 ส.อ. ภาณุพงษ  กุลนอก 20311 ส.พัน.4 พล.ร.4

9563 ส.ท. สุริยะพงษ  อินทวัฒน 20312 พัน.บ.41

9564 ส.อ. สันทัศน  เปรมเมือง 20313 รอย.ลว.ไกล 4

9565 ส.อ. วันชัย  นาระถี 20314 รอย.ลว.ไกล 4

9566 ส.อ. สมศักดิ์  แสนเทพ 20315 รอย.ลว.ไกล 4

9567 ส.อ. ภูมิมินทร  ศรีแสน 20317 รอย.ปจว.3

9568 จ.ส.อ. สถาพร  ไชยวงศ 20318 ศปภอ.ทบ.3

9569 ส.อ. ธนากร  รอดซุง 20319 พัน.สร.4

9570 ส.อ.หญิง พัชมน  เทียนมณี 20320 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

9571 ส.อ. พงษสวัสดิ์  เต็งยี่ 20321 มทบ.36 

9572 ส.ท. ณัฐวุฒิ  พรมมา 20323 สง.สด.จว.ช.ร.

9573 ร.ท. นนทวัฒน  พิศจารย 20324 กรม ทพ.31

9574 ส.อ. ชัยวัฒน  ใจทอง 20325 กรม ทพ.31

9575 ส.อ. ธนากร  เรืองทอง 20327 ร.4
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9576 ส.อ. วีรวัฒน  พรมแดน 20328 ม.พัน.9 พล.ร.4

9577 จ.ส.ท. วัชระ  ขุนประเสริฐ 20329 ป.4 พัน.104

9578 ส.อ. นันทชัย  กลิ่นศรีสุข 20330 ช.พัน.4 พล.ร.4

9579 จ.ส.ต. ทรงพล  จินาวรณ 20331 ช.พัน.8 พล.ม.1

9580 ส.ท. ศิวกร  ขําอยู 20332 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

9581 ส.อ. สิทธิเดช  แหลมจริง 20333 กรม ทพ.31

9582 จ.ส.ต. คมกริช  จันทรา 20334 กรม ทพ.35

9583 อส.ทพ. สุระศักดิ์  วรรณสาร 20335 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

9584 ส.ท. สารินทร  ทองสวัสดิ์ 20336 มทบ.39

9585 อส.ทพ. วิชัย  จันทรโนนมวง 20337 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

9586 อส.ทพ.หญิง รัตนาภรณ  กงนอย 20338 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

9587 อส.ทพ.หญิง สุกัญญา  ทิพยพิลา 20339 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

9588 อส.ทพ.หญิง ชุรีกรณ  จําปา 20340 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

9589 อส.ทพ. อติชาติ  ปองปญญาสุนทร 20341 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

9590 อส.ทพ. สายัณห  แกวประภา 20342 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

9591 ส.อ. สุรศักดิ์  ชวงโชติ 20343 ส.พัน.23 ทภ.3

9592 ส.อ. วีระพงษ  ดวงแกวเรือน 20344 ส.พัน.23 ทภ.3

9593 ส.ท. ไชยพัฒน  กสิวัฒน 20346 มทบ.39

9594 จ.ส.อ. ภิรมย  ภูรอด 20347 ทภ.3

9595 ร.ต. พิชิต  ขาวแสง 20349 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

9596 ร.ต. สุวิน  โพธ์ิรี 20351 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

9597 จ.ส.อ. เอกสิทธ์ิ  ภิระบรรณ 20352 ม.พัน.9 พล.ร.4

9598 จ.ส.อ. นเรศ  สังขจันทร 20353 ม.3 พัน.18

9599 จ.ส.อ. ภิญโญ  ชุมภู 20354 ม.3 พัน.18

9600 จ.ส.อ. ขวัญชัย  พรมโพธ์ิ 20355 ม.พัน.28 พล.ม.1

9601 จ.ส.อ. สมภพ  แกวเบี่ยง 20356 ม.พัน.28 พล.ม.1

9602 จ.ส.อ. วรพล  รอดปาน 20357 พล.พัฒนา 3

9603 จ.ส.อ. วีระศักดิ์  โสภาคํา 20358 ช.พัน.8 พล.ม.1

9604 ส.อ. มณเฑียรชัย  จันทรอิน 20359 ส.พัน.23 ทภ.3

9605 จ.ส.อ. ขวัญชัย  มัทยัด 20360 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

9606 ร.ต. เทียบ  เมืองสังข 20361 พัน.สห.31

9607 จ.ส.อ. อภิวัช  บูรณทอง 20363 รพ.คายพอขุนผาเมือง

9608 จ.ส.อ. สมพร  ศรีนามะ 20364 มทบ.310

9609 จ.ส.อ. วิรัช  กลิ่นโฉม 20365 มทบ.310

9610 พ.ต. สุภมิตร  กัณทะวงศวาร 20366 พัน.สร.4

9611 จ.ส.ต. ณันทชา  ชะนะมาร 20367 พัน.สร.8

9612 จ.ส.ต. เชาวลิตร  หองมิตร 20368 ม.พัน.7

9613 จ.ส.อ. ราชภูมิ  พงษพุก 20369 ศปภอ.ทบ.3

9614 ร.อ. วิศรุธ  สามสี 20370 พัน.สร.4

9615 ร.อ. ขจรศักดิ์  อินทเนตร 20371 พัน.สร.4

9616 ส.อ. ธนกฤต  บุตรดีไชย 20372 ร.4

9617 ส.อ. สุวัฒน  ขณะ 20373 ร.4
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9618 ส.อ. ศุภกิจ  ยศออน 20374 ม.3

9619 ส.อ. ธีระวัฒน  แสงจันดา 20376 ม.3 พัน.13

9620 ส.ท. พรภวิษย  สามบุญเท่ียง 20377 ม.3 พัน.13

9621 ส.ท. นิวัฒน  จุดเพ็ชรแจม 20378 ม.3 พัน.13

9622 ร.ท. ศิริโรจน  บุญเลิศ 20379 มทบ.310

9623 อส.ทพ.หญิง รําเพย  สวนเอก 20380 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

9624 ส.ต. ธนโชติ  พุมโพธ์ิ 20381 ร.14 พัน.1

9625 ส.ต. ธวัชชัย  รมรื่น 20382 ร.14 พัน.2

9626 จ.ส.อ. จรัญ  ขอบทอง 20383 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

9627 จ.ส.อ. เสวก  ฉัตรมี 20384 มทบ.310

9628 จ.ส.อ. ปรีชา  นาคเอ่ียม 20385 ช.3 พัน.302

9629 ร.ต. พงษธร  สุนทรารักษ 20388 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

9630 จ.ส.ท. อลงกต  บุญมี 20389 ร.4

9631 ส.ท. บวร  นาคะมาลัย 20390 ร.4

9632 ส.อ. คํานวล  คําภูมี 20392 ร.4 พัน.2

9633 ส.ท. ณัฐวัตร  เพชรตาด 20393 ร.14 พัน.1

9634 ส.อ. สาคร  เสาตรง 20394 ร.14 พัน.1

9635 ส.อ. สิทธิกร  เขียวแกว 20395 ร.14 พัน.2

9636 พ.ต. บัณฑิต  ชาวกัณหา 20396 ม.พัน.15

9637 จ.ส.ต. ปุรินทร  อุรัศมี 20397 ม.3 พัน.13

9638 จ.ส.อ. พงศปณต  บงสมัย 20398 ม.3 พัน.18

9639 จ.ส.อ. ทองพูน  เช้ืออ่ิม 20399 ม.3 พัน.18

9640 ส.อ. ปยะชาย  หลวงไชย 20400 ม.3 พัน.18

9641 ส.อ. ธีระพงษ  บุญเรือง 20401 ม.3 พัน.26

9642 จ.ส.ท. ภูมิภักดิ์  ประติโก 20402 ม.พัน.28 พล.ม.1

9643 จ.ส.อ. ปรมัตถ  วารปรีดี 20403 ป.4 พัน.104

9644 ส.ต. ธิชาวุฒิ  บุญทศ 20404 ป.พัน.7 พล.ร.7

9645 ส.อ. นิพนธ  คงมี 20405 มทบ.39

9646 ส.อ. ดนัยกฤต  พงษพานิช 20406 ช.3 พัน.302

9647 จ.ส.อ. บุญลิน  สมสุข 20407 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

9648 ส.อ. พิพัฒน  ปนเมือง 20408 ส.พัน.4 พล.ร.4

9649 ส.ท. ลิขิต  กวางพิจิตร 20409 ส.พัน.4 พล.ร.4

9650 ส.อ. สุวรรณ  ทะรินทร 20410 ส.พัน.11 พล.ม.1

9651 ร.ท. นาถวัฒน  วงศสถาน 20411 ส.พัน.23 ทภ.3

9652 จ.ส.อ. สาโรจน  ยันบัวบาน 20412 ส.พัน.23 ทภ.3

9653 จ.ส.อ. สาธิต  สิงหพัน 20414 ส.พัน.23 ทภ.3

9654 ส.อ. ภคิน  กอเกิด 20415 ส.พัน.23 ทภ.3

9655 ส.ท. ปริญญา  ศรีมาดี 20416 ส.พัน.23 ทภ.3

9656 ร.อ. กิจจา  พ่ึงบางกรวย 20417 มทบ.39 (นายทหาร)

9657 ส.ต. ณัฐวุฒิ  โพธ์ิสาน 20418 บชร.3

9658 ส.อ. ศุภณัฐฏ  วงษจันทร 20420 ช.พัน.4 พล.ร.4

9659 จ.ส.ต. ทศพร  ยอดอวม 20421 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)
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9660 จ.ส.ท. ธนะชัย  ธารามรรค 20422 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

9661 ส.อ. กัมปนาท  สิทธิวงศ 20424 กอง สพบ.พล.ร.4

9662 ส.อ. ธนาธิป  ใจเท่ียงธรรม 20425 กอง สพบ.พล.ร.4

9663 จ.ส.อ. พงศเกียรติ  เพ็งเจริญ 20426 ร.4 พัน.1

9664 ร.ท. เศกสรรค  ศรีใจวงศ 20427 มทบ.310

9665 ส.อ. สุริยา  คลังดี 20428 รอย.ลว.ไกล 4

9666 จ.ส.ท. พรธเนศร  ตอยน่ึง 20429 พัน.สห.31

9667 ส.อ. เดชพันธุ  บุญโสภา 20430 ทน.3

9668 จ.ส.อ. อุทัย  ประชาชิต 20431 ช.3 พัน.302

9669 ร.ต. ชัย  กุลเทพรหม 20432 ม.3 พัน.13

9670 จ.ส.ต. จิรเดช  แนนอุดร 20433 ม.พัน.28 พล.ม.1

9671 พลอาสาฯ เชาวลิต  อาจสมพงษ 20434 มทบ.36 

9672 ส.ท. บุญสุข  วงคคีรีสกุล 20435 กรม ทพ.36

9673 อส.ทพ. วรเดช  เงินสัจจา 20439 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9674 อส.ทพ. สุทิน  ไชยชมภู 20443 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9675 อส.ทพ. วรวุฒิ  อ่ินคํา 20444 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9676 อส.ทพ. สุกฤษฎิ์  จิปุริ 20445 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9677 ส.ต. วิเชียร  ปญโญ 20446 กรม ทพ.33

9678 อส.ทพ. บุญเริ่ม  สีสด 20447 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9679 อส.ทพ. ธีระชัย  พรพระพุทธคุณ 20448 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9680 ส.ต. ธีรพงษ  ใจคํา 20449 กรม ทพ.33

9681 อส.ทพ. ธนวัฒน  เจากลดี 20450 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9682 อส.ทพ. วิเชียร  รูบาปบุญ 20451 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9683 ส.ท. สมเกียรติ์  อุนตุย 20453 กรม ทพ.36

9684 อส.ทพ. สมชาย  ศรีแมหาร 20455 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

9685 อส.ทพ. ณพล  สีทองสุข 20457 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

9686 อส.ทพ. ศิริมงคล  สันอุดร 20458 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

9687 จ.ส.อ. พีระพล  โพธินันท 20459 ม.3 พัน.18

9688 จ.ส.อ. ชาครีย  ศรีเลศิลป 20460 ม.3 พัน.18

9689 ร.ต. วันชนะ  วังคํา 20462 ป.4

9690 จ.ส.อ. ชัยณรงค  พูลทอง 20463 ป.4 พัน.4

9691 จ.ส.อ. ทรงกลด  สัมมาวิจิตร 20464 พัน.พัฒนา 3

9692 จ.ส.อ. สวัสดิ์  แปงนุจา 20465 ช.3 พัน.302

9693 จ.ส.อ. สงกรานต  ใสยาติ 20466 ช.3 พัน.302

9694 จ.ส.อ. พัฒนา  จอยเช้ือ 20467 ช.3 พัน.302

9695 จ.ส.อ. พิสิษฐ  เนียมเครือ 20468 ช.3 พัน.302

9696 จ.ส.อ. พรเทพ  เมืองลอง 20469 ช.3 พัน.302

9697 จ.ส.อ. พิพิศน  ดีแจง 20470 ช.3 พัน.302

9698 จ.ส.อ. วิชฐพงศ  ศรีพัฒน 20471 ช.พัน.4 พล.ร.4

9699 ร.ท. ภูมิพัฒน  อัศวธรรมคุปต 20472 ส.พัน.23 ทภ.3

9700 จ.ส.อ. วิทยา  กอวิเศษ 20473 ส.พัน.23 ทภ.3

9701 จ.ส.อ. ธรรมรงค  แตงแสงจันทร 20474 ส.พัน.23 ทภ.3
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9702 ร.ต. ประจักษ  จางสะเดา 20475 ส.พัน.23 ทภ.3

9703 จ.ส.อ. ภาณุเมธ  ช่ืนอะลวย 20476 ส.พัน.23 ทภ.3

9704 จ.ส.อ. กฤษฎา  ผองผิว 20477 ส.พัน.23 ทภ.3

9705 ร.ต. ณัฐพงศ  จันทรมา 20478 พัน.สบร.23

9706 จ.ส.อ. วิรัติ  กุลศรี 20479 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

9707 ส.ต. พศิน  กมุทชาติ 20480 มทบ.31 (ลูกจาง)

9708 จ.ส.อ. ชัยฤทธ์ิ  หมื่นงาม 20481 มทบ.310

9709 นาง บุญยืน  ศรีริยะเกษ 20482 รพ.คายจิรประวัติ (ลูกจาง)

9710 จ.ส.อ. จิณณธรรม  สุวรรณศรี 20483 พล.ม.1

9711 จ.ส.อ. ชูชาติ  ฝรั่งทอง 20484 รอย.ลว.ไกล 4

9712 จ.ส.อ. อาทิตย  สืบติน 20485 พัน.ซบร.23

9713 จ.ส.อ. ธนวัฒน  เพ็ชรรักษ 20486 พัน.บ.2

9714 จ.ส.อ. นิรุตต  เพ่ือนฝูง 20488 ช.3 พัน.302

9715 ส.อ. นัฐสภู  โปชัยคุปต 20489 ช.3 พัน.302

9716 ส.อ. สุรศักดิ์  ตุลาทอง 20490 ช.3 พัน.302

9717 ส.อ. จักรพงษ  คําวัน 20491 ช.3 พัน.302

9718 จ.ส.ต. ศุกลภัทร  รักบิดา 20492 ร.7 พัน.2

9719 ส.อ. เฉลิมพันธ  แพงมูล 20493 ป.พัน.30

9720 จ.ส.ต. วีรชาติ  ฉันงูเหลือม 20494 มทบ.310

9721 จ.ส.อ. นเรนธร  จันทรโต 20495 ช.3 พัน.302

9722 ร.ต. สุราชธานี  โพธ์ิทอง 20497 มทบ.34

9723 ส.ท. คฑาวุธ  ตุนคํา 20498 มทบ.34

9724 ส.อ. ศรีพงษ  คลายเนียม 20499 ทภ.3

9725 ส.ท. ธนารัฐ  บํารุงไทย 20500 ทภ.3

9726 ส.ท.หญิง บุณยวีร  ศรีจันทร 20501 มทบ.35

9727 ร.ต. ธีรธร  แดงเรือง 20502 ศฝ.นศท.มทบ.33

9728 ร.ต. อิทธิเทพ  พันธอยู 20504 ร.4

9729 ส.อ. ณัฐพล  คันธชิต 20505 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

9730 ส.อ. จําลอง  เมืองแปน 20506 ร.4

9731 พ.ท. นนธวัช  ฉ่ําแฉลม 20507 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

9732 จ.ส.อ. ศราวุธ  สุขเกษม 20508 ร.4 พัน.1

9733 ส.อ. จักกฤช  จุยสุวรรณ 20509 ร.4 พัน.3

9734 ส.อ. พูลศักดิ์  กองหนู 20510 ร.4 พัน.3

9735 ส.อ. ไพฑูรย  จันทิมา 20511 ร.4 พัน.1

9736 ส.ท. สุคนธ  เขียววงค 20512 ร.4 พัน.3

9737 ส.ต. นรังสรรค  อุชุจินดามัย 20513 ร.14 พัน.1

9738 ส.ท. ณัฐวุฒิ  เก้ือหนุน 20514 ร.14 พัน.1

9739 ส.อ. วรวัฒน  รุงเรือง 20515 มทบ.36 

9740 ส.อ. ศิริพงษ  ยาอิน 20516 ร.17 พัน.4

9741 ส.ท. สมชาย  อ่ินคํา 20517 ร.17 พัน.4

9742 ส.อ. มาโนชญ  พงษเสนห 20519 ม.3 พัน.18

9743 จ.ส.ต. ชนุตกฤษฎ  พิมพพืชน 20520 ม.3 พัน.26
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9744 ส.อ. เอกราช  จันทวงศ 20521 กอง สพบ.พล.ม.1

9745 จ.ส.อ. อภิชาติ  แสงศรีจันทร 20524 ป.พัน.17 พล.ร.7

9746 จ.ส.อ. ชูชาติ  ธิยานัน 20525 ป.พัน.17 พล.ร.7

9747 ส.ท. คมสัน  ตะตุย 20527 ป.พัน.17 พล.ร.7

9748 ส.อ. ทักษิณ  ชัยประดล 20528 ช.3 พัน.302

9749 ส.อ. นฤเบศร  ธรรมอินทร 20529 ช.3 พัน.302

9750 ส.อ. วิษรุฬ  ปญญาเฉียบ 20530 ช.3 พัน.302

9751 ส.อ. วิสวุทธ  จุยทรัพย 20531 ช.3 พัน.302

9752 จ.ส.ต. สมบัติ  เพชรคีรีรัฐ 20532 ช.พัน.4 พล.ร.4

9753 ส.อ. มรุเดช  พัชรวรกมล 20533 ช.พัน.4 พล.ร.4

9754 ส.อ. เรวัฒน  ลาวตุม 20534 ส.พัน.23 ทภ.3

9755 ส.อ. นพดล  ศรีโพธ์ิ 20535 ส.พัน.11 พล.ม.1

9756 จ.ส.อ. อธิป  พูลสุข 20536 ร.4

9757 ส.อ. ศุภโชค  คําเมือง 20537 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

9758 ร.ท.หญิง ญาณิศา  เขยตุย 20540 รพ.คายจิรประวัติ

9759 จ.ส.ท.หญิง สุภัทรา  ทองเกตุ 20541 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

9760 จ.ส.อ. บุญนํา  กริ่งทอง 20542 ศปภอ.ทบ.3

9761 ส.ท. ธวัชชัย  ไชยสาร 20543 ร.14 พัน.3

9762 จ.ส.อ. สิทธิพงค  ธงเฉลิม 20544 ม.3

9763 จ.ส.อ. อํานาจ  ออนสา 20545 ม.3

9764 จ.ส.ต. สมพงษศักดิ์  จอยนุแสง 20546 ม.3

9765 ส.ท. สรัตนพงศ  ศรียงยศ 20547 ม.3

9766 ส.อ. ธงชัย  ทองอินทร 20548 ม.3 พัน.18

9767 ส.อ. ขจรศักดิ์  ผิวทอง 20549 ม.3 พัน.26

9768 ส.ท. นิติกร  หารชุมเศษ 20550 กอง สพบ.พล.ม.1

9769 จ.ส.อ. ทวีวัฒน  ดวงดี 20551 ป.พัน.30

9770 จ.ส.อ. จินดา  แสงศรีเรือง 20552 ช.พัน.8 พล.ม.1

9771 ส.อ. ธงชัย  ทรงสวัสดิ์วงศ 20553 ช.พัน.8 พล.ม.1

9772 ส.อ. กฤษณะ  ผาสุข 20554 ส.พัน.11 พล.ม.1

9773 ส.ท. โอทิน  คัมภบุญยอ 20555 กรม ทพ.32

9774 ส.อ. สุทัศน  ลักษณาวิไลโฉม 20556 กรม ทพ.36

9775 อส.ทพ. เสนอ  สาลี 20557 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9776 อส.ทพ. บุญรวม  ทองสุข 20558 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9777 อส.ทพ. ประยุทธ  พยอม 20559 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9778 อส.ทพ. ชลชาติ  รกไพร 20560 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9779 อส.ทพ. พีรพัฒน  พนะสันต 20561 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9780 อส.ทพ. เลิศ  อุดเต็น 20562 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9781 อส.ทพ. เชิดศักดิ์  คํารังษี 20563 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9782 อส.ทพ. สรศักดิ์  ไชยชนะ 20564 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9783 อส.ทพ. ผดุงศักดิ์  อินนอย 20566 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9784 อส.ทพ. นฤทธ์ิ  สุทธหลวง 20567 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9785 อส.ทพ. มีโชค  ธินันท 20568 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)
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9786 อส.ทพ. วิชาญ  ปนอิน 20569 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9787 อส.ทพ. เสริม  อินทะรังษี 20570 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9788 อส.ทพ. เอนก  ปนอิน 20571 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9789 อส.ทพ. เสนห  แกวหุง 20572 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

9790 อส.ทพ. สุภาพ  อุนถ่ิน 20577 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9791 อส.ทพ. ไชยบดินทร  หนอทาว 20578 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9792 อส.ทพ. ชยากรณ  อินปา 20581 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9793 อส.ทพ. อุดมศักดิ์  สอนศรี 20584 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9794 อส.ทพ. วินิจ  บุญอินทร 20586 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9795 อส.ทพ. ลิขิต  สุนันทา 20587 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9796 ส.ท. เจษฎากร  นํ้าดอกไม 20589 ม.พัน.9 พล.ร.4

9797 อส.ทพ. สาคร  กัทลีไพร 20590 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9798 อส.ทพ. สมชาติ  ดอกเก๋ียง 20591 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9799 อส.ทพ. ธงไทย  ปนอิน 20593 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9800 อส.ทพ. ธีระพงษ  ทิแพง 20595 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9801 อส.ทพ. อติชาติ  ปนอิน 20596 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9802 อส.ทพ. ชนแดน  พันคํา 20598 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9803 อส.ทพ. อํานาจ  ไพรสีนํ้าเงิน 20599 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9804 อส.ทพ. วีรชัย  นราเปลงตระกูล 20601 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9805 อส.ทพ. เสกสรร  จิตตทองคํา 20602 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9806 อส.ทพ. วัชระ  อุนถ่ิน 20603 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9807 อส.ทพ. กิตติศักดิ์  สุทธิโวหาร 20604 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9808 อส.ทพ. ณัฐพล  มั่นยุติธรรม 20605 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9809 อส.ทพ. อนุรักษ  สุตา 20607 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9810 อส.ทพ. จําเนียร  ดวงใจ 20608 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9811 อส.ทพ.หญิง นิศาชล  เครือวัลย 20609 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9812 อส.ทพ. คนึง  แกวกําพล 20611 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

9813 จ.ส.อ. รัฐพล  หาดยาว 20614 ม.3

9814 ส.อ. ถิรายุ  พ่ึงสุข 20615 พล.พัฒนา 3

9815 ส.ต.หญิง ทิพวรรณ  โทนเกิด 20616 มทบ.310

9816 ส.ท.หญิง นิภาวรรณ  เวชชูชีพ 20617 มทบ.310

9817 น.ส. นุชรัตน  ชะนะวงษา 20618 มทบ.310

9818 น.ส. วรินธิญา  จันทร 20619 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

9819 จ.ส.อ. สมเกียรติ  ทาเปน 20620 ร.7 พัน.1

9820 จ.ส.ต. สุพันธสิทธ์ิ  วิมาลา 20621 ร.7 พัน.1

9821 ส.อ. ธีรพงศ  ซาวจําปา 20622 ส.พัน.4 พล.ร.4

9822 จ.ส.อ. ประจวบ  รักวุน 20625 ทภ.3

9823 จ.ส.อ. ธีรยุทธ  มุณี 20626 ทภ.3

9824 จ.ส.อ. พิเชษฐ  ช่ืนชม 20627 ทภ.3

9825 ร.ท. อภิชาติ  กองนิล 20628 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

9826 ร.ต. นิวัติ  เฟอแกว 20629 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

9827 จ.ส.อ. พชร  เลิศวริศ 20630 ร.4 พัน.2
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9828 จ.ส.อ. เพทาย  จําเริญ 20631 ร.14 พัน.3

9829 จ.ส.อ. วิศิษฎ  วงศวิศิษฎรังสี 20632 ม.พัน.9 พล.ร.4

9830 ร.ต. พนัส  นาคทอง 20633 ม.พัน.9 พล.ร.4

9831 จ.ส.อ. เฉลิมพล  นนฤชา 20634 ม.3 พัน.13

9832 ส.อ. นิติพงษ  มงคลศิริ 20635 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

9833 จ.ส.อ. วิชาญ  เข็มอินทร 20636 ม.พัน.28 พล.ม.1

9834 จ.ส.อ. วรรณจักร  คลายกรุด 20638 ม.พัน.28 พล.ม.1

9835 จ.ส.ท. มนตรี  พิมสาร 20639 ป.4

9836 จ.ส.อ. สิงหา  เหนือเมฆิน 20640 ช.3 พัน.302

9837 จ.ส.อ. ลิ่ม  ทับทิมเงิน 20641 ช.3 พัน.302

9838 จ.ส.อ. วีรภัฎ  นอยเมือง 20642 ช.3 พัน.302

9839 จ.ส.อ. วสันต  คําภีร 20643 ช.พัน.4 พล.ร.4

9840 จ.ส.อ. สิริชัย  กึนสี 20644 ช.พัน.8 พล.ม.1

9841 จ.ส.อ. ณธกร  ดวงจุย 20645 ช.พัน.8 พล.ม.1

9842 จ.ส.อ. วราวุธ  ทองมา 20648 ส.พัน.23 ทภ.3

9843 จ.ส.อ. สิบปวิชญ  เดชวิวัฒนธนกุล 20649 ส.พัน.23 ทภ.3

9844 นาง ผองศรี  โคเงิน 20650 รพ.คายจิรประวัติ (ลูกจาง)

9845 จ.ส.อ. จตุรงณ  สมบูรณชัย 20651 มทบ.36 

9846 จ.ส.ต. ธนธรณ  กางถัน 20652 มทบ.36 

9847 ร.ต. มานิตย  สอนหาญ 20653 ม.พัน.9 พล.ร.4

9848 จ.ส.อ. ธนดล  จี๋คีรี 20654 มทบ.310

9849 จ.ส.อ. มาโนช  อินจันทร 20655 มทบ.310

9850 จ.ส.ท. เกียรติศักดิ์  ตะสุ 20656 มทบ.310

9851 ร.ท. กิตติพงศ  พันธุสะอาด 20657 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

9852 จ.ส.อ. ยุทธพงษ  พุฒหมื่น 20658 ศปภอ.ทบ.3

9853 จ.ส.อ. ชัยวิทย  ไกรสิงห 20659 ศปภอ.ทบ.3

9854 จ.ส.อ. วรัฎฐิกาล  ชมกุล 20660 ศปภอ.ทบ.3

9855 จ.ส.อ. ยงยุทธ  ทิพยรัตน 20661 ศปภอ.ทบ.3

9856 ส.ท. ฐิรภัทร  คงจันทร 20662 ร.4 พัน.3

9857 ส.ท. ณัฐดนัย  พิพัฒนพรวงศ 20663 ร.4 พัน.3

9858 ส.อ. ฐิติวัชร  นาคํา 20664 ม.3 พัน.18

9859 จ.ส.อ.หญิง นทธวรรณ  ดวงบุญ 20666 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

9860 อส.ทพ. ชัยรัตน  ชัยเพียร 20667 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

9861 พ.ต. สันตจิต  ชวงฉ่ํา 20669 ทน.3

9862 จ.ส.อ. เกียรติชัย  รอดเทศ 20670 ทภ.3

9863 จ.ส.อ. ปญญา  พูลทองคํา 20671 ส.พัน.23 ทภ.3

9864 พ.ท. อิทธินันท  มุสิกะนุเคราะห 20672 มทบ.34

9865 จ.ส.อ. สมหมาย  มากดี 20673 พล.พัฒนา 3

9866 ร.ต. อรรถพล  ศรีประภา 20674 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

9867 จ.ส.อ. สมคิด  กาติ๊บ 20675 มทบ.34

9868 อส.ทพ.หญิง วราพร  ณ ชน 20676 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9869 ส.ต. พชร  บัวช่ืน 20677 กรม ทพ.35
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9870 ร.อ. กิตินันท  กิติวงศ 20679 ม.3 พัน.18

9871 จ.ส.อ. ทรงวุธ  ชัยอาจ 20680 ม.3 พัน.26

9872 จ.ส.ท. คงฤทธ์ิ  วังศรีคูณ 20681 ม.3 พัน.26

9873 จ.ส.อ. ทนายุทธ  พิมพสอน 20683 รอย.ลว.ไกล 4

9874 จ.ส.ต. เตชวิทย  เก้ิงบุรี 20684 ร.7 พัน.1

9875 ส.ท. วรรินทร  ณ นาน 20685 พัน.พัฒนา 3

9876 ร.ท. เกรียงศักดิ์  จงมีความสุข 20686 พล.ร.7

9877 ร.ท. นําพล  ลอยถาดทอง 20687 สมาชิกสงเงินเอง

9878 ร.ต. ธวัชชัย  รัตนประสงค 20688 รพศ.4. พัน.2

9879 ส.อ. พิพัฒน  ทองอุไร 20689 ทภ.3

9880 ส.อ. ฉัตรมงคล  เสภา 20690 ร.14 พัน.3

9881 ส.อ. ภาณุมาศ  พลวาป 20691 ร.4 พัน.1

9882 จ.ส.ต. พรเทพ  จําปาราช 20692 ร.4 พัน.2

9883 ส.อ. สิทธิชัย  โคกลือชา 20693 ร.4 พัน.2

9884 จ.ส.ต. จิรยุทธ  สุธาพรต 20694 ร.4 พัน.3

9885 ส.อ. จตุภูมิ  พลภักดี 20695 ร.4 พัน.3

9886 จ.ส.ต. วิษณุ  ทนันชัย 20696 ร.4 พัน.3

9887 ส.อ. เอกภาพ  บุญเกษม 20697 ร.4 พัน.3

9888 ส.อ. สงกรานต  คําจันทร 20698 ร.4 พัน.3

9889 ส.ท. ชัยชนะ  บุญโสภา 20699 ร.4 พัน.3

9890 ส.ท. จารุพงษ  พุทธปญญา 20700 ร.7 พัน.1

9891 ส.อ. อัฎฐพล  วิทยะเมธาคินทร 20701 ร.14 พัน.3

9892 ส.ท. รักชาติ  ชมเชย 20702 ร.14 พัน.3

9893 ส.อ. กิตติพงษ  นวลจีน 20703 ชสบ.4

9894 จ.ส.ต. วัชรพงษ  วงษแตง 20704 ม.3 พัน.13

9895 ส.อ. มงคล  นิลประภา 20705 ม.3 พัน.13

9896 ส.อ. ธวัช  พูลสวัสดิ์ 20707 ม.3 พัน.18

9897 ส.อ. ณัฐพงศ  มิละ 20709 ม.พัน.15

9898 จ.ส.ต. ไพรัตน  นอยลา 20710 ม.พัน.28 พล.ม.1

9899 ส.อ. จิรายุทธ  ขุนทอนโชติ 20711 ม.พัน.28 พล.ม.1

9900 ส.อ. ศิวโรตน  มูลทิพย 20712 รอย.บก.พล.ม.1

9901 ร.ท. สุทธิศักดิ์  นยโกวิทย 20713 พัน.บ.3

9902 ส.ท. ณัฐวัฒน  ไกแกว 20714 กอง พธ.พล.ม.1

9903 ส.อ. รณชิต  ก่ิงสีดา 20715 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

9904 ส.อ. จิตตพล  ศรีฉ่ํา 20716 ป.4 พัน.104

9905 จ.ส.อ. ธราธิป  เมืองมอง 20717 ช.3 พัน.302

9906 จ.ส.อ. ชัยยา  แสนสุภา 20718 ช.3 พัน.302

9907 จ.ส.อ. ภาคภูมิ  นอยเมือง 20719 ช.3 พัน.302

9908 ส.อ. ณัฐพล  นวลศรี 20720 ช.3 พัน.302

9909 ส.อ. ณัฐกานต  มณีแกว 20721 ช.พัน.4 พล.ร.4

9910 ส.อ. ลิขิตพงศ  ทองบอ 20722 ช.พัน.8 พล.ม.1

9911 ส.อ. สิริพงษ  หนอทาว 20723 ส.พัน.4 พล.ร.4
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9912 ส.อ. ธีรพงศ  ยาวิละ 20724 ส.พัน.4 พล.ร.4

9913 ส.อ. จักรพงษ  จอมนงค 20725 ส.พัน.4 พล.ร.4

9914 ส.อ. ภาณุวัฒน  เพชรไทย 20726 ส.พัน.11 พล.ม.1

9915 ส.อ. จีระศักดิ์  โคตรวงษา 20727 ส.พัน.11 พล.ม.1

9916 ส.อ. กฤษกร  ช่ืนจิตร 20728 ส.พัน.23 ทภ.3

9917 ร.อ. พิเชษฐ  กันพิทักษ 20729 มทบ.31

9918 ส.อ. สืบสกุล  บุญสูง 20730 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

9919 พลอาสาฯ ศรัณย  บุญอินทร 20731 มทบ.31 (ลูกจาง)

9920 นาง สุพัตรา  ใจการุณ 20733 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

9921 นาง ทัศนีย  งามลา 20734 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

9922 นาง วชิราภรณ  กิมเจริญ 20735 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

9923 นาง พรพรรณ  จันทวัฒน 20736 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

9924 จ.ส.ต. พรชัย  พุทธโกศล 20737 พัน.สร.23

9925 ส.ท. สุชนัย  สริ 20738 รอย.ปจว.3

9926 ส.อ. มนัส  พิเคราะห 20739 สง.สด.จว.พ.ร.

9927 ส.อ. ธัญยธรณ  แบบแผน 20740 สง.สด.จว.ล.พ.

9928 จ.ส.อ. สนัด  คิดหา 20741 กรม ทพ.31

9929 ส.ต. ดํารงค  คําบุญเรือง 20742 กรม ทพ.33

9930 ส.ท. อนงคศักดิ์  รกไพร 20743 กรม ทพ.33

9931 อส.ทพ. ยุทธศักดิ์  ศรีหมอก 20746 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9932 อส.ทพ. สุรชัย  สงาวงครัตนมาศ 20747 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9933 อส.ทพ. ชีวัน  สุมทุม 20748 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9934 อส.ทพ. นฤดล  พุกอูด 20749 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9935 อส.ทพ. วันชัย  เต็มเสถียรพร 20750 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9936 อส.ทพ. วีระยุทธ  สงาเพียรศิริบุญ 20752 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

9937 อส.ทพ. อนันต  ชํานาญ 20753 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

9938 อส.ทพ. บุญรัตน  จอมกาญจนา 20755 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

9939 อส.ทพ. สุวิชาน  บุญดวง 20756 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

9940 อส.ทพ. ณัฐพงศ  จันทเขตต 20757 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

9941 พล.ท. กิตติศักดิ์  แมนเหมือน 20758 สมาชิกสงเงินเอง

9942 ร.ท. ชยพล  สินรอด 20759 มทบ.31

9943 ร.ต. นิวัฒน  เตชะ 20760 ร.4

9944 จ.ส.อ. ปยวัฒน  ณ นคร 20762 ร.7 พัน.1

9945 ร.ต. อรรถพล  ศรีสม 20763 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

9946 จ.ส.อ. วีรนัส  จันทวงค 20764 พล.ม.1

9947 ร.ต. วิฑูร  พรมวิชัย 20765 ม.พัน.9 พล.ร.4

9948 จ.ส.อ. อุทิศ  โปทอง 20766 ม.3 พัน.13

9949 ร.ต. อนันตวัฒน  มวงวัฒนกูล 20767 ฝรพ.3

9950 จ.ส.อ. มณฑวรรษ  พันธอุดม 20768 ช.3 พัน.302

9951 จ.ส.อ. สุรศักดิ์  สังขสุวรรณ 20769 ส.พัน.23 ทภ.3

9952 ส.ท. กฤษกร  เจริญพร 20770 รอย.ปจว.3

9953 ร.ท. พิภพ  ธรบาล 20771 ม.3 พัน.26
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9954 จ.ส.อ. นิพนธ  จันดาหงษ 20772 สมาชิกสงเงินเอง

9955 ร.ท. ราเชนทร  ออนศรี 20773 พัน.สห.31

9956 ร.ท. วัลลพ  กิมเจริญ 20774 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

9957 ส.อ. วสันต  ชมศรี 20775 มทบ.39

9958 ส.ท. สมชาย  พรมเถ่ือน 20776 มทบ.39

9959 จ.ส.อ. สังเวียน  บัวเผือก 20777 มทบ.310

9960 จ.ส.อ. อุเทน  หลําคํา 20778 มทบ.310

9961 จ.ส.อ. ดิเรก  คุมทอง 20779 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9962 ร.ต. ธวัชชัย  สุดแสง 20780 กรม ทพ.36

9963 น.ส. แสงเดือน  วันเท่ียง 20781 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9964 นาง วัลณีย  ทามิน 20782 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9965 นาง นีรนาถ  มโนกูล 20783 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9966 นาง รัชนี  วงษครุฑ 20784 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9967 จ.ส.อ.หญิง ประดุจดาว  ฉัตรเจริญทรัพย 20785 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

9968 จ.ส.อ.หญิง รชาดา  ศรีสวาท 20786 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

9969 จ.ส.อ. จักรี  พุมสวาง 20787 ศปภอ.ทบ.3

9970 จ.ส.อ. เทวินทร  ขัติศรี 20788 ศปภอ.ทบ.3

9971 จ.ส.อ. ภัทราวุธ  ปทุมวัน 20789 สง.สด.จว.ก.พ.

9972 จ.ส.ท. ชัยวัฒน  กลิ่นกาหลง 20790 ร.4 พัน.3

9973 ร.ท. พิสิฐ  อภิเดช 20791 ม.3 พัน.13

9974 จ.ส.อ. อมร  ทีทา 20792 ม.พัน.28 พล.ม.1

9975 ส.ท. ขจรศักดิ์  จันติ๊บ 20794 ม.พัน.28 พล.ม.1

9976 ส.อ. ภาคภูมิ  หาญรักษ 20795 ม.พัน.28 พล.ม.1

9977 ส.อ. รุงโรจน  อัครจันทร 20796 ส.พัน.11 พล.ม.1

9978 ส.อ. วิษณุ  เสียวกระแสร 20797 สง.สด.จว.ก.พ.

9979 ส.ท. อํานาจ  รัศมี 20799 ร.7 พัน.1

9980 ส.อ. ธีระวิทย  ศรีจันทร 20800 ร.14 พัน.2

9981 จ.ส.ท. ปฏิภัทร  วนาสะพรั่ง 20801 ช.3 พัน.302

9982 ส.ท. ไพฑูรย  โตะดอนทอง 20802 ส.พัน.4 พล.ร.4

9983 ส.ท. เกรียงไกร  พิชวงค 20803 สมาชิกสงเงินเอง

9984 ส.อ. สมเจตน  สมัครเขตรการ 20804 ช.พัน.4 พล.ร.4

9985 จ.ส.ต. ธวัชชัย  อ่ิมสาย 20805 มทบ.39

9986 จ.ส.ต. เหมราช  ทิมรุง 20806 มทบ.39

9987 จ.ส.อ. คํารณ  ศรีเฟอง 20807 มทบ.310

9988 ส.ต. คงขจรศักดิ์  พลเยี่ยม 20808 ร.14 พัน.2

9989 ส.ท. ศุทธิพงศ  รําเจริญ 20809 ร.14 พัน.2

9990 ส.อ. ธวัชชัย  ดีฝน 20810 ร.14 พัน.2

9991 ส.ต. ฐิติพงศ  เนียมประเสริฐ 20811 ร.14 พัน.2

9992 ส.ท. รชต  เมืองแกน 20812 ร.14 พัน.2

9993 ส.ต. จาตุรงค  เพ่ิมเจริญ 20813 ร.14 พัน.2

9994 ส.ต. ธราธิป  อินวงศษา 20814 ร.14 พัน.2

9995 ส.อ. ดนุภพ  ทะภูมินทร 20815 ม.3 พัน.18
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9996 ส.อ. ธงชัย  วรรณโพธิมุกข 20816 ม.3 พัน.18

9997 ส.อ. ขจรปทม  เพ็ชรสวัสดิ์ 20817 ม.3 พัน.26

9998 ส.ต. อิทธิชัย  คุณารักษ 20818 มทบ.36 

9999 จ.ส.ต. ปรีชา  แกวไพทูลย 20819 พล.ม.1

10000 จ.ส.อ. สมบูรณ  ประทิศ 20820 ศปภอ.ทบ.3

10001 ร.ต. สมบัติ  ผาคํา 20821 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10002 ส.อ. อัฐเนตร  นวมเจริญ 20822 ทภ.3

10003 จ.ส.ต. สราวุธ  พูลคลาย 20823 ทภ.3

10004 ส.อ. นคร  บุญจุย 20824 ทน.3

10005 ส.อ. ทวิภพ  บุปผา 20825 ร.4

10006 จ.ส.อ. ธวัชชัย  เนตรคํา 20826 ร.4

10007 ส.อ. จักรพันธุ  รูปละออ 20827 ร.4

10008 ร.ท. สันติ  แสนทม 20828 ร.4 พัน.1

10009 จ.ส.ต. นพดล  ภูรอด 20829 ร.4 พัน.2

10010 ส.อ. อดิศักดิ์  ใจปง 20830 ร.4 พัน.2

10011 จ.ส.ท. อนาวิล  โยธกุลศิริ 20831 ร.4 พัน.2

10012 จ.ส.ท. ศุภวัฒน  ประครองสุข 20832 ร.4 พัน.2

10013 ส.อ. ภิมุข  แจมศรี 20833 ร.4 พัน.3

10014 ร.ต. วัฒนายุ  ศุขกสิกร 20837 ร.14 พัน.3

10015 ส.ท. ลิขิต  ดวงแค 20838 ร.14 พัน.3

10016 ส.อ. ซง  แซเฮอ 20839 พล.ม.1

10017 จ.ส.ต. ลอมพงษ  สมพา 20840 รอย.บก.พล.ม.1

10018 ส.อ. อมร  คูราศรี 20842 ม.พัน.9 พล.ร.4

10019 ส.อ. ธีระยุทธ  สิงหสา 20843 ม.3 พัน.18

10020 ส.อ. วัชรพล  ปามะ 20845 ม.3 พัน.18

10021 ส.อ. จิระพันธุ  ฐานท่ี 20846 ป.4 พัน.104

10022 จ.ส.ท. ณัฐวุฒิ  เนียมสวรรค 20847 พล.พัฒนา 3

10023 ส.ท. ชยานนท  โพธาเจริญ 20848 พัน.พัฒนา 3

10024 จ.ส.อ. สงกรานต  ปนเกษ 20849 ช.3 พัน.302

10025 ส.อ. ณัฐพล  บุญมี 20850 ช.3 พัน.302

10026 ส.อ. วิชัย  แนนดี 20851 ช.3 พัน.302

10027 ส.อ. นพดล  ตอมตุย 20852 ส.พัน.23 ทภ.3

10028 ส.อ. นรินทร  ดีบานคลอง 20853 ส.พัน.23 ทภ.3

10029 ส.อ. วีระ  มวงเนียม 20854 ส.พัน.23 ทภ.3

10030 ส.อ. ทวีทรัพย  ศรีพงษมิ่ง 20855 ส.พัน.23 ทภ.3

10031 พลอาสาฯ รังสรรค  อินทะแหลง 20856 มทบ.34

10032 ส.อ. ชยุต  ยมวัน 20857 รอย.ลว.ไกล 4

10033 ส.อ. ศุภมิต  ศิขินารัมย 20858 รอย.ลว.ไกล 4

10034 ส.อ. ธวัชชัย  เทพจันตา 20859 รอย.ลว.ไกล 4

10035 ส.อ. วิรัตน  สุขประเสริฐ 20860 รอย.ลว.ไกล 4

10036 ส.อ. นพกานต  วงควาลเรือน 20861 รอย.ลว.ไกล 4

10037 ส.อ. ปยะณัฐ  นามขัด 20862 ฝรพ.3
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10038 ส.ท. สุพัฒน  มวงรัก 20863 รอย.ปจว.3

10039 ส.ท. พิรพัฒน  ศิริบวรนันท 20864 กรม ทพ.31

10040 ส.ท. นิยม  เมืองกอน 20865 กรม ทพ.31

10041 อส.ทพ. วรวุฒิ  ยะมา 20867 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10042 อส.ทพ. เกียรติศักดิ์  ไชยลังกา 20868 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

10043 ส.อ. สัญญพงษ  นาควิบูลย 20870 กรม ทพ.36

10044 จ.ส.ต. สัมฤทธ์ิ  อินทรตา 20871 ร.7 พัน.2

10045 ส.อ. ภัทรกร  ศรีกุลถิรา 20872 ร.14 พัน.3

10046 จ.ส.อ. ไมตรี  กองวงศ 20873 ร.17

10047 จ.ส.อ. ณรงคศักดิ์  สกุลลิ้ม 20874 ม.3 พัน.13

10048 จ.ส.อ. บัลลือ  เลื่อมใส 20875 ม.3 พัน.18

10049 จ.ส.ท. อดิศักดิ์  ดงอุทิศ 20876 ม.3 พัน.18

10050 จ.ส.อ. ธีรพงษ  ชุรี 20877 ม.3 พัน.18

10051 ส.อ. ชาลี  อินอวม 20878 ม.3 พัน.26

10052 จ.ส.ท. ชัยยุทธ  นันทะบุตร 20879 ม.3 พัน.26

10053 จ.ส.ต. ธนภัทร  เจริญวงศ 20880 ป.21

10054 จ.ส.ต. สิทธิศักดิ์  มาตทอง 20881 ช.พัน.8 พล.ม.1

10055 ส.อ. กิตติพงษ  คํารังษี 20882 ช.พัน.8 พล.ม.1

10056 ส.อ. ชาตบุตย  รัตนโพธ์ิทอง 20883 ส.พัน.23 ทภ.3

10057 ส.ท. โสภณ  สุรเดช 20884 ส.พัน.23 ทภ.3

10058 ส.ท. เศรษฐโชค  เพ่ือนฝูง 20885 ส.พัน.23 ทภ.3

10059 ส.อ. จิรกิตต  แวงวรรณ 20886 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

10060 ส.อ. นฤเบศร  บุญคํา 20887 มทบ.36 

10061 จ.ส.อ. อนุชา  จันทราภรณ 20888 มทบ.310

10062 ส.ท. วุฒิกรณ  ประสงคเงิน 20889 ร.14 พัน.3

10063 ส.อ. กิตติพันธ  การดี 20890 กรม ทพ.31

10064 ส.ต. ณัฐดนัย  วีระพงษสุชาติ 20891 พัน.สร.23

10065 ส.อ. ศุภโชค  อินทรทัศน 20892 ศปภอ.ทบ.3

10066 ส.ท. โอภาส  สุขรัตน 20893 ร.4 พัน.3

10067 ร.ต. ไวยากรณ  มีสมพร 20894 กรม ทพ.33

10068 จ.ส.ท. พลประสานชัย  พวงพ่ี 20895 ร.4 พัน.1

10069 ส.อ. ประภาส  เรืองโห 20896 ร.14 พัน.3

10070 จ.ส.อ. ศิริชัย  ภูมมา 20897 ม.3 พัน.13

10071 จ.ส.อ. ประสงค  วงศดา 20898 ม.3 พัน.13

10072 จ.ส.อ. พุธรัตน  มุงเมือง 20899 ม.3 พัน.18

10073 จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย  กันนิล 20900 ม.3 พัน.26

10074 จ.ส.อ. ประธาน  มาเปยง 20901 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

10075 จ.ส.อ. วัลลภ  ประทิตย 20902 ช.3 พัน.302

10076 จ.ส.อ. เสนห  จันทร 20903 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10077 จ.ส.อ. สมดุลย  นิยมวัน 20904 ช.3 พัน.302

10078 จ.ส.อ. ชัชวาล  แสนใจวุฒิ 20906 ช.พัน.8 พล.ม.1

10079 จ.ส.อ. ไพสันต  เฉลิมสุข 20907 ช.พัน.8 พล.ม.1
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10080 จ.ส.อ. ศตวรรษ  เสาระวะ 20908 ส.พัน.11 พล.ม.1

10081 จ.ส.ต. ธีระยุทธ  บุญอินทร 20909 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

10082 ร.ท. ชานนท  บัวเปรม 20910 มทบ.310

10083 จ.ส.อ. ไพโรจน  หงษทอง 20911 มทบ.310

10084 จ.ส.อ. วีระ  หนุนมาลา 20912 มทบ.310

10085 ส.อ. ดนัย  ทองอุไร 20913 มทบ.310

10086 จ.ส.อ. ธีระพงษ  นอยสุภาพ 20914 รอย.ม.(ลว.) 4

10087 จ.ส.อ. กาน  ปราศจาก 20915 กอง พธ.พล.ร.4

10088 จ.ส.อ. สมพงศ  พงษพันธ 20916 ศปภอ.ทบ.3

10089 ส.อ. โชคชัย  จันทรโอ 20917 ม.พัน.9 พล.ร.4

10090 จ.ส.อ. วราเรศ  ชาญศิริ 20919 มทบ.310

10091 จ.ส.อ. อนุภาพ  ไชยชนะ 20921 กรม ทพ.32

10092 ส.อ. จิรายุภณ  ไชยสมบูรณ 20922 กรม ทพ.32

10093 ส.ท. ภาณุมาศ  พุทธิวิศิษฎ 20923 ร.7 พัน.1

10094 ส.ท. มนตรี  พรมนอย 20924 ทภ.3

10095 พ.ต. บุญธรรม  สิ้วอินทร 20925 ทน.3

10096 พ.ท. ศิริพล  ไชยมงคล 20926 ร.7 พัน.1

10097 พ.ท. นพดล  โตแทนสมบัติ 20927 พล.ร.7

10098 จ.ส.อ. เอกลักษณ  ยาวุฒิ 20928 พล.ร.7

10099 จ.ส.ต. นพดล  สุนอง 20929 ร.4

10100 ร.ท. อนิรุทธ์ิ  กลิ่นหอม 20930 ร.14

10101 ส.ต. เอกพล  เรือนสิริลักษณ 20931 ร.14

10102 ส.ท. สุพัฒนพงษ  ปจชาบาล 20932 ร.14

10103 ส.อ. พิพัฒพงษ  รวมสุข 20934 ร.17

10104 จ.ส.อ. ณฐธนพล  นิธิทรัพย 20935 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

10105 ส.อ. รณรงค  เทพแดง 20936 ร.4 พัน.2

10106 จ.ส.ต. อานนท  พูลเรือง 20937 ร.4 พัน.3

10107 จ.ส.อ. ณัฎฐชัย  เสนเสารธนโชติ 20938 ร.7 พัน.2

10108 ส.อ. ศรัญู  สุริยะวงค 20939 ร.7 พัน.2

10109 ส.อ. ยุทธการ  กุลให 20940 ร.14 พัน.1

10110 ส.อ. จารุพัฒน  แกวพิพัฒน 20941 ร.14 พัน.1

10111 จ.ส.อ. ยุทธพล  ธูปมงคล 20942 ร.14 พัน.1

10112 ส.อ. พัทธนันท  แสนสุข 20943 ร.14 พัน.3

10113 ส.อ. นพพร  อวนสะอาด 20944 รอย.บก.พล.ร.4

10114 จ.ส.ต. วัฒนชัย  เทริกัน 20945 รอย.ม.(ลว.) 4

10115 จ.ส.อ. สมพงษ  งามแดง 20946 รอย.ลว.ไกล 4

10116 ส.อ. พิชิต  คลายแสง 20947 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

10117 จ.ส.ท. บุรินทร  เฉลยศิลป 20950 ม.3

10118 ส.อ. อนุสรณ  อัมพฤกษ 20951 ม.3

10119 จ.ส.อ. นพกร  กันตวารี 20952 ม.พัน.9 พล.ร.4

10120 จ.ส.ต. ธีระศักดิ์  เส็งสอน 20953 ม.พัน.9 พล.ร.4

10121 จ.ส.ต. สาธิต  รอบุญ 20954 ม.พัน.9 พล.ร.4
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10122 จ.ส.อ. สมพิษ  ศรีกลอม 20955 ม.3 พัน.13

10123 จ.ส.อ. ไพฑูรย  ดังโนนทอง 20956 ม.3 พัน.13

10124 ส.ท. สนธยา  ไขชัยภูมิ 20957 ม.3 พัน.13

10125 จ.ส.อ. วีรยุทธ  ยิ้มคง 20958 ม.3 พัน.18

10126 ส.อ. ปฐมพงษ  วันหลัง 20959 ม.3 พัน.18

10127 ส.ท. ณัฐนนท  นามขาน 20961 ม.3 พัน.18

10128 จ.ส.อ. สังคม  พงษพันธ 20962 ม.3 พัน.26

10129 จ.ส.อ. โทน  สะเทือนรัมย 20963 ม.3 พัน.26

10130 จ.ส.ท. เกียรติภูมิ  ลุนสําโรง 20964 ม.3 พัน.26

10131 จ.ส.อ. โชคอนันต  สายสุด 20965 ม.พัน.28 พล.ม.1

10132 จ.ส.อ. ชูชาติ  คลองดี 20966 ม.พัน.28 พล.ม.1

10133 จ.ส.อ. พงษเทพ  โพธ์ิกลาง 20967 ม.พัน.28 พล.ม.1

10134 ส.อ. ภิภพ  คํารุณ 20968 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

10135 ส.ท. ชัยชนะ  เหลืองออน 20969 ม.พัน.28 พล.ม.1

10136 ส.ท. พรพิษณุ  ลําภา 20970 พล.ม.1

10137 ส.อ. พนัส  บุญสัมฤทธ์ิ 20972 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

10138 จ.ส.ต. ชาลี  ศรีพงษ 20973 พัน.สห.31

10139 จ.ส.อ. ภิณชนะพงษ  จานตาดี 20974 รอย.บก.พล.ม.1

10140 ส.ท. วิทยาพันธ  พันธหนอง 20975 รอย.บก.พล.ม.1

10141 ส.อ. พงศกร  เตชะสิทธ์ิ 20976 ม.พัน.15

10142 จ.ส.อ. วิธารณ  สุขใจ 20977 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

10143 จ.ส.อ. สิงหเพชร  สุมา 20978 กอง สพบ.พล.ม.1

10144 ส.อ. พงษธวัช  พูลสาย 20979 กอง สพบ.พล.ม.1

10145 ส.อ. นาวิน  ศรีสุข 20980 กอง สพบ.พล.ม.1

10146 ส.อ. วิริยะวัฒน  ทีมี 20981 กอง สพบ.พล.ม.1

10147 ส.อ. นฤพนธ  วรรณโสภา 20982 ป.4

10148 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์  สนสาย 20983 ป.4 พัน.104

10149 ร.ท. เกียรติศักดิ์  อุตะมา 20984 ป.พัน.17 พล.ร.7

10150 ส.อ. อิสระ  กาตะ 20985 ป.พัน.17 พล.ร.7

10151 ส.ท. อนุกุล  จะมู 20987 ป.พัน.7 พล.ร.7

10152 ส.ต. ณัฐพล  ดวงมณี 20988 ป.พัน.17 พล.ร.7

10153 ส.ท. เสกสิทธ์ิ  พรมชัย 20989 ป.พัน.17 พล.ร.7

10154 ส.ท. เตชิต  ไชยวังผา 20990 ป.พัน.17 พล.ร.7

10155 จ.ส.ต. มนตรี  ปราบอินทร 20991 ป.21

10156 ส.ท. จักรพงษ  พิมสารี 20992 ป.21

10157 จ.ส.อ. อรรถกร  สุริยะ 20993 พัน.พัฒนา 3

10158 ร.ท. โชคชัย  พิพัฒนชัยสิทธ์ิ 20994 ช.3 พัน.302

10159 ส.อ. พรพิษณุ  คําอักษร 20995 พัน.พัฒนา 3

10160 ร.อ. ปรินทร  สุขโภคี 20996 ช.พัน.4 พล.ร.4

10161 ส.อ. อานนท  รุงรัตน 20998 ช.พัน.4 พล.ร.4

10162 ส.ท. ชาติชาย  พินมี 20999 ช.พัน.4 พล.ร.4

10163 ส.อ. ปยะภัทร  ศรีจันทร 21000 ช.พัน.4 พล.ร.4
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10164 ส.อ. วรุฒ  บุตรเช้ือ 21001 มทบ.35

10165 ส.อ. ปญญา  คําพันธ 21002 ช.พัน.4 พล.ร.4

10166 จ.ส.อ. เฉลิมชัย  พิมพา 21004 ช.พัน.8 พล.ม.1

10167 จ.ส.อ. เดชณรงค  ไชยศิลป 21005 ช.พัน.8 พล.ม.1

10168 ร.ท. สุวัฒน  ราชเพียแกว 21007 ส.พัน.23 ทภ.3

10169 จ.ส.ต. สุรสิทธ์ิ  ศักดิ์ชัยพิบูรณ 21008 ส.พัน.23 ทภ.3

10170 ส.อ. ศราวุธ  เวียงลอ 21009 ส.พัน.11 พล.ม.1

10171 ส.อ. ธนรักษ  ศรีสุทธิสัมพันธ 21010 ส.พัน.11 พล.ม.1

10172 ส.อ. ณัฐวุฒิ  พีรพิทักษกุล 21011 พัน.สร.8

10173 ส.อ. ศิริพงษ  เจียงภู 21012 พัน.สร.4

10174 ส.ต. คงกฤช  มณีเลิศ 21013 พัน.สร.4

10175 จ.ส.อ. สุทธิพร  แกวรัตน 21015 พัน.สร.8

10176 ส.ท. พยัคฆรา  วิริยะเมธี 21016 พัน.สร.8

10177 ส.อ. จักรกฤษณ  จันสอน 21017 ทน.3

10178 น.ส. รัตนาภรณ  จันทรทา 21018 มทบ.31 (พนักงานราชการ)

10179 ส.อ. มานะศักดิ์  ชินโคตร 21019 มทบ.310

10180 พ.ท.หญิง บุษบา  พยาราษฎร 21020 มทบ.39 (นายทหาร)

10181 ส.อ. คํารณ  เขียวแกว 21021 มทบ.39

10182 ส.ต. สิทธิพงษ  ทับทิมหอม 21022 มทบ.310

10183 ร.อ. ฉัตรชัย  ภักดีอภินันท 21023 พัน.สร.23

10184 ร.ท. อดุลย  อํ่าใจ 21024 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

10185 ร.ต. ธนพล  สวางแกว 21025 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

10186 ร.ต. สมชาย  มโนวงษ 21026 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10187 จ.ส.อ. จีระเดช  มีสมบูรณ 21027 รพ.คายพอขุนผาเมือง

10188 จ.ส.อ. จรัญ  หยวกทอง 21028 รพ.คายพอขุนผาเมือง

10189 จ.ส.อ.หญิง สุเนตรา  เจริญศรี 21029 รพ.คายพอขุนผาเมือง

10190 ส.อ.หญิง ภรณวิภา  ยางทรัพย 21030 รพ.คายพอขุนผาเมือง

10191 ร.ท. อาคม  เวชวิกุล 21031 ศปภอ.ทบ.3

10192 ร.อ. สุทิน  ฮะคอม 21032 สมาชิกสงเงินเอง

10193 ส.อ. จักรพันธ  จันตูม 21033 ศปภอ.ทบ.3

10194 ร.ต. สุพจน  ทิมเมน 21034 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10195 ส.อ. กฤษณะ  ดอนเชา 21036 สง.สด.จว.พ.ร.

10196 อส.ทพ. ศักดา  เอ่ียมพร 21038 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10197 ส.อ. เอกรินทร  ตะกรุดสงฆ 21039 กรม ทพ.33

10198 อส.ทพ. เอนก  วงษคํา 21040 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10199 อส.ทพ. ยรรยงค  เมฆตั้ง 21041 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10200 อส.ทพ. แสนศักดิ์  สุขมามอญ 21042 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10201 ส.อ. ณัฐวุฒิ  เพียรไป 21043 กรม ทพ.36

10202 ร.อ. จําเริญ  พรมจันทร 21044 ศปภอ.ทบ.3

10203 ส.ท. สหการ  องคะกาศ 21045 ร.14 พัน.2

10204 ส.ต. อดิศักดิ์  แสนตามาศ 21046 ร.14 พัน.2

10205 ร.ต. นเรศ  หวังสม 21047 ม.3
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10206 จ.ส.อ. ราชัน  มากมา 21048 ป.21

10207 ส.อ. ยุทธภูมิ  เสริชัย 21049 ม.3 พัน.26

10208 ส.ท. มนูญ  ปองสุข 21050 ม.พัน.28 พล.ม.1

10209 ร.ต. กิตติพงษ  นิเวศน 21054 ศปภอ.ทบ.3

10210 จ.ส.อ. ศิริธรรม  มิสาธรรม 21055 มทบ.310

10211 ส.ท. กิตติ  เอ่ียมพร 21056 มทบ.35

10212 พ.ท. ชัยอารีย  แกวสาร 21057 สง.สด.จว.พ.ร.

10213 พ.ต. ประสาน  ยะคํา 21058 สง.สด.จว.ล.ป.

10214 จ.ส.อ. บุญเลิศ  สุภาวรรณ 21059 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย

10215 จ.ส.อ. พีรพันธ  คํายันต 21060 ช.3 พัน.302

10216 จ.ส.ท. ทินกร  นอยทรง 21061 ช.3 พัน.302

10217 ส.อ. ไพสิฏฐ  คําดํา 21062 ทภ.3

10218 ร.อ. สุเนตร  ธูปเทียน 21063 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

10219 ส.ท. พงคเทพ  แกวหานาม 21064 กรม ทพ.33

10220 จ.ส.อ. ชัยรัตน  ตันตรา 21065 สง.สด.จว.ล.พ.

10221 จ.ส.อ. พนธนัท  พงศาณัฐ 21066 มทบ.33

10222 ส.ท. พิสิษฐพร  เอกจิตร 21067 สง.สด.จว.ช.ร.

10223 ร.ต. ดนุพล  วรนาม 21068 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

10224 ร.อ. นครินทร  เครือรัตน 21069 ทน.3

10225 จ.ส.อ. ศุภกิจ  มิตรเอม 21070 ทน.3

10226 พ.ท. ณัฎฐธรณ  ปนจุติ 21071 ทน.3

10227 ส.ท. รักติบูล  พากเพียร 21072 พล.ร.7

10228 ส.ท. ธนารัตน  เลิศสูงเนิน 21073 พล.ร.7

10229 จ.ส.อ. สุทัศน  สําอางค 21075 ร.14

10230 ส.ท. รุงโรจน  จริยากูล 21076 ร.4

10231 ส.ท. บัญชา  เมืองหมอกงาม 21077 ร.7

10232 ส.ท. ภาคภูมิ  คิดดี 21078 กรม ทพ.36

10233 จ.ส.ท. สัญญา  นาคาแกว 21079 ร.4 พัน.2

10234 จ.ส.ท. นพนันท  อินทรศักดิ์ 21080 ร.4 พัน.2

10235 ส.ท. เจษฎา  คําเขียว 21081 ร.4 พัน.2

10236 ส.ท. นธาดา  ครามมี 21082 ร.4 พัน.2

10237 ส.ท. อนุสรณ  โพธ์ิงาม 21083 รอย.บก.พล.ร.4

10238 ส.อ. ธีระเดช  ใจยศ 21084 ร.4 พัน.2

10239 ส.ท. พิบูลย  ซาทรง 21085 ร.4 พัน.2

10240 ร.ท. ราชันย  กันทากาศ 21086 ร.17

10241 ส.ท. บุญนเรศ  ธูปเทียน 21087 ร.4 พัน.3

10242 ส.ท. อิทธิ  โตตี่ 21088 ร.4 พัน.3

10243 ร.ต. พิเชษฐ  อินตะแสน 21089 ร.4 พัน.1

10244 จ.ส.ต. วทัญู  วรรณโกฏิ 21090 ร.7 พัน.2

10245 ส.อ. ศุภวุฒิ  คงธรรมชาติ 21091 ทภ.3

10246 ส.ท. กันตศักดิ์  เตชะฤทธ์ิ 21092 ร.7 พัน.2

10247 ส.อ. เกรียงไกร  พิชิตปฐพี 21093 ร.7 พัน.2
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10248 ส.ต. ธานินทร  อุดมศรี 21094 ร.7

10249 ส.ท. บัญชา  ไกรรัตน 21095 ร.14 พัน.1

10250 จ.ส.อ. นิคม  จันตะ 21096 ร.14 พัน.2

10251 จ.ส.ต. พีระพล  นิมานนท 21097 ร.14 พัน.3

10252 ส.อ. อนุสรณ  ทองประเทือง 21098 ร.14 พัน.3

10253 ส.ต. วรกร  ยานะดํา 21099 ร.14 พัน.3

10254 ส.ท. ชํานาญ  แสงศิริ 21100 ร.14 พัน.3

10255 ส.ท. นราวิชญ  มีจู 21101 ร.14 พัน.3

10256 จ.ส.ต. เชวง  ระเรือง 21102 กอง พธ.พล.ร.4

10257 ร.ต. วสันต  กลิ่นจําป 21103 พล.ม.1

10258 ส.อ. ชัยวุฒิ  ช่ืนอารมณ 21104 พล.ม.1

10259 ส.ท. เชษฐชัย  เชษฐา 21105 ม.3

10260 จ.ส.อ. อาคม  เหลาสะพาน 21106 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

10261 ส.อ. กร  บุญสอน 21107 ม.3 พัน.18

10262 จ.ส.ท. พรอมศักดิ์  สีตะบุตร 21108 ม.3 พัน.26

10263 จ.ส.ท. ทรงพล  ไชยพรมมา 21109 ม.3 พัน.26

10264 จ.ส.อ. กษิภณ  ทองทิพย 21110 ม.พัน.28 พล.ม.1

10265 ส.อ. ศิริวุฒิ  ทองปลิว 21111 ม.พัน.28 พล.ม.1

10266 ส.อ. ธนกร  คุยดี 21112 ม.พัน.28 พล.ม.1

10267 ส.ท. ครรลอง  ศรีคําจีน 21113 ม.พัน.28 พล.ม.1

10268 ร.ต. โสธร  ประสงคชวย 21114 กอง สพบ.พล.ม.1

10269 ร.ท. ปวิณ  แกวปงเมือง 21115 ป.4 พัน.4

10270 จ.ส.อ. มานพ  นามมาตย 21116 ป.4 พัน.4

10271 จ.ส.อ. ทิพากร  ศรกิจ 21117 ป.4 พัน.4

10272 ส.อ. อนุสรณ  แกวกัณหา 21118 ป.4 พัน.4

10273 ส.ท. ศุภกิจ  สุวรรณ 21119 พล.พัฒนา 3

10274 ส.อ. อภิสิทธ์ิ  เน้ือไม 21120 ช.3

10275 จ.ส.อ. จักรกฤษณ  ศรีบุรินทร 21121 ช.3 พัน.302

10276 จ.ส.อ. ถิรวัฒน  ดวงดี 21122 ช.3 พัน.302

10277 จ.ส.อ. สันติ  ปะกินัง 21123 ช.3 พัน.302

10278 ร.ต. จักรรัตน  สังขนวล 21124 ช.3 พัน.302

10279 จ.ส.อ. เดนพงศ  จินดาอินทร 21125 ช.3 พัน.302

10280 จ.ส.อ. สุรฤทธ์ิ  พุมทอง 21126 ช.3 พัน.302

10281 ส.อ. สิทธิศักดิ์  ปอเย็น 21127 ช.3 พัน.302

10282 ส.อ. กฤษฎาง  ลามกระโทก 21128 ช.3 พัน.302

10283 จ.ส.อ. พิษณุ  ชูสัมฤทธ์ิ 21129 ช.3 พัน.302

10284 จ.ส.อ. กอบชัย  วันดี 21130 ช.3 พัน.302

10285 พ.ต. ทศพร  โกมุทมาศ 21131 พล.พัฒนา 3

10286 ส.อ. ฉัตรชัย  กิจทร 21132 พล.พัฒนา 3

10287 ส.อ. นัฐดนัย  เอ่ียมเอมรัตน 21134 ช.พัน.4 พล.ร.4

10288 ส.อ. คมสัน  บัวเบา 21135 ช.พัน.4 พล.ร.4

10289 ส.ท. กฤษณะศักดิ์  รังผึ้ง 21136 ช.พัน.4 พล.ร.4
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10290 จ.ส.อ. มานัด  กุสาวะดี 21137 ช.พัน.8 พล.ม.1

10291 ส.อ. เกรียงไกร  แสนวัง 21138 ช.พัน.8 พล.ม.1

10292 ส.อ. รณกฤต  กวยตะคุ 21139 ช.พัน.8 พล.ม.1

10293 ส.อ. ศุภกร  ปญญาวัน 21140 ส.พัน.11 พล.ม.1

10294 ส.อ. สมพงษ  ประดับ 21141 ส.พัน.11 พล.ม.1

10295 จ.ส.อ. วรรณชัย  วงชารี 21142 ส.พัน.23 ทภ.3

10296 จ.ส.อ. มานพ  หนูจาแสง 21143 ส.พัน.23 ทภ.3

10297 จ.ส.อ. อุดม  ปวนสิงห 21144 ส.พัน.23 ทภ.3

10298 ส.อ. จักรี  ดาดํา 21145 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

10299 จ.ส.อ. สมศักดิ์  จูเมา 21146 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

10300 จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ  ภมรจันทร 21147 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

10301 จ.ส.ท. ธานัท  วรากรเจริญ 21148 สง.สด.จว.ต.ก.

10302 ส.อ. พัสกร  ไชยวรรณา 21149 สง.สด.จว.พ.ย.

10303 ส.ท.หญิง อารีรัตน  พลอยงาม 21150 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

10304 นาง อุนเรือน  แกวกลอม 21151 ทภ.3

10305 พ.ท. ภูเบศ  มาแกว 21152 ม.พัน.28 พล.ม.1

10306 ส.ท. บดินทร  คําวงษา 21153 สง.สด.จว.ล.ป.

10307 จ.ส.อ. นุกูล  ซุนพุม 21155 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

10308 พ.ท. วินัย  สุขทัศน 21156 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10309 ส.ท. สรชัช  ขยันยิ่ง 21157 ร.14

10310 ส.อ. ธนกฤต  ไชยยาสี 21158 รอย.ลว.ไกล 4

10311 ส.อ. ประสพโชค  วุฑฒยากร 21159 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

10312 ส.อ. สิทธิพงศ  บั้งเงิน 21160 กรม ทพ.31

10313 ส.ท. กมลภพ  ชินวงศพรม 21161 รอย.ลว.ไกล 4

10314 ส.ท. นัฐวุฒิ  สุขเสถียร 21163 พัน.สร.8

10315 ส.ท. ฉัตรชัย  พุทธพจนสุนทร 21164 พล.ร.7

10316 ร.ต. พงศไชย  สุภรัตนกูล 21165 มทบ.36 

10317 จ.ส.อ. สมาน  สุภารัตน 21166 ศปภอ.ทบ.3

10318 ส.อ. วรวุฒิ  วงศเมือง 21167 กรม ทพ.31

10319 ส.ต. ปฐพี  เอ่ียมมะ 21168 กรม ทพ.31

10320 อส.ทพ. ชุติเดช  วงคคํามา 21169 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10321 อส.ทพ. จําลอง  สถาน 21170 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10322 ส.ท. ชาคร  พัฒโนทัย 21171 กรม ทพ.33

10323 ส.ท. ศุภชัย  กอนเพ็ชร 21172 กรม ทพ.32

10324 จ.ส.อ.หญิง อาทิตยา  เฉิดฉาย 21173 กรม ทพ.33

10325 ส.อ. ทรงเกียรติ  สมีเพ็ชร 21178 ร.4

10326 อส.ทพ. สมนงค  นามวงษ 21179 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10327 อส.ทพ. ทวิช  จันทรา 21180 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10328 จ.ส.อ. วีระ  เสมพูล 21181 พัน.พัฒนา 3

10329 ส.อ. ดวงจันทร  พิลาศสายธารา 21182 กรม ทพ.36

10330 ส.ท. วรวุฒิ  มีมิตรภาพ 21183 กรม ทพ.36

10331 จ.ส.อ. อดิศักดิ์  ฟุกฟก 21185 ช.3 พัน.302
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10332 จ.ส.ท. จิรัฐติกาล  เตชะณัฐกุล 21187 พล.ม.1

10333 จ.ส.อ. สุรศักดิ์  ผองผาย 21188 ม.3 พัน.26

10334 ส.อ. ใบแทน  กางออนตา 21189 กรม ทพ.31

10335 อส.ทพ. ธีระพล  แกวนวล 21190 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10336 อส.ทพ. สํารี  ออนนวล 21191 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10337 จ.ส.อ. บวร  ลีลา 21192 สมาชิกสงเงินเอง

10338 ส.อ. อนุรักษ  มานพ 21193 ร.14 พัน.3

10339 ส.อ. วรเวทย  เตชะ 21194 พล.ร.7

10340 ร.ท. ปรัชญา  วัฒนา 21195 ร.7 พัน.5

10341 ส.อ. พุฒิธร  แขวงอินทร 21196 ร.14

10342 ส.ต. ณปภัทร  อยูสุข 21197 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

10343 ร.ต. ยุทธศาสตร  วรนุกุลชัย 21198 ร.17

10344 จ.ส.อ. วศานนท  จิตรีศัพท 21199 ร.14 พัน.2

10345 จ.ส.อ. พัฒนรุจน  เกษร 21200 ร.14 พัน.2

10346 ส.อ. ปยะณัฐ  สัสสินทร 21201 ร.14 พัน.2

10347 ส.ท. ปรเมษฐ  คําพลอย 21202 ร.14 พัน.2

10348 ส.ท. กฤษฎา  มิรินทานุช 21203 ร.14 พัน.3

10349 ส.ต. ศักดิ์ดา  พรหมโคตร 21204 ร.14 พัน.3

10350 จ.ส.อ. ธีรยุทธ  คันธรส 21205 ร.17 พัน.2

10351 จ.ส.ท. สุนทร  ธนู 21206 ร.17 พัน.2

10352 ส.อ. ผดุงเกียรติ  ศิริสุข 21208 ร.17 พัน.2

10353 ส.อ. ธนกร  เข็มทอง 21211 ร.17 พัน.2

10354 ส.อ. ชัชวาลย  กาญจนาบรรพต 21212 ร.17 พัน.2

10355 ส.อ. ภูมิภมร  มีสวนทอง 21219 พล.ร.7

10356 ส.ต. ยศกร  หอมเพียร 21221 ร.17 พัน.2

10357 ส.ท. เจนณรงค  ใบยา 21224 ร.17 พัน.2

10358 จ.ส.อ. อภิชัย  เพ็งสุวรรณ 21225 ม.พัน.9 พล.ร.4

10359 ส.อ. จักรกฤษณ  นรินทร 21227 ม.พัน.9 พล.ร.4

10360 จ.ส.อ. วรจักร  มากอง 21228 ม.3 พัน.18

10361 ส.อ. ธนพล  วงคชัยยา 21229 ม.3 พัน.18

10362 ร.อ. กิติศักดิ์  โสวจัสสตากุล 21230 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

10363 ร.ท. คีตพัฒ  สามารถ 21231 ม.พัน.28 พล.ม.1

10364 ส.ท. เกรียงไกร  เขียวทอง 21232 ม.พัน.28 พล.ม.1

10365 ส.อ. สุรเชษฐ  ศรีชัยตน 21233 รอย.บก.พล.ม.1

10366 ส.อ. ไกรวิทย  เศรษฐสุข 21234 ป.4 พัน.4

10367 ร.อ. สรวิศ  อยูคํา 21235 พล.พัฒนา 3

10368 จ.ส.อ. นิทัศน  บุญผอง 21236 ช.3 พัน.302

10369 ส.อ. ศิริวุฒิ  ใจหมั่น 21238 ช.พัน.4 พล.ร.4

10370 ส.ท. ณัฐ  ศรีเพ็ชร 21239 ช.พัน.4 พล.ร.4

10371 จ.ส.ต. พิทักษ  แสนใหญ 21240 ช.พัน.8 พล.ม.1

10372 จ.ส.อ. ชาญชัย  ลิ้มทองคํา 21241 ส.พัน.23 ทภ.3

10373 ส.อ. อนุรักษ  เพียรเก็บ 21242 ส.พัน.11 พล.ม.1
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10374 ส.ท.หญิง รัตติญา  นาคจาด 21243 ทภ.3

10375 พลอาสาฯ ประธาน  จันลา 21244 มทบ.31 (ลูกจาง)

10376 จ.ส.อ. สุชาติ  คงถาวร 21245 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

10377 ร.อ.หญิง ยุวดี  พุทธิวิศิษฎ 21246 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

10378 ร.ท.หญิง วรรณฤดี  แซวประโคน 21248 รพ.คายจิรประวัติ

10379 ส.อ. ณัฐพงศ  บุตรศรี 21249 กอง สพบ.พล.ร.4

10380 จ.ส.อ. อารมณ  ปานอินทร 21250 สง.สด.จว.ต.ก.

10381 จ.ส.อ. พัลลภ  ปนตาติ๊บ 21251 สง.สด.จว.ล.ป.

10382 จ.ส.ต. นัฐพงษ  ภักตรา 21252 มทบ.32

10383 น.ส. กานตสรวง  แพเจริญ 21253 สง.สด.จว.ล.ป.

10384 ส.อ. สุบรรณ  หุมอาจ 21254 กรม ทพ.31

10385 ส.อ. ทศพันธ  พรหมจรรย 21255 กรม ทพ.31

10386 อส.ทพ. ทวีเกียรติ  ขอดคํา 21256 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10387 จ.ส.อ. กิตติคุณ  กิติวงค 21257 กรม ทพ.32

10388 ส.อ. รัฐศาสตร  วนาเจริญสิริ 21258 กรม ทพ.35

10389 ร.อ. ณัฐพันธุ  ผัดปา 21259 กรม ทพ.33

10390 ส.อ. ณัฐพงษ  พันแกว 21260 กรม ทพ.35

10391 อส.ทพ. เดช  จันดาเพ็ง 21261 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10392 อส.ทพ. ภูมิกิติ  กองแก 21262 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10393 อส.ทพ. ประวิทย  ไพรพนาพันธ 21263 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

10394 อส.ทพ. จักรพงศ  ประเสริฐ 21265 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

10395 อส.ทพ. สุชาติ  ไชยา 21266 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

10396 อส.ทพ. พิพัฒน  ภูไพรเจริญ 21267 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

10397 จ.ส.ต. คมสัน  โพธ์ิรี 21272 ทน.3

10398 จ.ส.อ. สุดท่ีรัก  สอนเทียม 21273 ม.พัน.28 พล.ม.1

10399 จ.ส.ท. อาณัติ  เฮงประเสริฐ 21276 ช.3 พัน.302

10400 ส.อ. ชวลิต  กุหลาบบาโต 21277 ช.3 พัน.302

10401 จ.ส.อ. สุวัฒน  ทวีทรัพย 21278 ม.3 พัน.13

10402 ร.ต. ธีรโชติ  ตุมา 21279 ม.3 พัน.18

10403 จ.ส.อ. สุมนตรี  ยศกุณา 21280 ม.3 พัน.18

10404 ร.ต. ไมตรี  ศรีเจริญ 21281 ป.4

10405 จ.ส.อ. เดชา  เรืองโชติ 21282 ช.3 พัน.302

10406 จ.ส.อ. เกียรติชัย  คงภักดี 21283 ช.พัน.4 พล.ร.4

10407 ร.ต. ณรงค  นิลคง 21284 ช.พัน.8 พล.ม.1

10408 จ.ส.อ. องอาจศึก  โภชนา 21285 ส.พัน.23 ทภ.3

10409 จ.ส.อ. สุพรรณ  คําปน 21286 ศปภอ.ทบ.3

10410 ส.อ. กิตติคุณ  รักษาคม 21287 รอย.ลว.ไกล 4

10411 ร.ท. สัญชัย  เอ่ียมสอาด 21288 สง.สด.จว.ล.ป.

10412 พ.ท. ไพฑูรย  อัคนิถิน 21289 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

10413 จ.ส.อ. เกียรติพันธุ  จันทรเขียน 21290 สง.สด.จว.ต.ก.

10414 จ.ส.อ. โสภณ  วงษสุวรรณ 21292 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

10415 จ.ส.อ. วีระ  นาพุก 21293 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย
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10416 ส.อ. นําพล  คําจีน 21294 มทบ.310

10417 ส.ท. ชัยรัตน  กลาหาญ 21295 มทบ.310

10418 ส.ท. จักพงศ  รูนบาง 21296 ร.14

10419 อส.ทพ. เอกนรินทร  กลิ่นหอม 21298 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10420 ร.ท. ไพรรัตน  พลมั่น 21299 สมาชิกสงเงินเอง

10421 นาย นครินทร  ช่ืนสุวรรณ 21300 สอ.ทภ.3 จํากัด

10422 จ.ส.อ. เฉลิมชัย  ก่ิงแกว 21301 ม.3 พัน.13

10423 ส.อ. อนันต  อนใจหาญ 21302 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

10424 ส.อ. ชัยชิด  ชัยวัฒน 21303 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

10425 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์  จอมใจปอ 21304 ร.4 พัน.2

10426 จ.ส.อ. ธนภัทร  เท่ียงอยู 21305 ร.4 พัน.2

10427 ส.อ. ยุทธนา  วงคคํามูล 21306 ร.17 พัน.3

10428 ส.อ. สันติภาพ  ตนจําป 21307 ร.4 พัน.3

10429 จ.ส.ต. สิทธิพงษ  จันทรสา 21308 ร.4 พัน.3

10430 ส.อ. อิทธิพงษ  อินทรการทุม 21309 ร.4 พัน.3

10431 ส.อ. นริศ  บุญกิจ 21310 ร.4 พัน.3

10432 ส.อ. วีรกรณ  โอดหมองคํา 21311 พล.ร.7

10433 ส.อ. วีระยุทธ  นาควิจิตร 21312 ทภ.3

10434 จ.ส.อ. พงษสรรค  รูปพรม 21313 ร.7

10435 ส.อ. ณัฐวัตร  จั๋นจี๋ 21314 ร.14 พัน.1

10436 ส.ท. ชัยวัฒน  เพียลําแขก 21315 ร.4 พัน.1

10437 ส.ต. จักรพันธ  สิทธิกัน 21316 ร.14

10438 ส.อ. รัตติกร  ยังมูล 21319 ร.17

10439 จ.ส.อ. ปฏิพัทธ  คําหมอน 21320 ม.พัน.9 พล.ร.4

10440 ส.ท. วิโรจน  ปานสกุล 21321 ม.3 พัน.13

10441 ส.ท. วีรพงษ  พรมสุก 21322 ม.3 พัน.13

10442 ส.ต. รัฐพล  สิมมาสุข 21323 ม.3 พัน.13

10443 ส.อ. สาธิต  สาลีมาตย 21324 ม.3 พัน.13

10444 จ.ส.อ. อดุลย  แรงแสง 21325 ม.3 พัน.18

10445 จ.ส.ท. คุณาพจน  เพชรบัว 21326 ม.3 พัน.18

10446 ส.อ. อัครพงศ  จํารัส 21328 ม.พัน.28 พล.ม.1

10447 ส.อ. ณัฐสิทธิ  จันทร 21329 ป.4

10448 ส.อ. สิวะ  รุงนอย 21330 ป.4

10449 ส.อ. สุพัฒน  รอดออง 21331 ป.4

10450 ส.ต. พสิษฐ  สายสนิท 21332 ป.4

10451 ส.อ. สุรชัย  แยมศิริ 21333 ร.14 พัน.2

10452 ส.ท. วัชระ  สินโต 21334 ป.4 พัน.104

10453 ส.อ. กนก  จันทะพิงค 21335 พัน.พัฒนา 3

10454 จ.ส.อ. คามิน  ศรีแกว 21336 ช.3 พัน.302

10455 ส.อ. อนุสรณ  ฟองคําตัน 21337 ช.3 พัน.302

10456 ส.อ. ธนากร  บุญมา 21338 ส.พัน.4 พล.ร.4

10457 ส.อ. ศหัสชัย  ทองเถ่ือน 21339 ส.พัน.23 ทภ.3
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10458 ร.อ. นพดล  ใจดี 21340 มทบ.34

10459 จ.ส.อ. ณรงค  หิรัญไกรลาศ 21341 มทบ.34

10460 ร.ต. ธราการ  ทนทาน 21342 ป.4 พัน.104

10461 จ.ส.อ. ธวัชชัย  เช้ือเมืองพาน 21343 มทบ.34

10462 ร.ต. ประสงค  สุขโข 21344 มทบ.34

10463 ร.ต. ธงชัย  กัลยา 21345 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

10464 จ.ส.ท. เทียนชัย  ศรีชัย 21346 มทบ.34

10465 ส.อ. อนุพงษ  ยอดออย 21347 มทบ.34

10466 ส.อ. ทศพล  ตากูล 21348 มทบ.34

10467 ส.อ. วีรพงศ  เดชะบุญ 21349 มทบ.34

10468 ส.ท. นฤพนธ  มาฟู 21350 มทบ.34

10469 ส.ท. ธนพงษ  จินะโกฏิ 21351 มทบ.34

10470 ส.ท. ณัฐพงค  คําวงษา 21352 มทบ.34

10471 ส.ท.หญิง รจนา  วงษารัตน 21353 มทบ.34

10472 ส.ต.หญิง วิรารัตน  คงกุล 21354 มทบ.34

10473 จ.ส.ต. สมเกียรติ  สุระสังข 21355 ร.4 พัน.3

10474 ส.อ.หญิง ทิพวรรณ  อรรคนันท 21356 รพ.คายพอขุนผาเมือง

10475 ส.ท.หญิง วิชชุดา  สาระศรี 21357 รพ.คายวชิรปราการ

10476 ส.อ. วรรณกร  องอาจ 21358 ร.14 พัน.1

10477 จ.ส.ต. พิทยา  คําลือสาย 21359 ร.17 พัน.2

10478 จ.ส.ต. คุณวุฒิ  เตวิชัย 21361 รอย.ม.(ลว.) 4

10479 จ.ส.ต. อภิชาติ  คมขําหนัก 21362 รอย.ม.(ลว.) 4

10480 ส.อ. วีระยุทธ  มาลี 21363 ม.3 พัน.18

10481 น.ส. วรรณอนงค  แกวทองคําทวีคูณ 21365 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

10482 จ.ส.ต. ภูวดล  ยอดคํา 21366 กอง สพบ.พล.ร.4

10483 ส.อ. ณรงคฤทธ์ิ  ฐิตะสาร 21367 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

10484 ส.อ. ภักดี  พันตารักษ 21368 พัน.สห.31

10485 จ.ส.ต. อนุสรณ  ตรีสิน 21369 ม.พัน.9 พล.ร.4

10486 พ.ท. รัฐพงศ  เพชรสังข 21370 สมาชิกสงเงินเอง

10487 จ.ส.อ. มนตรี  ทะลอย 21371 พัน.สร.4

10488 ส.อ. ทรงชัย  นอยเรือน 21373 พัน.สร.4

10489 จ.ส.ต. ทิวากร  เขียวจําปา 21374 พัน.สร.4

10490 จ.ส.ท. บํารุง  บัวทอง 21375 พัน.สร.4

10491 ร.ต. ปยะพล  สระศรีสม 21376 ร.4

10492 จ.ส.ท. พีรพงษ  ปนสุวรรณ 21377 พัน.สร.4

10493 ส.อ. นพพล  กันไชย 21378 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

10494 ส.อ. วิศรุต  ธูปทอง 21379 พัน.สร.4

10495 ส.อ. วัชรพงษ  สุวรรณประสิทธ์ิ 21380 พัน.สร.4

10496 ส.ต. ประเสริฐ  ตวนเทศ 21381 พัน.สร.4

10497 ส.อ. ปวีร  แสนสุข 21382 ป.4 พัน.104

10498 จ.ส.ต. ชานนท  ศิริ 21383 กอง พธ.พล.ม.1

10499 ส.อ. มนูชัย  ทองชมภู 21384 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1
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10500 ร.ต. มิตรชัย  สุวรรณศรี 21385 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

10501 จ.ส.ท. ณัฐชา  วงศหลา 21386 ศปภอ.ทบ.3

10502 ส.อ. กฤษดา  หาปอง 21387 ศปภอ.ทบ.3

10503 ส.อ. สุรเชษฐ  ไชยพรม 21388 ศปภอ.ทบ.3

10504 ส.อ. ทินกร  สุวรรณภูมิ 21389 สง.สด.จว.ช.ม.

10505 ส.ท. กิตตินัย  อุบลศรี 21390 สง.สด.จว.ม.ส.

10506 ส.ท. สุทธินัน  สุนันท 21391 สง.สด.จว.ม.ส.

10507 ส.ท. อิสราพงษ  พงษตุน 21392 สง.สด.จว.น.น.

10508 ส.อ. ปยณัฐ  คํายันต 21393 กอง พธ.พล.ร.4

10509 จ.ส.ต. ปณิธาน  เรืองเจริญ 21394 กอง พธ.พล.ร.4

10510 ส.อ. สนอง  เมืองแกว 21395 กรม ทพ.31

10511 อส.ทพ. วินัย  สีหานาม 21396 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10512 อส.ทพ. ณัฐพล  บัวยอย 21397 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10513 อส.ทพ. ศราวุธ  จันตะคาด 21398 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10514 ร.ท. เฉลิมชัย  ช่ืนชม 21399 กรม ทพ.33

10515 จ.ส.อ. วิน  หายทุกข 21400 กรม ทพ.36

10516 ส.อ. กานตชนก  แนวนัน 21401 กรม ทพ.33

10517 ส.อ. สมศักดิ์  พิมานพนา 21402 กรม ทพ.33

10518 อส.ทพ. ประสงค  ธรรมสอน 21403 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10519 อส.ทพ. สมพร  ตาจุมปา 21406 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

10520 อส.ทพ. สุชาติ  พะแนะ 21407 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

10521 อส.ทพ. อดุลย  แพะโพ 21408 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

10522 อส.ทพ. พลเขต  จิราภรณวิไล 21409 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

10523 อส.ทพ. สมเพชร  จําปศรีโสภา 21410 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

10524 อส.ทพ. นิรันดร  หลวงอาย 21411 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

10525 ส.อ. ไกรสร  แหงธรรม 21412 ร.4

10526 จ.ส.อ. เกษม  ไชยทิพย 21413 ร.4 พัน.2

10527 ส.อ. จักรพันธ  ศรีภิรมย 21414 ช.3 พัน.302

10528 จ.ส.อ. เหมือน  ขาวฉลาด 21415 สง.สด.จว.น.ว.

10529 ส.ท. ภักดี  วองสาโรจน 21416 สง.สด.จว.ก.พ.

10530 ส.อ. สาธิต  กองทรง 21417 สง.สด.จว.อ.น.

10531 จ.ส.อ. นิคม  อินนวม 21418 ทภ.3

10532 จ.ส.อ. เอนก  หารวิทย 21419 ร.7 พัน.2

10533 จ.ส.อ. สุทธิพงษ  มาไกล 21420 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

10534 จ.ส.อ. บุญสง  แพงจิตร 21421 พล.ม.1 (ประทวน)

10535 จ.ส.อ. ไพโรจน  โรจนทวีธรรม 21423 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

10536 จ.ส.ท. อัครเดช  บุบผาอาจ 21424 ม.3 พัน.13

10537 ร.อ. ดํารงค  กลิ่นจําป 21425 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

10538 จ.ส.อ. สุระภักดิ์  โมงปราณีต 21426 ม.พัน.28 พล.ม.1

10539 จ.ส.อ. เล็ก  อุทธิยา 21427 ป.4 พัน.104

10540 จ.ส.อ. ทิวานัน  มั่นอน 21428 ป.4 พัน.104

10541 จ.ส.อ. สุริยะ  เรือนมา 21429 ป.4 พัน.4



252

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

10542 จ.ส.อ. พรศักดิ์  จูแพ 21430 ส.พัน.4 พล.ร.4

10543 จ.ส.อ. ประกาศ  สาทรกิจ 21431 ส.พัน.23 ทภ.3

10544 จ.ส.อ. ณรงค  กาญจนจินดาพล 21432 พัน.สร.4

10545 จ.ส.อ. สวัสดิ์  ทองมา 21433 พัน.สร.4

10546 ส.อ. ประดิษฐ  กลธนเสพย 21434 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

10547 จ.ส.อ. อัศวิน  ปญญาปน 21435 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

10548 จ.ส.อ. สุรัตน  ชางงาม 21437 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

10549 จ.ส.อ.หญิง จีรพร  เสตะสวัสดิพงษ 21438 มทบ.39

10550 จ.ส.อ. ไพโรจน  ชวงโชติ 21439 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

10551 ร.ต.หญิง ภรินทร  อินทรเลิศ 21440 มทบ.31

10552 ร.อ. จิรพันธุ  ตระกูลธูปมงคล 21441 สง.สด.จว.ล.พ.

10553 ส.ท. สาคร  ดวงจันทร 21442 กรม ทพ.33

10554 ส.อ. จักรวาล  แสงแกว 21443 กรม ทพ.33

10555 จ.ส.อ. ปรีมล  เปรมทอง 21444 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10556 จ.ส.อ. ธวัชชัย  เชยกิจ 21445 ช.พัน.8 พล.ม.1

10557 จ.ส.ต. พัสกร  สุระเสน 21446 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

10558 จ.ส.อ. วัชระ  ทินันท 21447 ม.3 พัน.26

10559 ร.ท. เรือ  โดนประสิทธ์ิ 21448 ช.3 พัน.302

10560 ร.ต. กิตติภณ  สมออน 21449 ม.3 พัน.18

10561 ส.อ. อรรถพล  กิจทวี 21450 ม.พัน.28 พล.ม.1

10562 ส.อ. สิทธิพงษ  พิมพร 21451 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

10563 อส.ทพ. เจษฎา  คิดชอบ 21452 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

10564 อส.ทพ. ศรัณญ  วัฒนสมบูรณชัย 21453 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

10565 อส.ทพ. ติณฑ  โทณะวณิก 21454 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

10566 อส.ทพ. วรุฒ  ตั้งมนัสตรง 21455 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

10567 ร.ท. ศัสตรธรฐ  แปนแกว 21456 ป.4 พัน.104

10568 จ.ส.อ. สายชล  สุทธมงคล 21457 ช.3 พัน.302

10569 อส.ทพ. วัชรพงษ  วังอินทร 21458 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

10570 ส.ท. เดชชาติ  โพธ์ิปาน 21459 ร.4 พัน.1

10571 นาย รณธรรม  ทับเทศ 21460 สอ.ทภ.3 จํากัด

10572 ร.ต. มนัส  วิยาภรณ 21463 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

10573 ส.ต. พรรษมนัส  นอมมนัส 21464 ร.4 พัน.1

10574 ส.อ. บุญฤทธ์ิ  จันสองสี 21465 ร.14 พัน.1

10575 ส.อ. กฤตภัค  ฝปากเพราะ 21466 ร.14 พัน.1

10576 ส.ท. เอกนคร  เวียงคํา 21467 รอย.ปจว.3

10577 พล.อ. วิจักขฐ  สิริบรรสพ 21468 ทภ.3 (นายทหาร)

10578 ส.ท. ศุภวิชญ  นุคํา 21470 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

10579 ส.ต. พนาวัฒน  เมฆกาว 21471 ร.4 พัน.2

10580 ส.อ. พงษศิริ  ยอดเพชร 21472 ร.4 พัน.3

10581 ส.อ. ณัฐพล  ณ วิเชียร 21473 ร.4 พัน.3

10582 ส.ท. อิสระ  ไกรศรีสุกใส 21474 พล.ร.7

10583 ส.ต. วุฒิภัทร  ขีดขิน 21475 ร.14
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10584 ส.อ. พีระพงค  วงคตั๋นมูล 21476 ร.14 พัน.3

10585 ส.อ. ณัฐพงศ  เสลารัตน 21477 ร.14 พัน.3

10586 ส.อ. วันชัย  สุภาพ 21478 ร.14 พัน.3

10587 ส.อ. รุงโรจน  กุลคง 21479 ร.14 พัน.3

10588 ร.ต. ณยศ  ธีระพงษ 21480 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

10589 จ.ส.ต. ธีลภัศ  พูลเกษร 21481 ม.3 พัน.13

10590 ส.อ. สกล  เคี้ยมกอม 21483 ม.3 พัน.18

10591 ส.อ. อําพล  กระเจา 21484 ม.พัน.28 พล.ม.1

10592 ส.ท. ธีรศักดิ์  ศรีสุธรรม 21485 ม.พัน.28 พล.ม.1

10593 ส.อ. วรรชัย  คําลาง 21486 กอง สพบ.พล.ม.1

10594 จ.ส.ต. วิสุทธ์ิ  กงยนต 21487 ป.21

10595 ส.อ. ธนพนธ  เช้ือเพาะ 21488 ป.4 พัน.4

10596 ส.อ. จิณณวัตร  เดชมา 21489 ป.4 พัน.4

10597 ส.อ. วีรวัฒน  สุขสวาง 21490 ป.4 พัน.4

10598 ส.อ. สันทัด  อ่ิมเอิบ 21491 ช.3 พัน.302

10599 ส.อ. บุญนํา  กุเลารัมย 21492 ช.3 พัน.302

10600 ส.อ. ณัฐพล  จันจําปา 21493 พัน.พัฒนา 3

10601 จ.ส.ท. ศักดิ์สิทธ์ิ  พุดแจม 21494 ช.3 พัน.302

10602 ส.อ. เสกสรรค  พรหมคนซื่อ 21495 ช.3 พัน.302

10603 ส.อ. อดุลยพล  ชัยสิทธ์ิ 21496 ช.พัน.8 พล.ม.1

10604 จ.ส.ต. สมศักดิ์  ทองเอก 21497 ส.พัน.23 ทภ.3

10605 จ.ส.ต. อกัณห  ยานะ 21498 ส.พัน.23 ทภ.3

10606 ส.อ. สุธี  อรัญญิก 21499 ส.พัน.23 ทภ.3

10607 ส.อ. อนุรักษ  สานโคกสูง 21500 ม.3 พัน.18

10608 ร.ท. บุญทํา  เทศทอง 21501 ม.3 พัน.26

10609 จ.ส.อ. นพพร  คากลาง 21502 ม.พัน.28 พล.ม.1

10610 จ.ส.อ. พงศกร  สาดทาโพ 21503 ชสบ.4

10611 ส.ท. ยศกร  แดนครอง 21504 มทบ.34

10612 ร.ต. ณธกฤต  มณีแกว 21505 พัน.ซบร.23

10613 ส.ท.หญิง อนัญญา  ลี้เกษร 21506 ทภ.3

10614 ส.ต.หญิง ชญานภัส  ศรีเมือง 21507 มทบ.310

10615 ส.ท.หญิง ภัทรวดี  ฉ่ําไกร 21508 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

10616 ส.ท.หญิง อารุณรัตน  ยอดบุญธรรม 21509 รพ.คายพอขุนเม็งราย

10617 ส.อ. ธีระพงศ  มานะกิจ 21510 สง.สด.จว.น.น.

10618 ส.ท. อานนท  ทับสิรักษ 21511 สง.สด.จว.ล.ป.

10619 ส.ต. รัฐศาสตร  คําตัน 21512 สง.สด.จว.ช.ร.

10620 ส.อ. สิทธิเดช  สีคลาย 21513 พัน.สร.4

10621 จ.ส.อ. รณยุทธ  อุดชาชน 21514 ศปภอ.ทบ.3

10622 จ.ส.ต. สมพล  สังขทอง 21515 ศปภอ.ทบ.3

10623 ส.ต. ธวัชชัย  ผิวขํา 21516 กรม ทพ.31

10624 ส.อ. พชรพล  ยอยฝอย 21517 กรม ทพ.31

10625 อส.ทพ. ปริญญา  ชิราวัฒน 21518 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)



254

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

10626 อส.ทพ. เขียน  ไชยลังการ 21519 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10627 อส.ทพ. นิยม  เชียงแรง 21521 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10628 จ.ส.ต. ปราโมทย  พวงอุไร 21522 กรม ทพ.32

10629 ส.ต.หญิง นิภาพรรณ  บูรณจารี 21523 ทภ.3

10630 จ.ส.ต. พงษพันธ  บัณฑิต 21524 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

10631 จ.ส.อ. สุวัฒน  อินตะหมื่น 21525 กรม ทพ.36

10632 ส.ท. อภิรัตน  เตชะเสนา 21526 กรม ทพ.36

10633 อส.ทพ. อุทาร  วงคคําแดง 21527 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

10634 อส.ทพ. ยุทธนา  เจนจบไพร 21528 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

10635 ร.อ. ทวีศักดิ์  สิงหมุกดา 21529 สมาชิกสงเงินเอง

10636 ส.อ. นพดล  แกวแยม 21530 ร.4

10637 จ.ส.อ. อรรณพ  นอยตอย 21531 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

10638 จ.ส.ต. กฤษณะ  จันทรรักษา 21532 พัน.บ.2

10639 ร.ต. อนุวัชร  หงษยนต 21533 ม.พัน.9 พล.ร.4

10640 จ.ส.อ. ไชยา  พิทักษ 21534 พล.ม.1

10641 จ.ส.อ. จําปา  อินหงษา 21535 ม.3 พัน.18

10642 จ.ส.อ. สมาน  พระเงิน 21536 ม.พัน.28 พล.ม.1

10643 จ.ส.อ. สมคิด  รุงสวาง 21537 ม.พัน.28 พล.ม.1

10644 จ.ส.อ. ดํารงค  แดงดี 21538 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

10645 จ.ส.อ. ไพทูล  ฉิมเสือ 21539 กอง สพบ.พล.ม.1

10646 จ.ส.อ. กฤษชัย  โอภาษี 21540 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

10647 จ.ส.อ. สากล  จานอักษร 21541 ช.3 พัน.302

10648 จ.ส.อ. พรสันต  ช่ืนภิรมย 21542 ช.พัน.4 พล.ร.4

10649 จ.ส.อ. โยธิน  ทองสมบัติ 21543 ส.พัน.11 พล.ม.1

10650 จ.ส.อ. นรภัทร  เนตรวีระ 21544 ส.พัน.11 พล.ม.1

10651 ร.ต. สิทธิศักดิ์  จงไพศาล 21545 ส.พัน.23 ทภ.3

10652 พ.ท. กิตติธัช  ปลัดเซ็นต 21546 มทบ.36 

10653 ร.ต. วีรชล  ปุยบัณฑิต 21547 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10654 จ.ส.อ. เอกพันธ  โตศรี 21548 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

10655 จ.ส.ท. อมร  แสงตาล 21549 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

10656 จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธ์ิ  ประกอบการ 21550 สง.สด.จว.ก.พ.

10657 ร.ต. สุทัศน  อินปาน 21551 พล.ม.1

10658 ร.ต. ธงชัย  พรมเฮียง 21552 พล.ม.1

10659 ร.ต. เดชชนะ  เนียมสวรรค 21553 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10660 ส.ท. จิรวัฒน  ปองดอง 21554 ร.14 พัน.2

10661 ส.อ. เฉลิมชัย  จันตน 21555 ป.21

10662 อส.ทพ. ดนุชัย  ใจอินตะ 21556 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10663 นาง ภัทรวดี  เกิดบาง 21557 มทบ.31 (ลูกจาง)

10664 อส.ทพ. อภิชาติ  เจริญพนาวัลย 21561 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

10665 ส.อ. อนุชิต  ไชยวัง 21562 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

10666 พ.อ. รุงคุณ  มหาปญญาวงศ 21564 ศฝ.นศท.มทบ.31

10667 ส.ท. นพพร  อ่ินคํา 21565 กรม ทพ.33
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10668 ส.อ. กฤษดา  ไชยนิคม 21566 รพ.คายพอขุนผาเมือง

10669 อส.ทพ.หญิง นาถตยา  ทาเสาร 21567 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

10670 ส.อ. ศราวุธ  กลิ่นเกตุ 21568 ทภ.3

10671 ส.อ. เสกสรร  ไชยโย 21569 พัน.พัฒนา 3

10672 ส.อ. ทศพร  นานตะ 21570 พล.พัฒนา 3

10673 ส.ท. รัฐภูมิ  มีศิริ 21571 พล.พัฒนา 3

10674 จ.ส.ท. บัณดิษฐ  ศรีบัวรินทร 21572 มทบ.36 

10675 ส.ท. บรรหาร  พรมมา 21573 ช.พัน.8 พล.ม.1

10676 ส.อ. อภิวัฒน  สิงหาวาสน 21574 ม.พัน.28 พล.ม.1

10677 พ.อ. ไชยาพร  วงษยอด 21575 มทบ.36 

10678 ส.อ. ฉัตรชัย  สัจจะศักดิ์สิริ 21576 กรม ทพ.35

10679 ร.อ. ณฐภณ  ศรีบุญมี 21577 มทบ.36 

10680 จ.ส.อ. ยงยุทธ  ชามนตรี 21578 มทบ.310

10681 จ.ส.อ. ชัยวัฒน  จิตใจ 21579 ช.3 พัน.302

10682 จ.ส.อ. เสนีย  ทศพร 21580 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

10683 ส.อ. ธีระกุล  จําปาทอง 21581 ร.4

10684 ส.อ.หญิง จุฑารัตน  ศรีมาบุตร 21582 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

10685 อส.ทพ. วิชา  นนทประทาน 21583 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10686 อส.ทพ. วิรัตน  จายผัด 21584 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10687 น.ส. วราภรณ  ชาวบางมอญ 21585 สอ.ทภ.3 จํากัด

10688 ส.อ.หญิง วิมลทิพย  ยอดคงดี 21586 ทภ.3

10689 ส.ท.หญิง ชนิตนันท  ทองเผือก 21587 ทภ.3

10690 ส.อ. ปรัชญา  สีชมพู 21588 ร.4 พัน.1

10691 ส.ท. คทาวุธ  เพ็ชรทอง 21589 ร.4 พัน.1

10692 ส.ท. วสุรัตน  ขัดตระกูล 21590 ร.4 พัน.1

10693 ส.ต. อนุรักษ  อยูคง 21591 ร.4 พัน.1

10694 ส.ท. ชัชวาลย  รําเจริญ 21592 ร.4 พัน.1

10695 ส.ท. กิตติคุณ  แสงเนตร 21593 ร.4 พัน.1

10696 ส.ท. ประสิทธ์ิ  ประมาคลัง 21594 ร.4 พัน.1

10697 ส.ท. ไกรสร  งามเลิศ 21595 ร.4 พัน.1

10698 ส.อ. วัชระ  เขมนกิจ 21596 ร.4 พัน.1

10699 ส.อ. วราวุฒิ  อูนาท 21597 ร.4 พัน.1

10700 ส.อ. พุฒิพงศ  เจกอราม 21598 ร.4 พัน.1

10701 ส.อ. วุฒิชัย  หุนติราช 21599 ร.4 พัน.3

10702 ส.ท. สาธิต  ใจจร 21600 ร.14

10703 จ.ส.อ. อาคม  ปวนปนวงค 21601 ร.7 พัน.2

10704 ส.ท. กันตินันท  กลิ่นเพย 21602 ร.14 พัน.3

10705 ส.ท. ปริญญา  ทองสอาด 21603 ร.14 พัน.3

10706 ส.ต. ธีรพล  อินทรศักดิ์ 21604 ร.14 พัน.3

10707 จ.ส.อ. เดชา  ยะยา 21605 ร.17

10708 จ.ส.ต. ณัฐพร  พิมพวัน 21606 ม.3

10709 ส.อ. ประสิทธ์ิ  ดอกดวง 21607 ม.พัน.9 พล.ร.4
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10710 ส.อ. พิษณุ  ปูยวน 21608 ม.3 พัน.18

10711 จ.ส.อ. บุญเสริม  บุญคํานนท 21609 ม.3 พัน.26

10712 จ.ส.อ. เอกรัตน  ประสงคศักดิ์ 21610 ป.4 พัน.104

10713 ส.อ. ชัยวัฒน  กัลยา 21611 พล.พัฒนา 3

10714 ส.อ. วันเฉลิม  คํายอด 21612 ช.3 พัน.302

10715 ส.อ. ชรินทร  ช่ืนเกษร 21613 ช.3

10716 ส.อ. ณรงคชัย  พิมาน 21614 ช.พัน.8 พล.ม.1

10717 จ.ส.อ. กิตติวุฒิ  นามะมอญ 21615 ช.3 พัน.302

10718 ส.อ. มงคล  เมฆสาคร 21616 ส.พัน.11 พล.ม.1

10719 ส.อ. วราเมธ  ขําเกิด 21617 ส.พัน.11 พล.ม.1

10720 ส.อ. ยุทธนา  หอมจันทร 21618 กอง สพบ.พล.ร.4

10721 ส.ท. สุทธิเกียรติ  พันทอง 21619 กอง สพบ.พล.ร.4

10722 ส.ท. ธนัญชัย  ดวงปน 21620 กอง พธ.พล.ร.4

10723 ส.อ. ศรายุธ  ปนทอง 21621 กอง พธ.พล.ร.4

10724 ส.อ. สุทิน  มูลทา 21622 กอง พธ.พล.ร.4

10725 ส.อ. ณรงค  ยิ้มอํ่า 21623 กอง พธ.พล.ร.4

10726 ส.ท. ชัชวาลย  วงษสุวรรณ 21624 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

10727 จ.ส.อ. เกรียงไกร  เคี้ยมกอม 21625 มทบ.36 

10728 น.ส. ภคพร  อัจฉฤกษ 21626 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

10729 ส.ท. สารินทร  สายวัน 21627 มทบ.310

10730 น.ส. ดรุณี  คําชุม 21628 มทบ.310

10731 จ.ส.อ. สันติภาพ  ขันติวงค 21629 สง.สด.จว.ช.ร.

10732 ส.ท. สน่ัน  ปานดํา 21630 กรม ทพ.31

10733 ส.ท. วรินทร  ปานวัง 21631 กรม ทพ.31

10734 อส.ทพ. วิรัตน  แกวเบี่ยง 21632 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10735 จ.ส.ท. อนุลักษ  อุดคํา 21633 กรม ทพ.32

10736 ส.อ. วิทยา  นันตา 21634 กรม ทพ.32

10737 อส.ทพ. ลิขิต  นุมนวล 21635 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

10738 อส.ทพ. ชัชสยาม  ยศไชย 21636 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

10739 อส.ทพ. อภิวัฒน  เรืองเทศ 21637 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

10740 อส.ทพ. ภูมิปญญา  หุนจันทน 21639 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

10741 อส.ทพ.หญิง พิมพรรณ  วีระขันคํา 21640 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

10742 อส.ทพ. วิทยา  นิตขลิบ 21641 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10743 อส.ทพ. มนตรี  ถาวร 21642 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10744 อส.ทพ. บุญเชิด  ศรีสําโรง 21643 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10745 จ.ส.อ. ธนาชัย  อําภา 21645 ป.4 พัน.4

10746 จ.ส.ท. ฐิติพงษ  ใจยาใหญ 21646 ป.4 พัน.4

10747 จ.ส.ต. ชณัฐธัญนพ  สิงหโตชูพร 21647 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

10748 น.ส. สุพรรษา  เตื่อยภักดี 21648 พล.ม.1

10749 น.ส. ภัทรจินดา  ดวงแกว 21649 พล.ม.1

10750 ส.อ. สิทธิเดช  ภูสดสูง 21650 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

10751 ส.อ. ธีรพล  ทองอินปน 21651 ม.พัน.28 พล.ม.1
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10752 ส.อ. สิบทิศ  อุดแกว 21652 กอง สพบ.พล.ม.1

10753 ส.อ. อิสรพงษ  ดวงบุบผา 21653 ช.พัน.8 พล.ม.1

10754 ส.อ. สัตยา  พือขุนทด 21654 ร.4 พัน.1

10755 ส.อ. ธนากร  บุญลําไพร 21655 ร.4 พัน.1

10756 ส.ท. ชินวัฒน  ทองขวัญใจ 21656 ร.4 พัน.1

10757 ส.อ. ศุวณัฐ  จันทรโสดา 21657 ร.4 พัน.3

10758 จ.ส.อ. บุรินทร  สาระขันธ 21658 ร.17 พัน.4

10759 ส.ท. เจริญธรรม  สุดวังยาง 21659 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

10760 ส.ท. วุธพงค  สมเพ็ชร 21660 ร.4 พัน.1

10761 ส.อ. อัครฤทธ์ิ  ทองเสี่ยน 21661 ช.3 พัน.302

10762 พ.ท. สมเจต  ชางซอ 21662 มทบ.34

10763 ส.อ. จเร  สืบเหลารบ 21663 มทบ.310

10764 ส.อ. ชัยพัฒ  นอยโต 21664 ม.พัน.9 พล.ร.4

10765 อส.ทพ. สุรชัย  เพ็งพวง 21665 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10766 อส.ทพ. อุดม  ธรรมลังกา 21666 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10767 อส.ทพ. ไชยวารินทร  อองคํา 21667 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10768 อส.ทพ. พีรพล  ขอดคํา 21668 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10769 อส.ทพ. มนตรี  โทพิลา 21669 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10770 ส.อ. นรากร  กาแกว 21670 ร.14 พัน.1

10771 น.ส. พรพิมล  ศรีนนท 21671 มทบ.310

10772 ส.อ. ธีรพล  บรรทัดทอง 21672 รอย.ม.(ลว.) 4

10773 ส.อ. ไพโรจน  วงศเสนา 21673 ม.3 พัน.18

10774 จ.ส.ท. ปยวัชร  ยศกลาง 21674 ม.3 พัน.26

10775 จ.ส.ต. สุรกาญจน  เอกา 21675 ร.7 พัน.2

10776 ส.ท. วุฒิพันธ  กันทะรี 21676 กรม ทพ.31

10777 จ.ส.อ. สุทธิโรจน  ณรุจวรกิตติ์ 21677 ทภ.3

10778 ร.ต. วิวัฒน  ปาลี 21678 มทบ.37

10779 จ.ส.อ. ฤทธิรงค  แดงนอย 21679 ม.พัน.9 พล.ร.4

10780 จ.ส.อ. คงเพ็ชร  ดีเพ็ชร 21680 ม.3 พัน.13

10781 จ.ส.อ. ภูเบศ  พงศถ่ิน 21681 ม.พัน.12

10782 จ.ส.อ. จิระปยะ  แกวหนอ 21682 ช.3 พัน.302

10783 จ.ส.อ. ภัทระ  แจงจงดี 21683 ช.พัน.4 พล.ร.4

10784 พ.ท. วัชรินทร  ไทรแกว 21684 พล.พัฒนา 3

10785 ร.ท. จําเนตร  สุทธิแสน 21686 พัน.สร.4

10786 จ.ส.อ. ทรงสิทธ์ิ  เกษแกว 21687 พัน.สร.8

10787 ส.อ. วุฒิชัย  บํารุงบุญ 21688 มทบ.39

10788 ร.ต. วิสุทธ์ิ  เปยเหมย 21689 พัน.สร.8

10789 ส.ท. เอกชัย  วามือ 21690 ส.พัน.4 พล.ร.4

10790 ส.อ. สุธินันท  ขําบานหลวง 21691 ส.พัน.23 ทภ.3

10791 ส.ท. อนรุจน  นอยอุทัย 21692 ช.3

10792 ส.อ. ศราวุฒิ  สารนอก 21693 ช.3

10793 ส.อ. สัจจา  หงษมณี 21694 สมาชิกสงเงินเอง
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10794 จ.ส.อ. อภิศักดิ์  คําวันดี 21695 ม.พัน.28 พล.ม.1

10795 จ.ส.อ. เทพพิทักษ  ศิริสุนทร 21696 กอง สพบ.พล.ม.1

10796 จ.ส.อ. จรินทร  ดีดนอย 21697 ช.3

10797 ส.ท. ศุภโชค  แกวฟู 21699 ร.7

10798 ส.อ. พรประทาน  สาเกตุ 21700 ร.7

10799 ส.อ. ยุทธนา  คําดี 21701 ร.7

10800 ส.อ. วรพล  ศรีพรม 21702 ร.7

10801 ส.อ. ไชยยา  บุญกองรัตน 21703 ร.7

10802 ส.ท. ณัฐพล  นาคบรรณ 21704 ร.7

10803 ส.ท. เอกชัย  คําวัน 21705 ร.7

10804 ส.ท. ยุทธภาราชณ  มังคราช 21706 ร.7

10805 ส.ท. ณัฐพงษ  แกวรากมุข 21707 ร.17 พัน.3

10806 ส.ท. คมกฤษ  ยะวิจิตร 21708 ร.7

10807 ส.ต. อํานวย  สงาวงศรัตนมาศ 21709 ร.7

10808 ส.ท. นําพล  ปนมูล 21711 ร.7

10809 ส.อ. คิมหันต  สงคราม 21712 ร.7

10810 ส.อ. อดิเรก  สวนหมอ 21713 ร.7

10811 ส.อ. สหพันธุ  ฟาคําตัน 21714 ร.7

10812 ส.อ. นุพงษ  แทนสัน 21715 ร.7

10813 ส.อ. มงคล  อุตมะโน 21716 ร.7

10814 ส.ต. ชุมพล  จุยเขียว 21718 ร.7

10815 ส.ท. ธนวัฒน  เอ้ือยกระโทก 21719 ร.7

10816 ส.อ. พิตตินันท  มณีคันธวงศ 21720 ร.7

10817 ส.อ. อัฏฐโชติ  สอนพูน 21721 ร.7

10818 ส.อ. ประสบชัย  อภัย 21722 ร.7

10819 ส.ท. ศิริสุวรรณ  กองเก็บดี 21723 ร.7

10820 ส.ท. รัฐศาสตร  กุลบุตร 21725 ร.7

10821 ส.อ. ธีระศักดิ์  แผนทอง 21726 ร.7

10822 อส.ทพ. ชูศักดิ์  พือกา 21728 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

10823 จ.ส.อ. วีรศักดิ์  ศรีเชียงสา 21729 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

10824 จ.ส.ต. ชาญณรงค  อางแกว 21730 มทบ.310

10825 ส.ท. กฤษฎา  กาไชย 21731 ร.14 พัน.3

10826 จ.ส.อ. ประจักษ  ปนสุด 21732 ศฝ.นศท.มทบ.33

10827 ส.อ. ทศวรรษ  ขอบทอง 21733 ร.14

10828 จ.ส.อ. กัมปนาท  ดวงไพร 21734 ช.พัน.8 พล.ม.1

10829 จ.ส.อ. เอนก  อิงชัยภูมิ 21735 ช.พัน.8 พล.ม.1

10830 นางสาว นภัสปภร  ชัยมงคล 21736 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

10831 ส.อ. ภูดิศ  คลายชาวนา 21737 ร.14 พัน.1

10832 จ.ส.อ. อัครเดช  คําเพลิง 21738 ม.3 พัน.26

10833 จ.ส.ต. ธนกฤษ  กันตุม 21739 ม.พัน.28 พล.ม.1

10834 จ.ส.อ. นิรันต  ขอรอง 21740 ช.3 พัน.302

10835 ส.ท. ภาณุพงศ  มุยทุม 21741 รอย.ปจว.3



259

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

10836 ส.ท. อิศรา  สมบูรณ 21742 รอย.ปจว.3

10837 ส.ท. วุฒิศักดิ์  นันตา 21743 รอย.ปจว.3

10838 จ.ส.อ. อนุจร  นาแปน 21744 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

10839 ส.อ. ฐาปกรณ  ปาทาน 21745 ส.พัน.23 ทภ.3

10840 ส.ต. สิทธิชัย  เจริญกิจวัฒนาชัย 21746 ร.4 พัน.2

10841 ส.อ. ศุภกร  กระฐินทอง 21747 ร.4 พัน.2

10842 ร.ท.หญิง พินิจนันท  จันทรมณี 21748 มทบ.31

10843 ร.ต. กฤษ  จันทรแยม 21749 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10844 ส.ต. วรยศ  กันจินะ 21750 ม.2

10845 ส.ท. อัฐกาญจน  ยะมะโน 21751 พล.ร.7

10846 อส.ทพ. พีรยุทธ  มิตรอวยพร 21752 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

10847 อส.ทพ. อุทิศ  ไผทรัตนตรัย 21753 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

10848 อส.ทพ. สมชาย  ชัฏมหาศาล 21754 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

10849 พ.ต. วันชัย  บุญเฟอง 21755 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10850 ส.อ. วาทยุทธ  จันทรรัก 21757 ทภ.3

10851 ส.ท. จีราวุธ  ใจปน 21759 พล.ร.7

10852 ส.อ. อัฐพล  บุตรวงศ 21761 ร.4 พัน.2

10853 จ.ส.ต. อํานาจ  อนอารี 21762 ร.4 พัน.3

10854 จ.ส.ต. พิสิทธ์ิ  มาชุม 21763 ร.4 พัน.3

10855 จ.ส.ต. ศรีขรินทร  วรรณสา 21764 ร.4 พัน.3

10856 ส.ต. วรโชติ  วัฒนกุลสุวรรณ 21765 ร.14 พัน.1

10857 จ.ส.อ. จีรวัฒน  เกตุขาว 21766 ร.14 พัน.2

10858 ส.อ. จารุวัฒน  ใจฉลาด 21767 ร.14 พัน.2

10859 ส.อ. ชิงชัย  นอยปวง 21768 ร.14 พัน.3

10860 ร.อ. จรัสพงศ  อินตะวงศ 21769 ร.17 พัน.4

10861 จ.ส.อ. ปกรณ  คันธสาร 21770 ร.17 พัน.4

10862 จ.ส.อ. ณรงคฤทธ์ิ  ชิดสนิท 21771 ร.17 พัน.4

10863 จ.ส.อ. กิตติพงษ  บุญชวยชู 21772 รอย.บก.พล.ร.4

10864 ส.อ. นิพนธ  อํ่าเพชร 21773 รอย.บก.พล.ร.4

10865 ส.ท. ฤทธิพงษ  มีแสง 21774 ร.14 พัน.2

10866 ส.อ. บรรยง  สุริยะขันธ 21775 ม.3 พัน.13

10867 จ.ส.ต. ณัฐพล  ชานนทตรี 21776 ม.3 พัน.13

10868 ส.ท. ณัฐพล  คํานอย 21777 ม.3 พัน.13

10869 ส.อ. กิตติชัย  เรือนทราย 21778 ม.3 พัน.13

10870 ส.ต. อัครพงษ  สายแกวมา 21779 ม.3 พัน.13

10871 ส.อ. วสันต  แกวกัญญา 21780 ม.3 พัน.18

10872 จ.ส.ท. ปยะวัฎ  ชัยเสริม 21781 ม.3 พัน.18

10873 ส.อ. ปยะพงษ  รอยทุย 21782 ม.3 พัน.18

10874 ส.อ. สืบสกุล  ศิริวัฒนไพบูลย 21783 ม.3 พัน.18

10875 ส.อ. ธีระพล  มณีศรี 21784 ม.3 พัน.26

10876 ส.อ. ศราวุธ  เขียวสิงห 21785 ม.พัน.28 พล.ม.1

10877 จ.ส.ท. อนุชิต  อินทรเสนา 21786 ม.พัน.28 พล.ม.1



260

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

10878 ร.ท. ปยะวงศ  ปนใจ 21787 กอง สพบ.พล.ม.1

10879 จ.ส.ต. ธุวานนท  จิรบุญญานนท 21788 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10880 จ.ส.ต. ธีรภัทร  บุญไมเศรา 21789 ป.21

10881 ส.อ. กฤษฎา  เชียงตา 21790 ป.21

10882 ส.อ. ชัยณรงค  เมนหวา 21791 ป.4 พัน.4

10883 ส.อ. กิติพันธ  มวงรอย 21792 ป.4 พัน.4

10884 ส.อ. กฤษฎา  มณูธรรม 21793 ป.4 พัน.4

10885 ส.อ. เมธี  เทือกธรรมมา 21794 ป.4 พัน.4

10886 ส.อ. อภิเษก  อินทรคํา 21795 ป.4 พัน.4

10887 ส.ท. ปณัฐพล  ไชยวงค 21796 ป.4 พัน.4

10888 ส.อ. ทรงพล  แสนคําแกว 21797 ป.4 พัน.4

10889 ส.อ. กิตติพันธ  สีดี 21798 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

10890 ส.อ. วีระพล  หมอปา 21799 ช.3 พัน.302

10891 ส.ท. ธนะรัตน  สมานทรัพย 21800 ช.3 พัน.302

10892 จ.ส.อ. พิทักษ  สมสุทธ์ิ 21801 ช.พัน.4 พล.ร.4

10893 ส.อ. ทศพล  จันทรแกว 21802 ช.พัน.4 พล.ร.4

10894 ส.ท. ชัยพร  จันทะโคราช 21804 ช.พัน.4 พล.ร.4

10895 จ.ส.อ. ชัยพร  ดอนไพรฮวบ 21805 ช.พัน.8 พล.ม.1

10896 จ.ส.ต. กฤติกา  จันทรดี 21806 ช.พัน.8 พล.ม.1

10897 ส.อ. วศิน  ทรงเดช 21807 ช.พัน.8 พล.ม.1

10898 ส.อ. วิศัลย  มาถาวร 21808 ส.พัน.11 พล.ม.1

10899 ส.อ. ธวัช  บูรณวิชิต 21809 ส.พัน.11 พล.ม.1

10900 ส.ท. สันติสุข  วรอินทร 21810 ส.พัน.23 ทภ.3

10901 ส.ท. ราชัน  เพ็งวัน 21811 พัน.สร.8

10902 ส.อ. สันทัศน  คูณคํา 21812 พัน.สร.8

10903 พ.ท.หญิง วินิจ  เทียมสุน 21813 มทบ.31

10904 ส.อ. สหรัฐ  สุราภา 21814 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

10905 ส.ท. พิเชษฐ  แกวเทพ 21815 สง.สด.จว.พ.ย.

10906 จ.ส.ท. คมสันติ์  เบาจรรยา 21816 รพ.คายพอขุนผาเมือง

10907 ส.ท. อนุพงษ  ไทยเฮง 21817 มทบ.36 

10908 ส.อ. สิรภพ  ไพรหอมรื่น 21818 มทบ.36 

10909 ส.ท. อติพร  ชะนะภัย 21819 สง.สด.จว.พ.ล.

10910 ส.อ. พลกฤษณ  เนียมศรี 21820 มทบ.39

10911 ส.อ. นพดล  มีศรี 21821 มทบ.39

10912 ส.อ. วารินทร  กิจการ 21822 มทบ.39

10913 ส.ท.หญิง ภาณุมาศ  นาคพรม 21823 มทบ.39

10914 น.ส. ลักษณา  ศรีสุวรรณ 21824 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

10915 ส.ต. ภาณุพงศ  อินทรฤทธ์ิ 21825 มทบ.310

10916 พลอาสาฯ ธีระนัย  พันธุรส 21826 มทบ.310

10917 ร.อ.หญิง กมลฉัตร  ณรงคพิทักษ 21827 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

10918 ร.อ.หญิง ณัฐสุดา  ณรงคพิทักษ 21828 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

10919 จ.ส.อ. สุรสิงห  สุขวัฒน 21829 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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10920 อส.ทพ. ณัฐพงศ  อมรใฝสุดา 21830 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

10921 ส.อ. กฤษฎา  ปญญามูล 21831 กรม ทพ.31

10922 อส.ทพ. ยุทธนาวิน  บัวไพร 21832 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10923 อส.ทพ. ยืนยง  สุริยะ 21833 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10924 อส.ทพ. พงศพันธ  มวงอู 21834 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10925 อส.ทพ. ณัฐพล  พลายเล็ก 21835 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

10926 จ.ส.ท. ไลยแมน  ภูมิพันธ 21836 กรม ทพ.33

10927 อส.ทพ. สยามรัฐ  อ่ิมตระกูล 21837 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

10928 ส.อ. วิษณุ  นาลงพรม 21838 กรม ทพ.35

10929 ส.ท. รัตนกร  ดํารงศักดิ์ 21840 กรม ทพ.36

10930 จ.ส.ท. อนุพงศ  จันตะนาเขต 21841 ส.พัน.23 ทภ.3

10931 จ.ส.ท. ณัฐวัฒน  มหานิยม 21842 มทบ.310

10932 อส.ทพ. สมนึก  วินิจสอน 21843 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

10933 จ.ส.อ. โยธิน  ภูมิฐาน 21844 ม.3

10934 ส.อ. ชัยกร  หมอมกลาง 21845 ม.3 พัน.13

10935 จ.ส.อ. สันติพงศ  เสาธง 21846 มทบ.36 

10936 พล.อ. ธนา  จารุวัต 21847 สมาชิกสงเงินเอง

10937 จ.ส.อ. ภรัณยู  ศักดิ์ศรี 21848 ทน.3

10938 จ.ส.อ. สุมิตร  เนิดนอย 21849 ร.14

10939 จ.ส.อ. วิรัช  อนทรัพย 21850 รอย.ม.(ลว.) 4

10940 จ.ส.อ. กิตติ  ทรงสัจจา 21851 รอย.ลว.ไกล 4

10941 จ.ส.อ. อนุเทพ  พิทักษ 21852 ม.พัน.12

10942 จ.ส.อ. วิฑูรย  รอดสการ 21854 ม.3 พัน.13

10943 ร.ต. มณฑล  กุศลเสริม 21855 ม.3 พัน.18

10944 จ.ส.อ. ณรงค  มะจินะ 21857 ม.พัน.28 พล.ม.1

10945 ร.ท. มรกต  คมเขียว 21859 ป.4 พัน.104

10946 จ.ส.อ. เทพชัย  เขียวขจรเขต 21860 ป.4 พัน.104

10947 จ.ส.อ. บุญรัตน  มีเมตตา 21861 ป.4 พัน.104

10948 ร.ท. สายชล  รักอก 21862 ช.3 พัน.302

10949 จ.ส.อ. ธนะวุธ  กองกุณะ 21863 ช.พัน.8 พล.ม.1

10950 จ.ส.อ. นราวิชญ  แกวมะณีย 21864 ช.พัน.8 พล.ม.1

10951 จ.ส.อ. ชัยยศ  คํายอด 21865 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

10952 จ.ส.อ. กฤชสร  ถือนูศร 21866 สง.สด.จว.พ.ล.

10953 จ.ส.อ. สมศักดิ์  จันทรปาน 21867 มทบ.39

10954 ส.อ. วรวุฒิ  แกวกรรมพฤกษ 21868 มทบ.310

10955 จ.ส.อ. นัฐการณ  เวชสุภา 21869 รพ.คายพอขุนผาเมือง

10956 จ.ส.อ. วิชัย  ทิวาพัฒน 21870 สง.สด.จว.ม.ส.

10957 จ.ส.อ. เทิดศักดิ์  หนอทาว 21871 กรม ทพ.32

10958 อส.ทพ. ทองคํา  อุดม 21872 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

10959 อส.ทพ. สนาม  ไตรยวงษ 21873 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

10960 อส.ทพ.หญิง วิภาพร  แกวประเสริฐ 21874 ฝทพ.ศปก.ทภ.3(อส.ทพ.หญิง)

10961 ร.อ. นิคม  มั่งสูงเนิน 21875 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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10962 จ.ส.อ. อดิศร  เฉื่อยอารมณ 21876 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

10963 จ.ส.อ. เจริญ  หมอยา 21878 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

10964 จ.ส.อ. ไกรวัฒน  มาฟู 21879 มทบ.34

10965 จ.ส.อ. ขจรพฤกษ  บัวเขียว 21880 มทบ.34

10966 พ.ท.หญิง หมอมหลวง วีราภร  พรหเมศ 21881 มทบ.34

10967 จ.ส.อ. พงษพันธ  สิงหโตแกว 21882 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

10968 ส.อ. พิชิต  เพ็ชรแกว 21883 ร.17 พัน.4

10969 ส.อ. ศรชัย  แวนแกว 21884 ร.17 พัน.4

10970 ร.ท. คําพล  ผิวงาม 21885 กรม ทพ.31

10971 จ.ส.อ. ชูเชิด  กิติมูล 21886 ร.17 พัน.4

10972 ส.ท. ปยะ  เหลาสิงห 21887 ร.7 พัน.2

10973 ส.อ. มนัส  แสนปญญา 21888 ร.14 พัน.1

10974 จ.ส.ท. ศักดิ์ดา  ออนจิ๋ว 21889 ร.14 พัน.1

10975 ส.ท. กบิล  บุญมา 21890 ร.14 พัน.1

10976 ส.ต. อาทิตย  วรรณภักดิ์ 21891 ร.14 พัน.1

10977 ส.อ. สยมชัย  ใจเท่ียง 21892 ร.17

10978 ส.ท. อดินันท  สุวรรณทา 21893 ร.17 พัน.3

10979 จ.ส.อ. พีรเดช  รอดเทศน 21894 ม.พัน.9 พล.ร.4

10980 ส.ท. ธวัชชัย  แชมช่ืน 21896 ป.4 พัน.104

10981 จ.ส.อ. อลงกต  ภัทรเศรษฐ 21897 พัน.พัฒนา 3

10982 จ.ส.ต. ชนสิษฎ  แกวพิรุณ 21898 พัน.พัฒนา 3

10983 จ.ส.อ. รัตนะ  แกวโภคา 21899 ช.3 พัน.302

10984 ส.อ. เปรมอนันต  พันดอน 21900 ช.3 พัน.302

10985 ส.อ. ณัฐพล  คงทวีธนทรัพย 21901 ช.3 พัน.302

10986 ส.อ. ทีปวัฒน  แดงทองดี 21902 ช.พัน.8 พล.ม.1

10987 ส.ท. ศศธร  คงธรรมชาติ 21903 ส.พัน.4 พล.ร.4

10988 จ.ส.ต. ศิวนัต  วงศใหญ 21904 ส.พัน.11 พล.ม.1

10989 ส.ท. ชลนที  ศรีนอก 21905 ส.พัน.11 พล.ม.1

10990 จ.ส.อ. ธนรัตน  บุตรเพชร 21906 ส.พัน.23 ทภ.3

10991 ส.อ. สุรเชษฐ  ใสหมื่น 21907 ส.พัน.23 ทภ.3

10992 ส.ท. ฐิติพงศ  นวลคํา 21908 ส.พัน.23 ทภ.3

10993 ส.อ. อนันต  อยูทรัพย 21909 ส.พัน.23 ทภ.3

10994 ส.อ. อาทร  สีหะวงค 21910 ส.พัน.23 ทภ.3

10995 จ.ส.อ. อนุชิต  ไขเปลี่ยน 21911 มทบ.34

10996 ร.ต.หญิง อมรรัตน  คํานึง 21912 สมาชิกสงเงินเอง

10997 จ.ส.ท. ศักดิ์ครินทรธนา  ประเสริฐศรี 21913 มทบ.39

10998 ส.ท. วีรยุทธ  เพ็งแสน 21914 มทบ.39

10999 ส.อ. สุขพัฒน  กําจร 21915 มทบ.34

11000 ส.ต. ธงชัย  ทองเอม 21916 พัน.สห.31

11001 จ.ส.อ. ชนาธิป  ฉลาดดี 21917 รพ.คายวชิรปราการ

11002 ส.ท. ธนาพัทธ  ปนมณี 21918 มทบ.310

11003 ส.ท. วรวิช  พิมเสน 21919 สง.สด.จว.พ.ร.
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11004 จ.ส.ต. คมศร  พาลี 21920 ศฝ.นศท.มทบ.31

11005 ร.อ.หญิง นิตยา  สิงหเรือง 21921 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

11006 นาง นํ้าผึ้ง  สุดสวาสดิ์ 21922 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

11007 จ.ส.ต. ณัฐพงษ  พัฒนา 21923 รอย.ลว.ไกล 4

11008 ส.อ. เดชากาจ  พลรักษา 21924 ร.14 พัน.3

11009 จ.ส.ต. กิตติพงศ  สะเภาคํา 21925 รอย.ม.(ลว.) 4

11010 จ.ส.ท. ชีวิณ  คุมญาติ 21926 รอย.ม.(ลว.) 4

11011 ส.อ. สถาพร  กองโกย 21927 กอง สพบ.พล.ร.4

11012 ส.ท. ฐิติวัฒน  ปนประไพมงคล 21928 กอง สพบ.พล.ร.4

11013 ส.ต. นิพิฐพันธ  ผาลี 21929 ร.14 พัน.3

11014 จ.ส.ท. ชานุมาศ  มาเจริญ 21930 ศปภอ.ทบ.3

11015 ส.อ. บรรณกิจ  คงกระจาง 21931 ศปภอ.ทบ.3

11016 พ.อ. สุขเกษม  สุทธิวานิช 21932 สง.สด.จว.ล.พ.

11017 ส.อ. ศุภกฤต  แกววงค 21933 กรม ทพ.31

11018 อส.ทพ. นพดล  มีสุข 21934 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

11019 ส.ท. วัชรินทร  กันเดช 21935 กรม ทพ.33

11020 ส.อ. สุรกาญจน  อภิสุนทรกุล 21936 กรม ทพ.33

11021 ส.ท. ธรณินทร  อินศวร 21937 กรม ทพ.33

11022 อส.ทพ. ปญญา  วรรณพนา 21938 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11023 อส.ทพ. ธีรพงษ  เสารางทอย 21939 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11024 อส.ทพ. มาโนชย  บุญอินทร 21940 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11025 อส.ทพ. ปฏิภาณ  เกษมสุข 21942 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11026 อส.ทพ. วิชา  เทพกอม 21943 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11027 อส.ทพ. วัชรพงษ  สนสูง 21945 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11028 อส.ทพ. ศักดิ์ชัย  ภานุวัฒนกุล 21946 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11029 อส.ทพ. ไพศาล  ทาวคาม 21947 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11030 อส.ทพ. พลวัฒน  แกวหลวง 21948 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11031 อส.ทพ. ภาคภูมิ  สูญราช 21949 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11032 อส.ทพ. นคร  ปนอิน 21951 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11033 ส.ท. สายัณห  เตปนตา 21954 กรม ทพ.36

11034 ร.ท. มนูญ  จันทรกระจาง 21955 พล.พัฒนา 3

11035 จ.ส.อ. ฉัตรชัย  กํามะหยี่ 21956 ทภ.3

11036 จ.ส.อ. ดณู  กาวิโย 21957 ร.4 พัน.3

11037 จ.ส.อ. อภิเดช  จิ๋วสละ 21958 ร.4 พัน.3

11038 จ.ส.อ. สุเทพ  พันธศรี 21959 ร.14

11039 จ.ส.อ. ไพโรจน  แดงนอย 21960 ร.14 พัน.2

11040 ร.ต. สมทบ  มั่นฤทธ์ิ 21961 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

11041 ส.ท. ทวีศักดิ์  เจริญยศ 21962 ร.14 พัน.3

11042 จ.ส.อ. พงศพันธุ  ผาผง 21963 ม.พัน.28 พล.ม.1

11043 ร.ท. ณัฐพิสิษฐ  แพรมวน 21964 ป.พัน.7 พล.ร.7

11044 ร.ท. สืบพงษ  กรมนอย 21965 กรม ทพ.33

11045 ร.อ. เพ่ิมยศ  หาญเชิงชัย 21966 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ
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11046 จ.ส.อ. มนตรี  โพธ์ิขาว 21967 ช.พัน.8 พล.ม.1

11047 จ.ส.อ. ปกรณ  ทองนักคัน 21968 รอย.ม.(ลว.) 4

11048 ส.อ. คงศักดิ์  นงคะวาส 21969 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

11049 พ.อ. เสกสรรค  หอมสะอาด 21971 มทบ.34

11050 จ.ส.อ. พิชิต  หงษาวงษ 21972 มทบ.34

11051 จ.ส.อ. ไชยา  ชัยยาเจริญ 21973 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11052 จ.ส.อ. รณชัย  ใจบุญ 21974 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก

11053 ร.ท. อินทร  บุญมี 21975 มทบ.39 (นายทหาร)

11054 จ.ส.อ. มานิต  ชุมใจรัก 21976 ม.3 พัน.26

11055 ส.อ. ณัฐพงษ  ธรรมเจริญ 21977 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

11056 จ.ส.อ. สมเกียรติ  แปนเกิด 21978 ช.3 พัน.302

11057 ส.ต. พัณทชิต  แสงฮวด 21979 พัน.สห.31

11058 พ.ต. ชัชวาลย  บุญนาค 21980 สมาชิกสงเงินเอง

11059 ส.อ. มณฑล  มีอินถา 21981 ร.4 พัน.3

11060 ส.ท. ฉัตรนุกูล  รุงตระกูลชัย 21982 ร.14 พัน.1

11061 จ.ส.อ. ปรีชา  เรืองทอง 21985 ม.พัน.9 พล.ร.4

11062 จ.ส.ท. ทิวากรณ  ปนทุมา 21986 ม.3 พัน.18

11063 ส.อ. ธนาคาร  จิตฟุง 21987 ม.3 พัน.18

11064 ส.ท. ปยวุฒิ  แกวบอ 21988 ม.พัน.28 พล.ม.1

11065 จ.ส.ท. วุฒิพงษ  อํ่าบางราย 21989 ป.4

11066 จ.ส.ต. สัญฑานน  หนูแยม 21990 ศูนยการบินทหารบก

11067 ส.ท. เอกภพ  จันทรเช้ือ 21991 ศปภอ.ทบ.3

11068 ส.อ. ศตวรรษ  แกนวงษ 21992 พัน.พัฒนา 3

11069 ส.อ. ภควันต  คําคง 21993 ช.3 พัน.302

11070 ส.ท. มานพ  แสนวงศใน 21994 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

11071 ส.ท. จารุวัตร  เพ็ชรแบน 21995 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

11072 ส.ต. อรพงษ  ปองกันทรัพย 21996 มทบ.39

11073 ส.ท. ธนดล  อินฟู 21997 รพ.คายวชิรปราการ

11074 จ.ส.อ. นพดล  นนทณภา 21998 รพ.คายวชิรปราการ

11075 ส.อ. พลากร  ทองเลี่ยน 21999 กรม ทพ.36

11076 ส.ท. รุงโรจน  ศักดิ์เรืองพล 22000 รอย.ปจว.3

11077 ส.อ. ธวัช  จันเครือ 22001 ม.3 พัน.18

11078 ส.อ. สุเมธ  พรมโสภา 22002 พล.พัฒนา 3

11079 ส.อ. จักรพันธุ  เซ็งมา 22003 ส.พัน.23 ทภ.3

11080 จ.ส.อ. สุรชัย  คลังวิจิตร 22004 ม.3 พัน.13

11081 ส.อ. รณรงค  ตรงตอกิจ 22006 ม.3 พัน.18

11082 ส.อ. ณัฐวุฒิ  ชาดี 22007 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ

11083 จ.ส.ท. นุพงษ  พรมนอย 22008 ม.3 พัน.13

11084 ร.ท. ภูริพร  เนตรอนงค 22009 ป.พัน.7 พล.ร.7

11085 จ.ส.ท. ธนาดุล  อนุรักษวิศิษฐ 22010 พล.ร.7

11086 ส.อ. พิทักษ  กัญญา 22012 พัน.พัฒนา 3

11087 จ.ส.ต. ชัยนันท  มณีเชษฐา 22013 ร.7 พัน.1
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11088 ส.อ. ทินกร  ไชยรา 22014 ร.4 พัน.1

11089 ส.ท. นราจร  ผาสุขตระกูล 22015 ร.4 พัน.1

11090 ส.อ. ธีรวุฒิ  รวมชาติ 22016 ร.4 พัน.1

11091 ส.อ. อัครฤทธ์ิ  รุงโรจน 22017 ร.4 พัน.1

11092 ส.อ. คมสันต  สิงหเทียน 22018 ร.4 พัน.1

11093 ส.อ. วิจิตร  รื่นจิตร 22019 ป.4 พัน.4

11094 ส.อ. อภิชาติ  มาศงามเมือง 22020 ป.4 พัน.4

11095 จ.ส.ท. อํานาจ  พุมเกิด 22021 ป.4 พัน.4

11096 จ.ส.ต. เอกพงษ  รุงสงา 22022 ป.4 พัน.4

11097 ส.อ. ปองเทพ  บุญเจือ 22024 ช.พัน.4 พล.ร.4

11098 อส.ทพ. สมเดช  ปนวาละ 22025 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11099 จ.ส.อ. อโณทัย  แสงทอง 22026 ร.14 พัน.3

11100 จ.ส.อ. ประยูร  ใจดี 22027 ร.17 พัน.4

11101 ส.อ. ปริญญา  คะมา 22028 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

11102 ส.อ. อาทร  บางดง 22029 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

11103 จ.ส.อ. เสนห  นันทอน 22030 พัน.พัฒนา 3

11104 ส.อ. ชัยชนะ  พวงลํา 22031 ช.3 พัน.302

11105 จ.ส.ท. วีรภัทร  เขมนเขตการ 22032 ร.4 พัน.3

11106 อส.ทพ. ลักคณุ  วัลลังกา 22033 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11107 ส.ท. ธวัชชัย  จุมปา 22034 ร.7 พัน.1

11108 จ.ส.ต. ทวีศักดิ์  ทองติด 22035 กรม ทพ.35

11109 ร.ต. สาธิต  อ่ินทิพย 22036 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

11110 ส.อ. ณัฐชัย  จันอาษา 22037 ร.4 พัน.1

11111 ส.ต. สุริยัน  ทับทองดี 22038 ร.4 พัน.1

11112 ส.อ. นันทสิทธ์ิ  หอมออน 22039 ร.4 พัน.1

11113 ส.อ. เอ็ม  เช้ือจํารูญ 22040 ร.4 พัน.1

11114 ส.ท. ชูเกียรติ  ณ พิกุล 22041 ร.4 พัน.1

11115 ส.อ. ธัชชัย  เสวิกา 22042 ร.7 พัน.1

11116 ส.ท. กฤษณะ  กาละวัง 22043 ร.7 พัน.1

11117 ส.อ. พิชิต  จีนสีนํา 22044 ร.4 พัน.1

11118 ส.อ. ยุทธนา  รักษาศิล 22045 ร.4 พัน.1

11119 ส.อ. ชัชชกริช  สลีออน 22046 ร.4 พัน.1

11120 ส.อ. อนุชิต  อึงสวัสดิ์ 22047 ร.4 พัน.1

11121 ส.ต. สมเกียรติ  อินออน 22048 ร.14

11122 ร.ท. นพกร  พ้ืนงาม 22049 ร.14 พัน.2

11123 จ.ส.ต. เจษฎา  โชตินันท 22051 ร.7 พัน.1

11124 จ.ส.อ. สมนึก  พงศชัยมนตรี 22052 ร.17

11125 จ.ส.อ. เสวก  ไชยพรหม 22053 ร.17

11126 ส.ท. ภูวนัย  ชํานาญ 22054 รอย.บก.พล.ม.1

11127 ส.อ. ทศพล  บางแดง 22055 ม.พัน.9 พล.ร.4

11128 ส.ท. ศราวุฒิ  คีรีแกว 22056 ม.พัน.9 พล.ร.4

11129 จ.ส.อ. ณัฐพงษ  แกวทะนะ 22057 ม.3 พัน.13



266

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

11130 ส.ท. เจิดจา  บุญญานุกูล 22058 ม.3 พัน.18

11131 ส.อ. ปยะพงษ  จันทรหลม 22059 ม.3 พัน.18

11132 ส.ท. สุรศักดิ์  เฉลิมแสน 22060 ม.3 พัน.18

11133 ส.ท. ปยะพงษ  ศรีหาวงค 22061 ม.3 พัน.18

11134 ส.อ. ปรีชาพล  ปนดี 22063 ป.4 พัน.4

11135 ส.อ. เอกชัย  พะวงศศักดิ์ 22064 ป.4 พัน.4

11136 ส.อ. ศราวุธ  อุยสูงเนิน 22065 ป.4 พัน.4

11137 ส.ท. จตุรงค  แสงทอง 22066 ป.4 พัน.4

11138 ส.อ. สุรศักดิ์  สายสุวรรณ 22067 ป.พัน.7 พล.ร.7

11139 จ.ส.อ. วินัย  ปนจีด 22068 ป.4 พัน.104

11140 ส.อ. สมทรง  จันทราช 22069 ส.พัน.11 พล.ม.1

11141 จ.ส.อ. ประพนธ  อํ่ายิ้ม 22070 ส.พัน.23 ทภ.3

11142 ร.ต. เจษฎา  เกตุแกว 22071 รอย.ลว.ไกล 4

11143 ส.อ. สันติสุข  การพันทา 22072 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

11144 ส.ต.หญิง วิภา  เจริญศิลป 22073 มทบ.39

11145 พลอาสาฯ เสกสรร  สาระจันทร 22074 มทบ.310

11146 น.ส. อลิษา  ศรีริยะเกษ 22075 รพ.คายจิรประวัติ (ลูกจาง)

11147 ส.อ. สันติ  นิลคง 22076 ม.พัน.9 พล.ร.4

11148 ส.อ. ชัยยศ  รอดยอย 22077 มทบ.36 

11149 ส.อ. บุญทวัฒน  มานะ 22078 กรม ทพ.31

11150 อส.ทพ. ณัฐพงษ  สมัคร 22079 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

11151 อส.ทพ. คมสัน  แสงศรีจันทร 22080 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

11152 อส.ทพ. ปยะพงษ  แปงคําใส 22081 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

11153 อส.ทพ. จักรพงษ  อุนแกว 22082 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11154 อส.ทพ. สุรพล  คําแกว 22083 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

11155 ส.อ. ธรรมรงค  โนจันทร 22084 ศปภอ.ทบ.3

11156 จ.ส.ต. เมธา  ธรรมราช 22085 ร.4 พัน.1

11157 ส.อ. วรนันท  พันธคํา 22086 ส.พัน.4 พล.ร.4

11158 จ.ส.อ. ภูมิภัทร  หงษออนษา 22087 ม.พัน.9 พล.ร.4

11159 จ.ส.อ. รณกร  แสนจันทร 22089 กรม ทพ.32

11160 จ.ส.อ. ศรีอักษร  จันทรตาคํา 22090 ร.7

11161 จ.ส.ต. ณัธชรพงศ  ศรีรักษาไทย 22092 ร.7 พัน.1

11162 จ.ส.อ. สุทิน  คําพาณิชย 22093 ม.3

11163 จ.ส.อ. ธีรวัฒน  มั่นเขตวิทย 22094 ม.พัน.9 พล.ร.4

11164 จ.ส.อ. ธวัชชัย  หวานแท 22095 ม.3 พัน.13

11165 จ.ส.อ. ทัศนศักดิ์  สุวรรณฉิม 22096 ม.3 พัน.26

11166 จ.ส.อ. ผจญ  หวงแกว 22097 ม.3 พัน.26

11167 จ.ส.อ. ประกาล  รักษาภักดี 22098 ม.พัน.28 พล.ม.1

11168 ร.ต. ณรงค  บุญเรือง 22099 ม.พัน.28 พล.ม.1

11169 จ.ส.อ. ธนิตศร  นอยสวาง 22101 ป.4 พัน.4

11170 จ.ส.อ. อุทิศ  สุวรรณมาโจ 22102 ช.3

11171 จ.ส.อ. ณัฐชัย  บุญอินทร 22103 ส.พัน.23 ทภ.3



267

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

11172 จ.ส.ต. ปญญา  บัวเข็ม 22104 ช.3 พัน.302

11173 จ.ส.ต. สงกรานต  คําวงศษา 22105 ช.3 พัน.302

11174 จ.ส.ท. จิรายุตม  แจมทิม 22106 ม.3 พัน.13

11175 ส.อ. สิทธิพงษ  ตุยสีมา 22107 ป.21

11176 จ.ส.อ. สรวีย  เถ่ือนพวงแกว 22108 ช.3 พัน.302

11177 พ.ท. กิตติ์  เทพกุศล 22109 ทภ.3 (นายทหาร)

11178 จ.ส.ต.หญิง จันทรจิรา  ตระกูลดี 22110 ทภ.3

11179 ส.อ. ไชยวุฒิ  รักวงษ 22111 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

11180 ส.ท. ไตรจักร  เพ็ชรภูมี 22112 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

11181 ส.อ. ประนต  รอดนารี 22113 ร.4

11182 ส.อ. วรายุทธ  พุมศรี 22114 ร.4

11183 ส.อ. วรรณชัย  เพชรรักษ 22116 ร.4

11184 ส.ท. ทศพร  จันทรขํา 22117 พัน.สร.4

11185 ส.ต. พิษณุพงษ  เมืองจันทร 22118 ร.4 พัน.1

11186 ส.ต. ประกิจ  ฟกชู 22119 ร.4 พัน.1

11187 ส.ท. ธนพรรษ  หานตระกูล 22120 ร.4 พัน.1

11188 ส.อ. สุรศักดิ์  ชูสังวาลย 22121 พล.ร.7

11189 ส.ท. ปรีดา  กลาหาญ 22122 ร.7

11190 จ.ส.ท. เศวต  สัตยพนา 22123 ร.7 พัน.1

11191 ส.ต. ชาญชัย  เครื่องคํา 22124 ร.7 พัน.1

11192 จ.ส.อ. สุริยัน  จั่นแกว 22125 ร.7 พัน.2

11193 ร.ต. คเชนทร  เทพสุรินทร 22126 ร.17 พัน.2

11194 จ.ส.ท. จีรศักดิ์  บุตรยา 22128 ร.14 พัน.1

11195 ส.อ. อลงกรณ  พูลจันทร 22129 ร.14 พัน.1

11196 ส.อ. คมกฤต  หนองคํา 22130 ร.14 พัน.1

11197 ส.ท. พีรยุทธ  มีสุข 22131 ร.14 พัน.1

11198 ส.ท. อุดมศักดิ์  บดีรัฐ 22132 ร.14 พัน.2

11199 ร.ท. อัฐธาวุธ  เมืองแมะ 22133 ร.14 พัน.3

11200 ส.อ. รังสรรค  ขุนเทพ 22134 ร.14 พัน.3

11201 ส.อ. ณัฐพงษ  กันทะวงค 22135 ร.14 พัน.3

11202 ส.อ. ชัชวาลย  พรมมา 22136 ร.14 พัน.3

11203 พ.ต. เพทาย  สมฤทธ์ิ 22137 ร.4 พัน.3

11204 ส.อ. จักรพิชญ  นุปาน 22139 ม.พัน.9 พล.ร.4

11205 ส.อ. มาฆสิทธิ  แสงเทียน 22140 ม.พัน.9 พล.ร.4

11206 จ.ส.อ. วีระพงษ  ออนเกตุ 22141 ม.3 พัน.13

11207 ส.อ. กฤษดา  แหวตะนะ 22142 ม.3 พัน.13

11208 ร.ท. พูนสิทธ์ิ  บุรพรัตน 22143 ม.3 พัน.18

11209 จ.ส.อ. ปยะวัตร  พันธคําเกิด 22144 ม.3 พัน.18

11210 ส.อ. สนธยา  พงษพันธ 22145 ม.3 พัน.18

11211 ส.ท. ธีระวัฒน  ดวงมาก 22146 ม.3 พัน.18

11212 จ.ส.อ. พิทักษ  จะเรียมพันธ 22148 ม.3 พัน.26

11213 ส.อ. เจริญ  ชูสกุล 22149 ม.3 พัน.26
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11214 ส.อ. สยามพล  เมินเมือง 22150 ม.3 พัน.26

11215 จ.ส.อ. วชิร  แสงวันทอง 22151 ม.พัน.28 พล.ม.1

11216 ส.ท. พงษสิทธ์ิ  สุดแสง 22152 ม.พัน.28 พล.ม.1

11217 ส.ท. บรรณทกร  นิลมาลี 22153 ม.พัน.28 พล.ม.1

11218 จ.ส.อ. วินัย  แสงเอม 22154 ป.4 พัน.4

11219 ส.อ. ทศพร  เตาแกว 22155 ป.4 พัน.4

11220 จ.ส.ท. อานนท  แยมวงศ 22156 ป.4 พัน.104

11221 ส.อ. อนุชา  รอดทอง 22157 ป.4 พัน.104

11222 ส.ท. สุเมธี  เล็กจําลอง 22158 ช.3

11223 ส.อ. ณรงค  วงศพุทธิสิน 22159 พัน.พัฒนา 3

11224 จ.ส.ต. ปญญา  นากเอ่ียม 22160 ช.พัน.4 พล.ร.4

11225 จ.ส.อ. บุลิณ  ทรัพยะเกษตริน 22161 ช.พัน.8 พล.ม.1

11226 จ.ส.ต. ประณต  สินธุพันธุ 22162 ช.พัน.8 พล.ม.1

11227 นาง ประไพร  จันทร 22163 มทบ.35

11228 พลอาสาฯ คงเดช  ไชยแสง 22164 มทบ.36 

11229 จ.ส.อ. พีรพัฒน  ขจีจิต 22165 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11230 ส.อ. สุรเชษฐ  คํามี 22166 มทบ.310

11231 ส.อ. อัครศาสตร  เปรมจิตร 22167 มทบ.310

11232 ส.อ. กฤษฎิ์ลภัส  ลิ้มตระกูล 22169 สมาชิกสงเงินเอง

11233 ส.อ. วสันต  เสาสูง 22170 รอย.ลว.ไกล 4

11234 ส.อ. ภูเบศร  วงศธิเบศร 22172 ศปภอ.ทบ.3

11235 จ.ส.อ. อุทัย  ภูคะมา 22173 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11236 ส.ท. ยุทธนา  จําปาคํา 22175 สง.สด.จว.ล.พ.

11237 ส.ท. สมิทธ์ิ  แสวงธรรม 22176 สง.สด.จว.พ.ร.

11238 ส.ต. อดิศักดิ์  พิศพันธ 22177 สง.สด.จว.พ.ร.

11239 ร.ท. โชติอนันต  สุขเกษม 22178 กรม ทพ.31

11240 ส.อ. อดิศร  อานัน 22179 กรม ทพ.31

11241 อส.ทพ. ประยุทธ  สิงหรักษ 22180 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

11242 อส.ทพ. เกียรติ  ดอนมูล 22181 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

11243 อส.ทพ. สมนึก  หลาโมง 22182 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

11244 อส.ทพ. รีนวัฒน  ตัญญรัก 22183 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

11245 จ.ส.อ. อานนท  ใจมณี 22184 กรม ทพ.36

11246 ส.ท. อัครพล  สุวรรณ 22185 กรม ทพ.36

11247 อส.ทพ. วิเชียร  นิมิตรภานันท 22187 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

11248 ส.อ. สมศักดิ์  อุดทา 22188 พล.พัฒนา 3

11249 ส.อ. จตุจักร  ตะคํา 22189 พล.พัฒนา 3

11250 จ.ส.ต. สุรเชษฐ  สวยรักษ 22190 ทภ.3

11251 ส.อ. ศักดิ์พล  อวมอํ่า 22191 ทภ.3

11252 ส.อ. เอกรัฐ  ทับทิมทอง 22192 มทบ.39

11253 ส.อ. กฤษฎา  พันอาจ 22193 มทบ.310

11254 จ.ส.ต. วสันต  อินกล่ํา 22194 ร.14 พัน.2

11255 จ.ส.อ. หน่ึง  ณ นาน 22195 ร.14 พัน.3
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11256 ร.ต. เกียรติศักดิ์  แกวมูล 22196 ม.พัน.9 พล.ร.4

11257 ร.ต. ไพโรจน  อํ่ายิ้ม 22197 ม.พัน.9 พล.ร.4

11258 จ.ส.อ. โยธิน  ศรีสิทธ์ิ 22198 ม.พัน.9 พล.ร.4

11259 จ.ส.อ. ธีระศักดิ์  เขียวคําอาย 22199 ม.3 พัน.13

11260 จ.ส.อ. วิโรจน  ครูสอน 22200 ม.3 พัน.18

11261 จ.ส.ต. ทัตพล  คํามาตร 22201 ม.3 พัน.26

11262 จ.ส.อ. ธวัชชัย  ทองเท่ียง 22202 ม.พัน.28 พล.ม.1

11263 จ.ส.ท. อิทธิพล  จําวงค 22203 รอย.บก.พล.ม.1

11264 จ.ส.อ. อธิวัตร  ปานคํา 22204 ป.4 พัน.104

11265 ร.ต. ณัฐภัทร  ขันธะวุธ 22205 พล.พัฒนา 3

11266 จ.ส.อ. ยุทธภูมิ  เพ็งสาย 22206 ช.3 พัน.302

11267 ร.ต. สมพงษ  ภูมิสิทธิพร 22207 ช.3 พัน.302

11268 จ.ส.อ. ประสิทธ์ิ  กมลมาลย 22208 ช.พัน.4 พล.ร.4

11269 จ.ส.อ. สมชาย  ทองเบื้อง 22209 ส.พัน.4 พล.ร.4

11270 จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธ์ิ  กลิ่นไม 22210 ส.พัน.23 ทภ.3

11271 ร.ต. อํานวยศักดิ์  หาญเสมอ 22211 รอย.ม.(ลว.) 4

11272 พ.ต. มนตรา  มาลีวัตร 22212 พัน.สร.4

11273 จ.ส.อ. ประเจต  มานอย 22213 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11274 พ.อ. ดนัย  บัวคง 22214 มทบ.39 (นายทหาร)

11275 จ.ส.อ. ณฐภัทร  ศรีไตรรัตน 22216 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11276 จ.ส.อ. อุดมศักดิ์  แสงดารา 22217 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

11277 พ.ต. เอกชนะ  ถมใย 22218 มทบ.39 (นายทหาร)

11278 จ.ส.อ. ชาญวุฒิ  วรรณาลัย 22219 สง.สด.จว.ล.ป.

11279 จ.ส.ต. อภิชาติ  บัวสม 22220 สง.สด.จว.ส.ท.

11280 จ.ส.อ. ชัยรัตน  จันทรพายับ 22221 ป.4 พัน.4

11281 จ.ส.อ. สราวุธ  เชิดศรี 22222 ป.4 พัน.4

11282 อส.ทพ. มีชัย  นาชัยฤทธ์ิ 22224 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11283 อส.ทพ. สมาน  ตรีพรมราช 22225 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11284 อส.ทพ. สมบูรณ  สิงหโสม 22226 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11285 อส.ทพ. รักชาติ  ทุมประสิทธ์ิ 22227 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11286 อส.ทพ. สมคิด  ควรนํา 22228 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11287 อส.ทพ. วิชิต  เอ่ียมเสือ 22229 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11288 อส.ทพ. สมชาย  สมศรี 22230 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11289 อส.ทพ. สมจิตร  เชาวชาญ 22231 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11290 อส.ทพ. สมดี  รอยชิน 22232 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11291 อส.ทพ. ธงค  พ่ึงสันเทียะ 22233 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11292 พ.ต. อํานาจ  แกนโท 22234 ทภ.3 (นายทหาร)

11293 จ.ส.อ. สันติ  ภูแลนคู 22235 พัน.สร.8

11294 ส.ท. สิทธิศักดิ์  ประยูรพันธ 22236 พัน.สร.8

11295 ส.ท. ศิริวัฒน  จันทรแกว 22237 พัน.บ.2

11296 ส.ท. ธีระ  รัตนะ 22238 ม.3 พัน.13

11297 ส.อ. วศิน  น่ิมนวน 22239 ม.พัน.28 พล.ม.1
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11298 จ.ส.ท. จํารัส  ปญญาทา 22240 มทบ.39

11299 ส.อ. ธีรภพ  จันทรสุริยศักดิ์ 22241 มทบ.36 

11300 ส.อ. วิริยะ  หมื่นวิเศษ 22242 มทบ.36 

11301 ส.ท. วุฒิภัทร  ขยันกิจ 22243 มทบ.39

11302 จ.ส.อ. บุญมั่น  ศรีทะบก 22244 ร.17 พัน.2

11303 ร.ต. สรายุทธ  สุริยะโจง 22245 ร.4 พัน.1

11304 ร.ท. เมธา  บุญธรรม 22246 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

11305 ส.อ. สุรศักดิ์  สุขสุวรรณ 22247 ป.4 พัน.4

11306 จ.ส.ต. นรากร  ศรีชํานาญ 22249 ม.พัน.9 พล.ร.4

11307 ส.อ. รังสรรค  จันทรรอด 22250 มทบ.310

11308 ส.ท. ณัฐนันท  ปานทอง 22251 มทบ.310

11309 ส.อ. วัชรพงษ  อินทพันธ 22252 ร.7 พัน.2

11310 พ.ท. สุรพล  อุนบาน 22253 พล.ร.7

11311 จ.ส.ต. วิวัฒน  ปสสาวัส 22254 ม.3

11312 จ.ส.อ. จารุวัตร  ทองแยม 22255 ป.4 พัน.4

11313 จ.ส.อ. เอนก  สายทองอนันท 22256 ม.พัน.9 พล.ร.4

11314 ส.อ. จักรเดช  นวลเกิด 22257 ป.4 พัน.4

11315 จ.ส.อ. ชาญณรงค  วงษเนตร 22258 มทบ.310

11316 ร.ท. ณัฐนันท  มีแกว 22259 พบ.ทบ.

11317 จ.ส.ต. คุณานนท  มากร 22261 ทภ.3

11318 ส.ท. ปฏิภาณ  มั่นแดง 22262 ทภ.3

11319 ส.อ.หญิง ศรัญพร  มีจู 22263 ทภ.3

11320 ส.ต.หญิง นภัสวรรณ  สิงหสถิตย 22264 ทภ.3

11321 ร.ต. ชัยณรงค  สามเกษร 22265 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

11322 ร.ต. เดชฤทธ์ิ  สุแสง 22266 ร.4

11323 จ.ส.ต. ชนะชัย  ดีตาย 22267 ร.4 พัน.3

11324 ร.ท. อนุชิต  เสนะสุทธิพันธุ 22268 ร.7

11325 พ.ท. สุทธิพงศ  งาเวียง 22269 มทบ.310

11326 ส.อ. อรรถพล  นะวะสด 22270 ร.14 พัน.2

11327 ส.อ. อุเทน  วงษปน 22271 ร.14 พัน.2

11328 ส.อ. พฤฒิพงศ  หมื่นคําลือ 22272 ร.14 พัน.3

11329 ร.ต. รุงโรจน  หมายมั่น 22273 ร.4 พัน.3

11330 จ.ส.ต. วัชระพันธ  กาจารี 22274 ร.17 พัน.2

11331 จ.ส.อ. วีรชัย  แสนใจ 22275 ร.17 พัน.4

11332 จ.ส.อ. วิรัตน  แสวงผล 22276 รอย.ลว.ไกล 4

11333 จ.ส.อ. ประจักษ  ปนจาด 22277 ม.3 พัน.13

11334 ส.อ. สุขสันต  ฆองวงศ 22278 ม.3 พัน.18

11335 ส.อ. สามารถ  อาจบํารุง 22279 ม.3 พัน.18

11336 ส.ท. ธนิตย  แสงสุภา 22281 ม.3 พัน.26

11337 ส.ท. วีระชัย  นามมนตรี 22282 ม.3 พัน.26

11338 ส.ท. วีรยุทธ  ขันกสิกรรม 22283 ม.3 พัน.26

11339 ส.อ. ธีรพงศ  มาชมภู 22284 ม.พัน.28 พล.ม.1
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11340 จ.ส.ท. สุรศักดิ์  นาคเพชร 22285 ม.พัน.28 พล.ม.1

11341 ส.อ. ยุทธพร  ทวาสิน 22286 ม.พัน.28 พล.ม.1

11342 จ.ส.อ. เมธี  ชูจุย 22287 กอง สพบ.พล.ม.1

11343 ส.อ. อนุวัฒน  ศรีสุวรรณ 22288 รอย.ม.(ลว.) 4

11344 ส.อ. ณรงค  บุญเลิศ 22289 รอย.ม.(ลว.) 4

11345 จ.ส.อ. ธวัฒ  มะไลไธสง 22290 ป.4 พัน.4

11346 ส.อ. ศักดิ์สิทธ์ิ  เพชรกังสดาล 22291 ป.4 พัน.4

11347 จ.ส.อ. ณัฐชัย  รักษาวงษ 22292 ป.4 พัน.4

11348 ส.อ. ปวิตร  เผือกจีน 22293 ป.4 พัน.4

11349 ร.ต. บุญเพ็ง  คัฒเนตร 22294 ช.3 พัน.302

11350 ส.อ. เจษฎา  หมายสิน 22295 ช.3 พัน.302

11351 ส.อ. พงศธร  พิมมาตร 22297 ช.3 พัน.302

11352 จ.ส.อ. กฤติเดช  มาตชะลา 22298 ช.พัน.8 พล.ม.1

11353 จ.ส.อ. ไพรบูรณ  ชายสวัสดิ์ 22299 ส.พัน.4 พล.ร.4

11354 ส.อ. สรศักดิ์  ตันกุล 22300 ส.พัน.23 ทภ.3

11355 ส.ท. ธีรทัศน  อยูมี 22301 พัน.สร.4

11356 ร.ต. จักรินทร  ภูเขียว 22302 มทบ.39 (นายทหาร)

11357 จ.ส.อ. สามารถ  ทัศนะ 22303 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11358 นาง วีรวรรณ  หวงตุน 22304 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

11359 จ.ส.อ. นนทณัณณ  วงศหิรัญตระกูล 22305 มทบ.310

11360 ส.ท. ธนชาติ  แหยมนก 22306 มทบ.310

11361 ส.อ. ภานุพงศ  รางสถิตย 22307 มทบ.310

11362 ส.อ. สุเมธ  ศรีวิชัยอินทร 22309 สง.สด.จว.น.น.

11363 ส.ท. กฤษณ  ฉิมพลี 22310 สง.สด.จว.น.น.

11364 อส.ทพ.หญิง ภัทรา  วาวแวว 22311 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11365 อส.ทพ. อรรถพล  มูลธิ 22312 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

11366 ส.ท. เอกชัย  มาดาจันทร 22313 รอย.ปจว.3

11367 ส.ต. ธันวา  เรือนใจ 22314 รอย.ปจว.3

11368 จ.ส.อ. รัชพล  บุญเจือ 22315 ทภ.3

11369 ส.ท. ชวลิต  ปนงาม 22316 พล.ร.7

11370 จ.ส.อ. จักรพันธ  ศรีจันทร 22317 ร.7 พัน.1

11371 จ.ส.อ. สมชาติ  ไชยคํา 22318 ร.7 พัน.1

11372 จ.ส.ต. วิฆเนศ  ยศกุณา 22319 ร.7 พัน.1

11373 ส.อ. อิศรา  มณีนุกุล 22320 ร.7 พัน.1

11374 จ.ส.อ. สุรชัย  หมองมูล 22321 ร.7 พัน.2

11375 จ.ส.อ. อาดุลย  อ่ินแกว 22322 ร.7 พัน.2

11376 จ.ส.อ. ชํานาญ  ทองคํา 22323 ร.7 พัน.2

11377 จ.ส.อ. พงศปณต  สวางแสง 22324 ร.14

11378 ส.ท. พิเชษฐ  อํานวยพร 22325 ร.14 พัน.2

11379 ส.อ. สมศักดิ์  กามิน 22326 ม.3 พัน.13

11380 ส.ท. ลักษณพงษ  พรมมาวัน 22327 ม.พัน.7

11381 ส.อ. วรวุฒิ  คํานา 22328 ม.3 พัน.26
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11382 จ.ส.ต. แสนศักดิ์ดา  มาลีหวล 22329 ม.พัน.10

11383 อส.ทพ. สุริยน  คําสี 22330 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

11384 จ.ส.ท.หญิง บวรลักษณ  ทองเอม 22331 ทภ.3

11385 จ.ส.อ. สายัณห  จันตา 22332 พล.ร.7

11386 ร.อ. อภิสุนันท  คําแฮ 22334 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

11387 จ.ส.อ. วินัย  วงษาศรี 22335 ม.3 พัน.13

11388 จ.ส.อ. ศักรินทร  ทะนารี 22336 ม.3 พัน.18

11389 จ.ส.อ. สุเมธ  ซวมเชียง 22337 ม.3 พัน.26

11390 จ.ส.อ. สิทธิพร  สิทธิมงคล 22338 ม.3 พัน.26

11391 จ.ส.อ. อโนเชาว  อินตะวัน 22339 ม.3 พัน.26

11392 ร.ต. เสกสรรค  ธะระสวัสดิ์ 22340 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

11393 ร.ต. อดิเทพ  เทพมหานิล 22341 ศฝ.นศท.มทบ.32

11394 จ.ส.อ. อรรถพล  เทพจันตา 22342 ช.3 พัน.302

11395 จ.ส.อ. สงเสริม  อินเครือ 22343 ช.3 พัน.302

11396 จ.ส.อ. ผดุงศักดิ์  วิทยารังสิมันต 22344 ช.3 พัน.302

11397 จ.ส.อ. ทวิช  ลืมอินทร 22345 ช.พัน.4 พล.ร.4

11398 จ.ส.อ. วิสูตร  ทองกร 22346 ช.พัน.8 พล.ม.1

11399 ร.ต. เดชา  กองศรี 22347 พัน.พัฒนา 3

11400 ร.ท. สุรศักดิ์  กลาหาญ 22348 ส.พัน.23 ทภ.3

11401 จ.ส.อ. พิษณุ  ขําระหงษ 22349 ส.พัน.23 ทภ.3

11402 จ.ส.ต. สมมาศ  แกวมณี 22351 มทบ.39

11403 นาง กาญจนา  สมานมูล 22352 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

11404 อส.ทพ. สมเพช  มะณีบู 22353 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11405 อส.ทพ. มงคล  สีโสภา 22355 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11406 อส.ทพ. ประมาณ  ไทยก่ิง 22356 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11407 จ.ส.อ. นําโชค  โพธ์ิเงิน 22357 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11408 ส.อ. เมธี  หมื่นจบ 22358 ป.4 พัน.4

11409 ส.อ. ทนงศักดิ์  เอ่ียมจํารัส 22359 ป.4 พัน.4

11410 ส.อ. นที  สังขทอง 22360 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

11411 อส.ทพ. กมล  ดวงทิพย 22361 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

11412 ส.ท. ศักดินันท  บัวบาน 22362 สง.สด.จว.พ.ร.

11413 จ.ส.อ. กฤษดา  จันทรดี 22363 ป.4 พัน.104

11414 ร.ต. กานตพนธ  สันยศติทัศน 22364 ร.14 พัน.2

11415 ส.อ. ศิวัช  สีภา 22365 มทบ.310

11416 ส.ท. ยุทธนา  แกวสีทอง 22366 ม.3 พัน.13

11417 จ.ส.อ. โยธิน  ศรีโท 22367 ม.3 พัน.26

11418 จ.ส.อ. ปฐมพงษ  ช่ืนอยู 22368 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11419 ส.อ. ชัชวาลย  รังผึ้ง 22369 ป.4 พัน.4

11420 ส.ต. วิทยา  ชนะสาร 22370 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

11421 จ.ส.ต. วัชรพงศ  อินยิ้ม 22371 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

11422 จ.ส.ต. พงษปณต  วิลัยลาน 22372 ร.4 พัน.1

11423 จ.ส.ท. กิตติพงษ  พรหมไชย 22374 ร.7 พัน.1
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11424 ส.ท. ชิษณุพงศ  ออทแมน 22375 ร.14 พัน.1

11425 ส.ท. พงศธร  แกวสีนวล 22376 ร.14 พัน.2

11426 ส.อ. สุกิจ  บริหาร 22377 มทบ.310

11427 จ.ส.อ. อํานาจ  ขําริด 22378 รพ.คายวชิรปราการ

11428 ส.ท. วราจักร  พรมเชียง 22379 ร.14

11429 พ.ต. ชลิต  ดวงคอม 22380 สมาชิกสงเงินเอง

11430 จ.ส.อ. เรงรบ  ตลับเพชร 22381 ม.3 พัน.18

11431 ร.ต. โกสินธุ  นนทะภา 22382 สง.สด.จว.พ.ช.

11432 จ.ส.อ. ปญจลักษณ  เครือศิริยงค 22383 ทภ.3

11433 ส.ท. สมบัติ  พินโพธ์ิวงษ 22384 ทภ.3

11434 จ.ส.อ. จักรพงษ  ดอนมูล 22385 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

11435 ส.ท. รัฐพล  คงถาวร 22386 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

11436 จ.ส.อ. ฐิติกรณ  โกฎแสง 22387 ร.4

11437 จ.ส.อ. วสันต  วงษหลา 22388 ร.4

11438 ส.อ. ศักดา  มณฑาทิพย 22389 ร.4 พัน.3

11439 ส.อ.หญิง ไพบูลย  จันทิมา 22390 ร.4 พัน.3

11440 จ.ส.ต. ณัฐพงศ  จิรสิน 22391 ร.7 พัน.1

11441 ส.อ. อนุสรณ  มิตรอวยพร 22392 ร.7 พัน.1

11442 ส.อ. อาทิตย  อินทจักร 22393 ร.7 พัน.2

11443 จ.ส.ต. วีระชัย  จอมรักษาคีรี 22394 ร.7 พัน.2

11444 จ.ส.ต. สมพล  สงาวงศรัตนมาศ 22395 ร.7 พัน.2

11445 ร.ท. เยี่ยมยง  ราชยา 22396 ร.14 พัน.2

11446 ส.อ. กฤษดา  พาวงศ 22397 ร.14 พัน.2

11447 ส.อ. อรรถพล  เตชะกาศ 22398 ร.14 พัน.2

11448 จ.ส.ต. วีระกร  ชนปยาทร 22399 ร.14 พัน.3

11449 ส.อ. อรรถพล  ไชยสมบูรณ 22400 ร.14 พัน.3

11450 ร.ต. วินัย  อรรคฮาด 22401 ร.17

11451 ส.ท. กฤษณะ  จินตกสิกรรม 22402 พัน.พัฒนา 3

11452 ส.อ. สาธร  สําเภา 22403 ม.3 พัน.18

11453 ส.อ. เอกชัย  โทแกว 22404 ม.3 พัน.18

11454 ส.อ. สถาพร  จําปางาม 22405 ป.4 พัน.4

11455 ส.ท. ธนาภัสสร  เดชอุดม 22406 ป.4 พัน.4

11456 จ.ส.ต. ชานนท  จันทรมานนท 22407 ป.พัน.7 พล.ร.7

11457 ส.ท. สุรสิทธ์ิ  พันธจีน 22408 ป.4 พัน.104

11458 ส.ท. สุธีรพงศ  วิเชียรสรรค 22409 ป.4 พัน.104

11459 จ.ส.อ. อนิวัต  เพชรจอง 22410 ช.3 พัน.302

11460 ส.อ. อมฤต  โอฬารฉัตรรัศมี 22411 ช.3 พัน.302

11461 ส.อ. สุเรนทร  อินชูรัน 22412 ช.3 พัน.302

11462 ส.อ. วิทยา  สอาด 22413 ช.3 พัน.302

11463 ส.อ. วีรภัทร  ยิ้มอํ่า 22415 มทบ.39

11464 จ.ส.อ. สมเกียรติ์  ไฝเพ็ชร 22416 ส.พัน.23 ทภ.3

11465 ร.ท. ศรัณยภัฐ  สมบัติวัฒนางกูร 22417 มทบ.34
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11466 ส.อ. วรา  ยะเรือน 22418 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

11467 จ.ส.ต. สุรไกร  ยะโพ 22419 มทบ.310

11468 ร.ต. อํานาจ  เพ็ชรแอน 22420 มทบ.310

11469 ส.ท. ณัฐพล  สุดลาภา 22421 มทบ.310

11470 ส.อ. อโนเชาว  คงรอด 22422 รอย.บก.พล.ร.4

11471 ส.ท. กฤติพงษ  คุมแพทย 22423 ร.4 พัน.1

11472 ส.ท. สิทธิศักดิ์  แจงสวาง 22424 กอง สพบ.พล.ร.4

11473 ส.อ. จิรายุทธ  สารเกง 22425 ส.พัน.23 ทภ.3

11474 ส.อ. วิเชียร  ตนคํา 22426 กอง พธ.พล.ร.4

11475 ส.อ. วรปรัชญ  ช่ืนอยู 22427 ศฝ.นศท.มทบ.31

11476 ส.อ. ปริทรรศน  การโสภี 22428 ศฝ.นศท.มทบ.31

11477 พ.ท.หญิง ชุติมา  เจาประสงค 22429 รพ.คายจิรประวัติ

11478 ส.อ. สุทิน  นอยโม 22430 รพ.คายจิรประวัติ

11479 ส.อ. พุฒิพงศ  ชางรบ 22431 พัน.สห.31

11480 ร.ต. ธีรพงศ  มั่งแฟง 22432 สง.สด.จว.ก.พ.

11481 จ.ส.ท. ณัฐวัชต  ขุนชุม 22433 รอย.ปจว.3

11482 จ.ส.ต. ลิขิต  สุยะตะ 22434 กรม ทพ.31

11483 ส.ท. อมรพันธ  พันธแสงดาว 22435 กรม ทพ.31

11484 อส.ทพ. มนรัตน  เทพอุทัย 22436 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

11485 จ.ส.ต. มารยาท  สงวนแกว 22438 กรม ทพ.32

11486 ส.อ. ธีรพงษ  เข่ือนจักร 22439 กรม ทพ.32

11487 ส.อ. สุพจน  สุมทุม 22440 กรม ทพ.32

11488 อส.ทพ. เดชดนัย  นุใหม 22441 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11489 อส.ทพ. ธีรวัฒน  วรรณโกฎ 22442 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11490 อส.ทพ. เมธี  สีโน 22443 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11491 อส.ทพ. วิชาญ  พรมจักร 22444 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11492 อส.ทพ. วรชัย  วุฒิ 22445 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11493 อส.ทพ. ชาติ  สุริยะพรหม 22446 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11494 อส.ทพ. ชาตรี  หงสกนกรัตน 22447 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

11495 อส.ทพ. ชัยยุทธ  สงาพรทรัพยกุล 22449 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

11496 จ.ส.อ. อํานาจ  นอยฉลาด 22450 ร.4 พัน.2

11497 ส.อ. กิตติศักดิ์  สิงหวี 22451 ป.4 พัน.4

11498 ร.ต. ปยะพงษ  กันทะวงศ 22452 ช.พัน.4 พล.ร.4

11499 จ.ส.อ. ณรงฤทธ์ิ  กงคูคํา 22453 ม.3 พัน.26

11500 จ.ส.ต. อนุศิษย  คําเรือง 22454 ม.พัน.28 พล.ม.1

11501 ส.อ. นัฐวุธ  บัวระบัติ 22455 ม.พัน.28 พล.ม.1

11502 ส.อ. วิราชา  กลิ่นสีสุข 22456 ม.พัน.28 พล.ม.1

11503 ส.อ. สุริยา  ธาตุคําภู 22457 ม.พัน.28 พล.ม.1

11504 จ.ส.อ. นพรัตน  อยูออน 22459 กอง พธ.พล.ม.1

11505 ส.อ. ผดุงเกียรติ  รัศมี 22460 ช.3 พัน.302

11506 ส.อ. เอกนรินทร  สิงหสถิตย 22461 ช.พัน.8 พล.ม.1

11507 ส.อ. ธีระ  คชลี 22462 มทบ.36 
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11508 ส.อ. ชวิน  เทอดไทย 22463 มทบ.36 

11509 ส.ต.หญิง วิภาพร  ลือชา 22464 มทบ.36 

11510 ส.ท.หญิง มธุรส  ทองสุข 22465 มทบ.36 

11511 จ.ส.ท. จักรภพ  เยกอนทอง 22466 ทภ.3

11512 จ.ส.อ. บุญสง  บุญชัชวาลยวงศ 22467 ทน.3

11513 ร.ท. วุฒิพงษ  กันเมน 22468 พัน.สห.31

11514 จ.ส.อ. ณรงคธนพร  อินชววัฒน 22469 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

11515 จ.ส.ท. ปกรณ  เพ็งสกุล 22470 ร.7 พัน.2

11516 จ.ส.อ. มาโนช  ถนอมทรัพย 22471 ม.พัน.9 พล.ร.4

11517 จ.ส.อ. ธนา  คุมทองมาก 22472 ม.3 พัน.18

11518 ร.ต. เอกชัย  ดอนกาวิน 22473 ม.พัน.28 พล.ม.1

11519 จ.ส.อ. ชูชาติ  บุญชวย 22474 ป.21

11520 จ.ส.อ. จรัญ  ปุกคํา 22475 ป.4 พัน.4

11521 ร.ท. สมพงษ  เขียวดี 22476 ป.4 พัน.104

11522 จ.ส.อ. กลา  ฟกแฟง 22477 ป.4 พัน.104

11523 จ.ส.อ. ศุภกิจ  ถือแกว 22478 ป.4 พัน.104

11524 ร.ท. นิรุตติ์  หาญขําพงษ 22479 ช.3 พัน.302

11525 ร.ต. ประยุกต  บุญประกอบ 22481 ช.3 พัน.302

11526 จ.ส.อ. วีรพงศ  จุยดวง 22482 ช.3 พัน.302

11527 ร.อ. นพดล  แซมสีมวง 22483 ช.พัน.8 พล.ม.1

11528 จ.ส.อ. นิรันศักดิ์  ติดชัย 22484 ส.พัน.4 พล.ร.4

11529 พ.ต. อนันต  สุขแจม 22485 ร.4

11530 จ.ส.อ. ธวัชชัย  ลพเกิด 22486 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11531 จ.ส.อ. รติวัชร  กาญทัพ 22487 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11532 จ.ส.ต. จิรานุวัฒน  ปุยหลวง 22488 มทบ.39

11533 นาย เดียว  ยิ้มสามเสน 22489 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

11534 จ.ส.อ. ดนุ  สายเครือมอย 22490 มทบ.310

11535 พ.ต.หญิง ฝนทิพย  จันทรณรงค 22491 รพ.คายจิรประวัติ

11536 จ.ส.อ. สุคนธ  ศรีคํา 22492 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

11537 จ.ส.อ. สําเร็จ  แสงเย็น 22493 กอง สพบ.พล.ร.4

11538 ส.ต. ชาติชาย  หอมนาน 22494 กอง สพบ.พล.ร.4

11539 อส.ทพ. พรชัย  เข็มผะกา 22496 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11540 จ.ส.ต. ณัฐดนัย  หมุดเช้ือ 22497 ร.7 พัน.2

11541 จ.ส.ต. ธีระยุทธ  ไชยชอฟา 22498 ร.7 พัน.2

11542 ส.อ. จรินทร  ใจเทพ 22499 ร.7 พัน.2

11543 ส.อ. วัชระ  สารเทพ 22500 ร.7 พัน.2

11544 จ.ส.อ. จเร  วงคขัติย 22501 ร.4

11545 ส.อ. ธีรยุทธ  ไชยหาญ 22502 ม.พัน.28 พล.ม.1

11546 พ.ท. ดิศยศ  ศรีเมืองวงศ 22503 มทบ.310

11547 จ.ส.อ. ภคพล  สุวรรณแยม 22504 มทบ.39

11548 จ.ส.อ. อรรถพล  คิ่นดี 22505 ม.3 พัน.18

11549 ร.ท. ฉัตรศิลา  สุขตัว 22506 มทบ.34
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11550 จ.ส.อ.หญิง อัญชณา  แผวก่ิง 22507 รพ.คายวชิรปราการ

11551 ส.ต. วีระพงษ  ฉิมพาลี 22508 ทภ.3

11552 ส.อ. วุฒิกานต  เทียนแกว 22509 พล.ร.7

11553 จ.ส.อ. นนทภพ  ยาวงค 22510 พล.ร.7

11554 ส.ท. อรรถสิทธ์ิ  เหนียวแนน 22511 พล.ร.7

11555 ร.อ. เสง่ียม  ศิริ 22513 ร.7

11556 จ.ส.อ. จิรายุส  ทานุสาร 22514 ร.14

11557 ส.ท. โกวิท  ขันทะ 22515 ร.17

11558 จ.ส.อ. นิคม  จั่นจุย 22516 ร.4 พัน.3

11559 จ.ส.อ. ชัชพิมุข  เนียมนัด 22517 ร.4 พัน.3

11560 จ.ส.อ. ภัทรบดินทร  สางทรัพย 22518 ร.4 พัน.2

11561 ส.อ. เทียนชัย  กริ้วกราย 22519 ร.7 พัน.1

11562 ส.อ. สมเจตต  สิยานันท 22520 ฝรพ.3

11563 ส.อ. ศรัญู  ศิริดี 22521 ร.7 พัน.1

11564 จ.ส.อ. กิตติพงศ  ขันทะยศ 22522 ร.7 พัน.2

11565 ส.อ. สุทธินันท  คําวงคษา 22523 ร.7 พัน.2

11566 ร.ต. สุกฤษฎิ์  มนตบุปผา 22524 ร.7 พัน.5

11567 จ.ส.ต. เชาวลิต  บุญชู 22525 ร.14 พัน.3

11568 ส.อ. อโนทัย  แวนวิชัย 22526 ร.14 พัน.2

11569 ส.อ. ปริญญา  มามี 22527 รอย.ลว.ไกล 4

11570 ส.อ. เบญจวุฒิ  แมงมา 22528 รอย.ลว.ไกล 4

11571 ส.อ. สรศักดิ์  จันทคลอย 22529 รอย.ลว.ไกล 4

11572 ส.อ. สุดนคร  คํามินทร 22530 รอย.ลว.ไกล 4

11573 จ.ส.ท. กิตติศักดิ์  ไขศรี 22531 ร.14 พัน.3

11574 ส.อ. สุริยะ  จันนอย 22532 ม.พัน.9 พล.ร.4

11575 ส.อ. นภดล  ชะนิดพัฒนา 22533 ม.พัน.9 พล.ร.4

11576 จ.ส.ท. ทรงศักดิ์  พูนโพธ์ิ 22534 ม.3 พัน.13

11577 ส.ต. ปรีชา  คลี่วงค 22535 ม.3 พัน.13

11578 จ.ส.อ. ปราโมทย  บัวไข 22536 ม.3 พัน.18

11579 จ.ส.อ. วรวิทย  ฐิตะสาร 22537 ม.3 พัน.18

11580 จ.ส.อ. สัญชัย  พ่ึงสูงเนิน 22538 ม.3 พัน.18

11581 ส.อ. สุเมธ  แกวกันทะ 22539 ม.3 พัน.18

11582 ส.อ. ปยะณัฐ  ผาทอง 22540 ม.3 พัน.18

11583 ร.ท. จิรทีปต  เผาแจ 22541 ม.พัน.28 พล.ม.1

11584 จ.ส.อ. ไพโรจน  เตชัย 22542 ม.พัน.28 พล.ม.1

11585 ส.อ. สิทธิเกียรติ  วันทอง 22543 ม.พัน.28 พล.ม.1

11586 จ.ส.อ. อํานาจ  ศรีใส 22544 ป.4 พัน.4

11587 ส.อ. ยุทธศาสตร  พะยอมดง 22545 ช.3 พัน.302

11588 ส.อ. อนุชา  ตะใบ 22546 ช.3 พัน.302

11589 จ.ส.อ. นพคุน  จันตะ 22548 ช.พัน.8 พล.ม.1

11590 ส.อ. อนุชา  ปญญาวงค 22549 ส.พัน.23 ทภ.3

11591 จ.ส.ท. วาทิต  อินทรรอด 22550 ส.พัน.23 ทภ.3
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11592 จ.ส.อ. ทรงพล  ซาดวง 22551 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11593 ส.ท. ณัฐ  ประสิทธิเมตต 22552 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

11594 ส.ท. เสรี  บุญเรือง 22553 มทบ.34

11595 จ.ส.ท. อนุชาติ  เขยสุข 22554 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

11596 ส.อ. กิตติศักดิ์  บุญสูง 22555 มทบ.33

11597 ส.ต. ณัฐพล  อัมพฤกษ 22556 มทบ.36 

11598 ร.ท. ธีรพล  วัชรพุทธ 22557 มทบ.39 (นายทหาร)

11599 จ.ส.อ. จีรวัฒน  มียวน 22558 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11600 จ.ส.อ. ธเนศ  เรือนนอย 22559 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11601 ส.อ. สมชาย  บุญกอ 22560 พัน.สห.31

11602 พลอาสาฯ สุรสิทธ์ิ  แสงสุข 22561 พัน.สห.31

11603 ส.อ. มงคล  เนตรภักดี 22562 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

11604 จ.ส.ท. ยอดยิ่ง  คลายปาน 22563 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

11605 ส.ท. ณัฐวุฒิ  จิตจง 22564 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

11606 ส.ต. อภิสิทธ์ิ  อุลปาทร 22565 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

11607 ส.ท. เกียรติศักดิ์  ปานแดง 22566 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

11608 ส.อ. ปริญญา  จงสงวนกลาง 22567 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

11609 ส.ต. อธิวัฒน  ปนสันเทียะ 22568 รอย.สห.สนาม 2 พัน.สห.31

11610 ส.อ. กฤชดา  สุยะปน 22569 มทบ.310

11611 อส.ทพ. อนุชิต  สถิตย 22571 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

11612 จ.ส.ท. วัชรพล  ใจกลา 22572 กรม ทพ.33

11613 อส.ทพ. สําเนียง  ไกรกิจราษฎร 22573 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

11614 อส.ทพ. สมชาย  แสงแปลง 22574 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

11615 อส.ทพ. อนุชา  หมอกจันทร 22575 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

11616 อส.ทพ. สาคร  ศรีประดับไพร 22576 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

11617 อส.ทพ. เอกพจน  หยกมาลัยรัตน 22577 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

11618 อส.ทพ. วรุณวิชญ  สาอุด 22578 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

11619 ส.อ. ธนวัฒน  ฐานกุมมา 22579 รอย.ลว.ไกล 4

11620 พ.ท. วรปรัชญ  กาศสกุล 22580 ป.พัน.7 พล.ร.7

11621 จ.ส.อ. เอกรัตน  ลําดับ 22581 ทภ.3

11622 จ.ส.อ. สุริยา  ไกรโหล 22582 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

11623 จ.ส.อ. บรรจง  คําใบ 22583 ม.3

11624 จ.ส.อ. สุพล  แสงซื่อ 22585 ม.พัน.9 พล.ร.4

11625 จ.ส.อ. ศรราม  เขียวนุม 22586 ม.พัน.9 พล.ร.4

11626 ร.ท. กาวิน  บัวอินทร 22587 ม.พัน.28 พล.ม.1

11627 จ.ส.อ. สุทิน  ยางชัยภูมิ 22588 ม.พัน.28 พล.ม.1

11628 จ.ส.อ. ธนภัทร  คลังคนเกา 22589 ม.พัน.28 พล.ม.1

11629 ร.ต. บุญเลิศ  มิ่งมิตรวัน 22590 ป.21

11630 จ.ส.อ. พจนารถ  บุญหนัก 22591 ช.3 พัน.302

11631 จ.ส.อ. ธัมมาวุธ  นิลกําแหง 22592 ช.3 พัน.302

11632 จ.ส.อ. ชูศักดิ์  พ่ึงชู 22593 ช.3 พัน.302

11633 จ.ส.อ. นัฐพล  คุณยศยิ่ง 22594 ช.3 พัน.302
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11634 จ.ส.อ. สยาม  อินคํา 22595 ส.พัน.4 พล.ร.4

11635 จ.ส.อ. ธีรวัฒน  เดือนใส 22596 ส.พัน.11 พล.ม.1

11636 จ.ส.อ. สิริวัฒน  เรืองมาลัย 22597 ศฝ.นศท.มทบ.31

11637 จ.ส.ต. เกรียงไกร  จิตวิจารณ 22598 มทบ.36 

11638 ร.อ. ชํานาญ  ไชยแกว 22599 มทบ.39 (นายทหาร)

11639 จ.ส.อ. นเรศ  ยิ้มสบาย 22600 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11640 จ.ส.อ. จิรภัทร  สกุลมา 22601 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

11641 นาง มาลัย  จิ๋วอยู 22602 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

11642 จ.ส.อ. จิรพงศ  คุยเอ่ียม 22603 พัน.สห.31

11643 จ.ส.ท. สมชาย  ทรัพยแหยม 22604 พัน.สร.4

11644 จ.ส.ท. สุริยะ  สุมนาค 22605 พัน.สร.4

11645 ส.ต. ปริญญา  องคุณา 22606 ร.14 พัน.2

11646 ส.ต. วิวัฒน  ไชยนาดี 22607 ร.14 พัน.2

11647 ร.ท. ปกรณสิทธ์ิ  โพธ์ิสุข 22608 มทบ.310

11648 จ.ส.ท. ธนเมศฐ  หิรัญเลิศธัญกิจ 22609 ร.4 พัน.2

11649 ส.ท. ณัฐธัญ  กรพิทักษ 22610 ร.4 พัน.2

11650 จ.ส.อ. วัลลภ  คิดถูก 22611 ร.7 พัน.1

11651 ส.อ. ปริญญา  เหลืองทอง 22612 ร.7 พัน.2

11652 ส.อ. ชาญวิทย  อินตะทา 22613 ร.7 พัน.5

11653 ส.อ. ธนพล  วงคสุวรรณ 22614 พัน.สร.4

11654 จ.ส.ต. ปติพงษ  สีบุญเรือง 22615 ร.4 พัน.1

11655 ส.อ. จาตุรนต  อมรวิไลกุล 22616 รอย.ปจว.3

11656 พ.ต.หญิง ชญาณนันท  บัญชาโต 22617 มทบ.31

11657 จ.ส.อ.หญิง บัณฑิตา  เฉลิมสุข 22618 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

11658 พ.อ. พลเดช  เข่ือนพันธ 22619 พล.พัฒนา 3

11659 พ.ต.หญิง พรทิพย  ทองเอม 22620 ทภ.3 (นายทหาร)

11660 จ.ส.อ. นิเรก  อํ่าคูณ 22621 มทบ.310

11661 จ.ส.อ. ธัญพิสิษฐ  ปะทะนมปย 22622 พล.ร.7

11662 ส.อ. ชายชล  แวงชัยภูมิ 22623 พล.ร.7

11663 จ.ส.ต. สุศิระ  เกิดนอย 22624 ร.4 พัน.1

11664 จ.ส.อ. นพดล  หยิบทรัพย 22625 ร.4 พัน.3

11665 จ.ส.ท. เทพศิววุธ  พุทธจันทร 22627 ร.7 พัน.2

11666 จ.ส.ต. วสันต  กอนแกว 22628 ร.7 พัน.2

11667 ส.อ. นพรัตน  สรอยเพ็ช 22629 ร.14 พัน.1

11668 ส.อ. วิกรม  เกตุปน 22630 ร.14 พัน.2

11669 ส.อ. ธงชัย  เทพวัน 22631 ร.14 พัน.3

11670 จ.ส.อ. ธนวัฒน  อินชุม 22632 ร.17

11671 ร.ท. วิริทธ์ิพล  สบบง 22633 ร.17 พัน.4

11672 ร.ต. อรรถกร  วงคไชยา 22634 ร.17 พัน.4

11673 จ.ส.ท. ทะเนตร  ใฮยอย 22636 ร.17 พัน.4

11674 ส.อ. ศรันย  เขียวขํา 22637 รอย.ลว.ไกล 4

11675 ส.อ. จักรา  จันทรทอง 22638 กอง สพบ.พล.ร.4
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11676 ส.ต. อรัญ  สุขอวน 22639 กอง สพบ.พล.ร.4

11677 ส.ท. ชยันต  ลาดดี 22640 กอง สพบ.พล.ร.4

11678 ส.ท. เกียรติศักดิ์  พลเสน 22641 กอง สพบ.พล.ร.4

11679 ส.ต. สถิตย  เติมภูเขียว 22642 พล.ม.1

11680 ส.ท. จิตติพัฒน  บุญชี 22643 รอย.บก.พล.ม.1

11681 จ.ส.ท. ฉลองชัย  นันทเสน 22644 ม.3

11682 จ.ส.ต. จิรวัฒน  พูลพฤกษ 22645 ม.พัน.9 พล.ร.4

11683 สอ. นรินทร  ปานคํา 22646 ม.3 พัน.13

11684 ส.ท. กิตติพงศ  มณีนุษย 22647 ม.3 พัน.13

11685 ส.ต. วันชัย  สีแกว 22648 ม.3 พัน.13

11686 ส.ต. อัฐชา  สืบวงศ 22649 ม.3 พัน.13

11687 จ.ส.อ. วรวุฒิ  ปยะราช 22650 ม.3 พัน.18

11688 ส.อ. รุงเรือง  อุปสรณ 22651 ม.3 พัน.18

11689 จ.ส.ต. ไพรวัลย  แพงโพนทอง 22652 ม.3 พัน.18

11690 ส.ท. อนุพงษ  เปงจันทร 22653 ม.3 พัน.18

11691 ส.อ. อานันทชัย  สีหามาตย 22654 ม.3 พัน.26

11692 ส.อ. ธนวัฒน  เอมะสุวรรณ 22655 ฝรพ.3

11693 ส.อ. วรรธนัย  นอยน่ึง 22656 ป.4

11694 ส.ต. ณัฐพล  เข็มเพ็ชร 22657 ป.4 พัน.104

11695 จ.ส.อ. วรพล  วรวุฒิคุณชัย 22658 พล.พัฒนา 3

11696 จ.ส.ท. สาคร  จันทะวงษ 22659 ช.พัน.8 พล.ม.1

11697 ส.ท. อธิชัย  พุฒเถ่ือน 22661 ช.พัน.8 พล.ม.1

11698 จ.ส.อ. อนุชา  ผาลี 22662 ส.พัน.11 พล.ม.1

11699 จ.ส.อ. ฉัตตปกรณ  จันทรปญนนท 22663 ส.พัน.23 ทภ.3

11700 ร.อ.หญิง พัทริกา  ธิมา 22664 รพ.คายจิรประวัติ

11701 ส.อ. จักรภัทร  มิคะนุช 22665 รพ.คายจิรประวัติ (ประทวน)

11702 ส.ท. สราวุธ  คําทะวงค 22666 พัน.สร.8

11703 จ.ส.อ. ณพล  เคลือบยิ้ม 22667 รอย.ปจว.3

11704 ส.ท. ชาญณรงค  สุวพิชญเศษกุล 22668 ร.14

11705 ส.อ. สุเมธ  สุทธิประภา 22669 สง.สด.จว.น.ว.

11706 จ.ส.อ. กฤตภาส  อินทรทัต 22670 ส.พัน.23 ทภ.3

11707 ส.ต. คุณภัทร  ชางเผือก 22671 ร.14

11708 ส.อ. กัลยกฤต  เทพสุวรรณ 22672 ร.4

11709 พ.ท. มารุต  ฉัตรปราโมทย 22673 มทบ.31

11710 จ.ส.อ. ประธานพร  โรจนบํารุง 22674 มทบ.31

11711 ส.ท. สุพจน  จันทรกระจาง 22675 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

11712 ส.อ. ปยะ  หัตรัตไชย 22676 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

11713 ส.ท. ปฐมพงษ  มูลน่ิว 22677 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

11714 ส.ต.หญิง วรนุช  เลิกนุช 22678 ทภ.3

11715 ส.ท. ณัฐพล  จิตรพันธ 22679 มทบ.31 (ลูกจาง)

11716 จ.ส.อ. ก่ิงเพชร  ไชยวงศ 22680 มทบ.34

11717 ส.ท.หญิง ศิริพิมล  กล่ําผัก 22681 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช
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11718 พ.ท.หญิง มนัสนันท  วงษสุริยา 22683 มทบ.39 (นายทหาร)

11719 ร.ต. ยุทธพงษ  วุฒิสาร 22684 สมาชิกสงเงินเอง

11720 ส.ท.หญิง อุสุมา  นกภักตร 22685 มทบ.39

11721 จ.ส.อ. พิสิฐ  เจือจันทร 22686 มทบ.310

11722 ส.ท. กฤษณุรักษ  พิมมนานันท 22687 กรม ทพ.31

11723 อส.ทพ. ยุทธพงษ  หอมนวล 22688 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

11724 ส.อ. ณัฐพงษ  เมฆทา 22689 กรม ทพ.32

11725 อส.ทพ. ณัฐพงษ  สุทธไชย 22690 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11726 อส.ทพ. วีระพล  ไชยศิลป 22691 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11727 อส.ทพ. วิจิตร  ไชยบุญเรือง 22692 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11728 อส.ทพ. บุญเทียน  ใจคํา 22693 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11729 อส.ทพ. พนาวุฒิ  แปงคําใส 22694 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11730 อส.ทพ. ทองคํา  แปงคําใส 22695 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11731 อส.ทพ. ประสงค  ไชยวงค 22696 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11732 อส.ทพ. อาทิตย  ช่ืนหมี้ 22697 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

11733 จ.ส.อ. ภัทร  เกตุมีแสง 22699 ร.14

11734 จ.ส.ท. ภูวเชษฐ  บุญดวง 22700 ร.14 พัน.2

11735 จ.ส.อ. มลเทียน  กุดยาง 22701 ป.4

11736 จ.ส.อ. อดิสรณ  วงษจําปา 22702 ป.4

11737 จ.ส.อ. อนุชา  ศรีอุนดี 22703 ป.4 พัน.104

11738 จ.ส.อ. ชาญวิทย  วงศอารินทร 22704 ช.3 พัน.302

11739 จ.ส.อ. ศรายุทธ  บุญบูรา 22705 ช.3 พัน.302

11740 จ.ส.อ. พิเชษฐ  วงคอามาตย 22706 ช.พัน.8 พล.ม.1

11741 ร.ต. สุวิทย  ช่ืนหิรัญ 22707 พล.พัฒนา 3

11742 จ.ส.อ. พิษณุ  สุขประเสริฐ 22708 มทบ.36 

11743 ร.ต. รุงโรจน  บุษราคัม 22709 มทบ.39 (นายทหาร)

11744 จ.ส.อ. สิทธิพงศ  ธุระพันธ 22710 มทบ.310

11745 ส.อ. เทวิน  รุงเรือง 22711 กรม ทพ.35

11746 จ.ส.อ. พลวัฒน  สุขมี 22712 กรม ทพ.32

11747 จ.ส.ต. ธเณศร  ไชยวงศ 22713 สมาชิกขอผอนผันหน้ี

11748 อส.ทพ. บุญยืน  ฝุงลิ่น 22714 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

11749 ร.ท. อัศวิน  สุวรรณกูฏ 22715 กรม ทพ.36

11750 ส.อ. วิชัย  แกวดวงใจ 22716 พล.ร.7

11751 จ.ส.ต. ทวี  ตุมแกว 22717 ร.7 พัน.1

11752 จ.ส.ต. รัฐพล  อุดแนน 22718 ร.7 พัน.2

11753 ส.อ. ฐิติพงษ  พัดนวล 22719 รอย.ปจว.3

11754 ส.อ. เฉลิมพล  จินาวงศ 22720 ร.14 พัน.1

11755 ส.ท. ชัยบรรค  แกวบัง 22721 ร.14 พัน.1

11756 ส.ต. กําพล  สุมมาตย 22722 ม.3 พัน.13

11757 จ.ส.อ. จีรพันธ  ชุรี 22723 ม.3 พัน.18

11758 ส.อ. ไวยวุฒิ  สีดี 22724 ม.3 พัน.18

11759 ส.อ. เทพนรินทร  ฉิมนอก 22725 ม.3 พัน.18
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11760 ส.อ. พัชรพล  อนันตวงศ 22726 ม.3 พัน.18

11761 ส.ท. ธีรภัทร  ลอยพงษศรี 22727 รอย.ม.(ลว.) 4

11762 ส.อ. เอกนรินทร  เงาทอง 22728 ทภ.3

11763 ส.อ. ธนวัฒน  นาคพ่ึง 22729 ช.3 พัน.302

11764 ส.อ. วีระยุทธ  อักษรศักดิ์ 22730 ร.14 พัน.2

11765 ส.ท. โชคชัย  ทรงอยู 22731 ร.14 พัน.2

11766 ส.อ. รณภูมิ  อะกะเรือน 22732 มทบ.310

11767 ส.อ. ภูริพัฒน  ภูมิ่งดาว 22733 มทบ.310

11768 ส.ท. ชัชวาลย  จันทรพุฒ 22734 กอง พธ.พล.ร.4

11769 ส.อ. วีรยุทธ  ดวงตา 22735 ป.4 พัน.4

11770 ร.ท. ทนงค  ศรีภิรมย 22736 มทบ.31

11771 จ.ส.อ. พยุงศักดิ์  สุขุม 22737 รพ.คายจิรประวัติ

11772 ส.อ.หญิง วิมลทิพย  ปูเนียม 22738 รพ.คายจิรประวัติ

11773 ส.อ. ไทย  ยอดออน 22739 กรม ทพ.33

11774 อส.ทพ. อนุศักดิ์  ไชยวงค 22740 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11775 อส.ทพ. พีระพัฒน  บุตรสุวรรณ 22741 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11776 อส.ทพ. มงคล  ดีคําวงค 22743 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11777 อส.ทพ. เอกพล  รกไพร 22744 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11778 อส.ทพ. เปรมภพ  เอกจิต 22745 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11779 อส.ทพ. จิรพัฒน  สุมทุม 22747 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11780 อส.ทพ. อรรณพ  ใฝเจริญมิ่ง 22748 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

11781 อส.ทพ. คมสันต  บุญสุข 22749 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

11782 ร.อ. จีรยุทธ  ภูประเสริฐ 22750 มทบ.31

11783 จ.ส.อ. วิสวัท  ยอดสกุล 22752 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

11784 จ.ส.อ. ไพรศาล  นันติ 22753 ม.พัน.28 พล.ม.1

11785 พ.ท.หญิง คนึงนิจ  จิตตรง 22754 มทบ.38

11786 ส.อ. เฉลิมพล  เพชรสุก 22755 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

11787 พ.ต. พงสพยัพ  เพชรวิสัย 22756 รพ.คายวชิรปราการ

11788 ส.อ.หญิง ธีรจุฑา  แกวบุญธรรม 22757 รพ.คายวชิรปราการ

11789 ส.ท.หญิง สุชาวลี  โตจีน 22758 รพ.คายวชิรปราการ

11790 จ.ส.อ. วัชระ  วงษเสียงดัง 22759 มทบ.35

11791 ส.ท. ภัทรพันธุ  คงสกุล 22760 รอย.บก.พล.ร.4

11792 ส.ท. วิศรุต  ศรีสัตนา 22761 รอย.บก.พล.ร.4

11793 ส.ต. คุณากร  อายุยืน 22762 พล.ร.7

11794 ส.อ. ประพันธ  เข็มนิมิตร 22763 ร.4

11795 ส.ท. ธีรวัฒน  แยมโพธ์ิใช 22764 ร.4

11796 ส.อ. ธีรโชติ  สดช่ืน 22765 ร.4 พัน.3

11797 ส.ท. ยุทธิวัฒน  เพ็ชรวงศ 22766 ร.7 พัน.2

11798 ส.ท. เกรียงไกร  แกวโปธา 22767 ร.14 พัน.2

11799 ส.อ. ศรชัย  บรรเทา 22768 ม.3 พัน.18

11800 ส.ท. อภิเชษฐ  บางเอ่ียม 22769 ม.พัน.28 พล.ม.1

11801 พ.ท. ชวินโรจน  พรเกตุบุญลือ 22770 ทน.3
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11802 จ.ส.ท. มงคล  เผยสิริ 22771 ป.4 พัน.4

11803 ส.ท. โยธี  พึงยา 22772 ป.4 พัน.4

11804 จ.ส.อ. วันชนะ  รัตนะ 22773 พล.พัฒนา 3

11805 ส.อ. วินัย  มวงแนม 22774 ป.4 พัน.4

11806 จ.ส.อ. ยุทธการ  มหาวรรณ 22775 พัน.พัฒนา 3

11807 จ.ส.ต. ศราวุฒิ  อุนแทน 22776 ส.พัน.11 พล.ม.1

11808 ส.อ. เอกลักษณ  หลอดทอง 22777 ส.พัน.11 พล.ม.1

11809 จ.ส.ท. เอกลักษณ  ทองแจม 22778 ส.พัน.11 พล.ม.1

11810 ส.ต. ภัทรพล  พุฒจันทร 22779 มทบ.36 

11811 จ.ส.อ. ปยะวัฒน  กระแซง 22780 ร.17 พัน.3

11812 พลอาสาฯ มานัลชัย  พรช่ืน 22781 มทบ.31 (ลูกจาง)

11813 ส.ท. อนุสรณ  ไชยชาญ 22782 มทบ.33

11814 ส.ท. เจษฎา  พวงมา 22783 มทบ.36 

11815 ส.อ. สุมณฑล  วงษพานิช 22784 มทบ.310

11816 ส.อ. จรัสวงศ  คําแปง 22785 มทบ.310

11817 ส.อ. สันติ  ขุนพิทักษ 22786 มทบ.310

11818 พ.ต. ณัฐพงษ  บุษบัน 22788 พัน.สร.23

11819 ส.อ. พิมพอัปสร  บุญสิงห 22789 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

11820 ส.อ. นพร  พงศสีทอง 22790 พัน.สห.31

11821 อส.ทพ. พัชระ  ยิ้มเครือทอง 22793 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11822 อส.ทพ. พงษพัฒน  ศรีพรไพรพฤกษ 22797 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11823 อส.ทพ. ประยูร  มุกวิมลมาศ 22798 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11824 อส.ทพ. นิติธร  อูปเฮียง 22799 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11825 ส.อ. กอสกุล  ปนเกลา 22803 กรม ทพ.36

11826 อส.ทพ. เอกราช  ศุภลักษณพิทักษ 22804 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

11827 อส.ทพ. ภูริณัฐ  ศรีวิราช 22805 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

11828 อส.ทพ. อภิชาติ  สุขดํารงวนา 22806 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

11829 อส.ทพ. ณรงคชัย  บูชาพุทธไกร 22807 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

11830 อส.ทพ. ธีนากร  เพชรพญาไพร 22808 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

11831 อส.ทพ. ยุทธชัย  ปนปา 22809 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

11832 จ.ส.ต. วันเฉลิม  ยิ้มศิริวัฒนะ 22810 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11833 พ.ต. ไกรวุฒิ  พูนโพธ์ิ 22811 ม.3

11834 จ.ส.อ. จีรพงษ  พวงหงษ 22812 ป.4 พัน.104

11835 จ.ส.อ. พิเชษฐ  บัวอน 22813 กอง พธ.พล.ร.4

11836 จ.ส.อ. มาโนช  เกิดช่ืน 22814 ส.พัน.11 พล.ม.1

11837 จ.ส.อ. กิติศักดิ์  สอนสุภาพ 22815 ส.พัน.11 พล.ม.1

11838 จ.ส.อ. วีระชัย  สุทธลูน 22816 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

11839 พ.ต.หญิง รอนีย  มุกขโตเกียว 22817 รพ.คายวชิรปราการ

11840 จ.ส.อ. สนิท  ศุทธีสิริ 22818 พัน.พัฒนา 3

11841 ร.ต. ฉัตรนาวี  ศรีขน 22819 ม.3

11842 จ.ส.ท. อรรถพล  ทารส 22820 ม.3 พัน.13

11843 ส.ต. จักกริช  สีทะลัง 22821 ม.3 พัน.13
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11844 ส.อ. จตุรงค  ยั่งยืน 22822 พล.ม.1

11845 ส.อ. อาทิตย  สิทธิปญญา 22823 มทบ.35

11846 ส.อ. โชคชัย  นะภิใจ 22824 ช.พัน.8 พล.ม.1

11847 ส.ต. จิตติคุณ  แถมพยัคฆ 22825 ร.4 พัน.1

11848 ร.ท. ศุภกฤษ  ปลื้มสติ 22826 ร.14 พัน.2

11849 ส.ท. วุฒิชัย  ทองคํา 22827 มทบ.310

11850 จ.ส.ต. สันติสุข  มูลเหลา 22828 ร.14

11851 ส.อ. อนุวัฒน  ปริโยทัย 22829 ร.14

11852 ส.อ. วรวัฒน  อ่ินคํา 22830 ร.14 พัน.1

11853 จ.ส.ต. อนุชิต  วองไว 22831 ร.14 พัน.1

11854 ส.ท. บัณฑิต  ชัยบุตร 22832 ร.14 พัน.1

11855 ส.ท. คมสัน  คําบุญปน 22833 ร.14 พัน.1

11856 ส.อ. นัฐพงษ  เกจันทร 22834 ร.14 พัน.1

11857 ส.ท. ประสิทธ์ิ  สุขสมบูรณวงศ 22835 ร.14 พัน.1

11858 ส.ท. สุรชัย  ลาวันชิด 22836 ร.14 พัน.1

11859 ส.อ. ณัฐวุฒิ  เช้ือชาง 22837 ร.7 พัน.1

11860 ส.อ. ณัฐการ  พินิจ 22838 ร.7 พัน.1

11861 พ.อ. รัตนะ  พัฒนโสภณ 22839 กรม ทพ.32

11862 จ.ส.อ. ณรงคชัย  มูลเครือคํา 22840 มทบ.34

11863 จ.ส.อ. ณัชฤช  ตะพรมมา 22843 มทบ.34

11864 พ.ต.หญิง อรุณรัตน  ปนแกว 22844 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

11865 ส.อ.หญิง สมพร  แซวาง 22845 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

11866 ร.อ. กิติพงษ  สุยะ 22846 มทบ.38

11867 พ.ต.หญิง จิราภรณ  วีรศักดิ์สกุล 22847 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

11868 จ.ส.อ. กีรติ  คลังวิจิตร 22848 ม.3

11869 จ.ส.อ. ปญญา  สายทอง 22849 ช.3 พัน.302

11870 ส.อ. สมพงษ  ทองมาก 22850 ป.พัน.30

11871 พ.ท. จํานงค  ภูบุญปลูก 22851 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

11872 ส.ต. ธงชัย  ปรีเปรม 22853 รอย.บก.พล.ร.4

11873 จ.ส.ต. อรรถพล  เรืองปุย 22854 พล.ร.7

11874 ส.ท. ชนะชล  จันทรแกว 22856 ร.4

11875 ส.ท. พงศกร  จันทรดี 22857 ร.4 พัน.1

11876 จ.ส.อ. วริบุตร  สีหะวงษ 22858 ร.4 พัน.3

11877 จ.ส.อ. บัณฑิต  หลวงซุย 22859 ร.7 พัน.1

11878 ส.อ. พงศธร  กันเกียว 22860 ร.7 พัน.1

11879 พ.ต. ไกรนนทสันต  นาดี 22862 มทบ.32

11880 ส.ท. ศักรนันทน  วรนิพิฐสกุล 22863 รอย.บก.พล.ร.4

11881 ส.อ. ธัชชัย  กาหลง 22864 ร.14 พัน.3

11882 ส.ต. ติฐิโชติ  รัศมี 22866 ร.14 พัน.3

11883 ส.อ. พนม  นวลเกิด 22868 กอง พธ.พล.ร.4

11884 ร.ท. โชติวัต  ผิวผอง 22870 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

11885 ส.ต. ทนงศักดิ์  ยะฟว 22871 กอง สพบ.พล.ร.4
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11886 ส.ต. ณัฐชัย  คําฟู 22872 กอง สพบ.พล.ร.4

11887 ส.ต. สรศักดิ์  คงเสน 22873 กอง สพบ.พล.ร.4

11888 จ.ส.อ. ธนศักดิ์  แกนทา 22874 ม.พัน.9 พล.ร.4

11889 ส.อ. กิตติธัช  แงมทาว 22875 ม.พัน.9 พล.ร.4

11890 ส.อ. ธนกร  ธัญญวิรุฬห 22876 ม.พัน.9 พล.ร.4

11891 ส.อ. สุริยา  ผลสุข 22877 สมาชิกสงเงินเอง

11892 ส.ท. เตชิต  ษมาจิตตรูญ 22878 ม.พัน.9 พล.ร.4

11893 จ.ส.อ. วุฒิกุล  สิทธิจันทร 22880 ม.3 พัน.18

11894 จ.ส.อ. นลากร  วรดี 22881 ม.3 พัน.18

11895 ส.อ. คมสันต  พรนิคม 22882 ม.3 พัน.18

11896 สอ. วรวุฒิ  มายา 22883 ม.พัน.28 พล.ม.1

11897 ส.ท. วชิระ  สุรักษขิต 22884 ร.14 พัน.2

11898 ร.ต. สุนทร  เมืองงาม 22885 ป.4 พัน.4

11899 ส.อ. พรชัย  มหายศ 22886 ป.4 พัน.4

11900 ส.อ. อานนท  บุญเกตุ 22887 ป.4 พัน.4

11901 จ.ส.อ. นริศ  ทวีทรัพย 22888 ม.3 พัน.18

11902 จ.ส.อ. สุบิน  มงคลเทพ 22890 พัน.พัฒนา 3

11903 จ.ส.อ. สรรเสริญ  จันทรเภา 22891 ช.3 พัน.302

11904 ส.อ. วรารุจน  อุดแกว 22892 ช.พัน.4 พล.ร.4

11905 จ.ส.อ. เอกพล  สวยงาม 22893 ช.พัน.8 พล.ม.1

11906 ร.ต. พงษเดช  มีสินทรัพย 22894 ส.พัน.11 พล.ม.1

11907 จ.ส.ต. นิทัศน  พอใจ 22895 ส.พัน.11 พล.ม.1

11908 ส.ต. สิงหา  ไพฑูรย 22896 มทบ.34

11909 ส.อ. ทนงศักดิ์  กันทะหมื่น 22897 มทบ.35

11910 จ.ส.ท. สานิตย  คําออน 22898 มทบ.36 

11911 จ.ส.ต. จิรพันธ  เทพเธียร 22899 มทบ.39

11912 จ.ส.ต. อรรถชัย  สุวรรณขจร 22900 ทภ.3

11913 ร.ต. สุภเวช  จันทรมณี 22901 มทบ.310

11914 ส.ต. มนตรี  กมลนาวิน 22902 สมาชิกนอกหนวยหักเงินธ.ทหารไทย

11915 ส.ท. สัตยา  ปนสกุล 22903 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

11916 จ.ส.อ. ยุทธศักดิ์  ตรีโยธา 22904 รพ.คายพอขุนผาเมือง

11917 ส.ท.หญิง วาสนา  บัวบุตร 22905 มทบ.39

11918 ส.ท. ทินภัทร  ใจยวญ 22906 สง.สด.จว.น.ว.

11919 จ.ส.อ. สุเทพ  รัตนพานิช 22907 มทบ.36 

11920 ส.ต. วัชรพงศ  แกวสุข 22908 สง.สด.จว.ช.ร.

11921 ส.ต. กิตติศักดิ์  พวกนอย 22909 รอย.บก.พล.ร.4

11922 ส.ท. นรินทร  ออนศรี 22910 ป.4 พัน.104

11923 ส.ท. กนกกร  นาคเนียม 22911 ป.4 พัน.104

11924 จ.ส.อ. สุรเชษฐ  พลเยี่ยม 22912 มทบ.34

11925 ส.อ. อรรถพล  พากเพียร 22913 กรม ทพ.31

11926 ส.ท. เทียนชัย  จันทรตา 22914 กรม ทพ.36

11927 จ.ส.ต. นัคเรศ  สติมั่น 22915 กรม ทพ.32
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11928 อส.ทพ. มงคลสัณข  ติฉัน 22916 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11929 อส.ทพ. ภานุพงษ  เทียมศรี 22918 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11930 อส.ทพ. อนุวัฒน  มาณกิจ 22921 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11931 อส.ทพ. นพดล  ดวงอินทร 22922 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11932 อส.ทพ. พิษณุ  เกิดกรุง 22923 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11933 อส.ทพ. เมธพนธ  มาณกิจ 22925 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11934 อส.ทพ. วัชรินทร  สุทธหลวง 22926 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

11935 อส.ทพ. กองเกียรกิดากรณ  วัชรปญญาณุกุล 22928 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11936 อส.ทพ. พินิจ  เทพจันตา 22929 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11937 ส.ต. สรายุทธ  ดวงดี 22930 กอง สพบ.พล.ร.4

11938 อส.ทพ. ณัฐพจน  ดวงดี 22932 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11939 อส.ทพ. สุนทร  สอนศรี 22933 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11940 อส.ทพ. ไชยยันต  สฎาทู 22934 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11941 อส.ทพ. ภัทรพล  ตันติศักดานนท 22935 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11942 อส.ทพ. สุริยา  สงาวงศรัตนมาศ 22936 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11943 อส.ทพ. เอก  รกไพร 22937 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11944 อส.ทพ. เกรียงศักดิ์  สุฤทธ์ิ 22939 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11945 อส.ทพ. ณัฐวุฒิ  กุลพันเลิศ 22942 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11946 อส.ทพ. คมสันต  รักแกว 22943 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11947 อส.ทพ. ศรัญู  นิลาพันธ 22944 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11948 อส.ทพ. สุรชัย  สุทธิวิภาดี 22945 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11949 อส.ทพ. สําราญ  ดีประทับใจ 22952 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11950 อส.ทพ. สามารถ  องอาจ 22953 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11951 อส.ทพ. นพคุณ  ศิริรัตน 22954 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11952 อส.ทพ. กิตติทัต  ทากอง 22955 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11953 อส.ทพ. อนุชา  ตนะทิพย 22957 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11954 อส.ทพ. ธวัช  วัดนนท 22958 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11955 อส.ทพ. เอนก  บูชาประทีปดวง 22960 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11956 อส.ทพ. ออด  อุดอาย 22962 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11957 อส.ทพ. ศุภชัย  พลปยกุล 22964 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11958 อส.ทพ. จักรพงศ  สลีออน 22966 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11959 อส.ทพ. รักเสมอ  บัวอัมพร 22969 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11960 อส.ทพ. นิวัตน  กันธุระ 22970 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11961 อส.ทพ. ประดิษฐ  ปองไพบูลยผล 22972 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11962 อส.ทพ.หญิง ศิรประภา  แมลงภู 22973 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

11963 ส.ท. เอกสิทธ์ิ  กานา 22974 กรม ทพ.35

11964 ส.อ. สัมพันธ  ผยองเดช 22975 กรม ทพ.36

11965 อส.ทพ. เจริญศักดิ์  กอบกูธรรม 22976 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

11966 อส.ทพ. สมจิต  ฌานชีวิน 22977 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

11967 อส.ทพ. เวช  ชุมภูวัน 22978 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

11968 จ.ส.อ. เอกลักษณ  ภิญโญจิตร 22980 พล.ร.7

11969 จ.ส.อ. วินัย  สีใจ 22981 ร.7 พัน.2
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11970 ส.อ. ณัฐกรณ  นอยจันทร 22982 ร.7 พัน.2

11971 ส.อ. สุรเชษฐ  เรือนดี 22983 ร.7 พัน.2

11972 จ.ส.ต. กษิดิษฐ  บัวสุข 22984 พัน.พัฒนา 3

11973 ส.อ. ปริญญา  จําปาแกว 22985 ร.14

11974 ส.อ. ภูเบศร  โพธ์ิหวี 22986 ร.14 พัน.3

11975 ส.ต. พงษกานต  พรหมปน 22987 สง.สด.จว.ส.ท.

11976 จ.ส.อ. สรสิงห  มานะคง 22988 ทภ.3

11977 จ.ส.ท. ภราดร  จันทรยุย 22990 ทภ.3

11978 พ.ท. เสกสรรค  โฉมทรัพยเย็น 22991 ทน.3

11979 ร.อ. พงษเทพ  เปงเฟย 22992 สมาชิกสงเงินเอง

11980 ส.อ. ธีระพงศ  พานศรี 22993 ร.14

11981 จ.ส.อ. ษมวิชญ  ออนพ่ึง 22994 ร.14 พัน.3

11982 จ.ส.อ. ประหยัด  เปรี่ยมนอง 22995 กอง พธ.พล.ร.4

11983 ส.ท. ปญญา  กันภัย 22996 กอง พธ.พล.ร.4

11984 ร.ต. วรกร  อชิรประภัทร 22997 ร.14 พัน.2

11985 จ.ส.อ. ทรงชาย  พลดงนอก 22998 ม.3

11986 จ.ส.อ. ประเสริฐ  ศรีแจง 22999 ม.พัน.9 พล.ร.4

11987 จ.ส.อ. สมหมาย  ยิ้มพวย 23000 ม.พัน.9 พล.ร.4

11988 จ.ส.อ. กิตติพงษ  อินชวด 23001 ม.3 พัน.13

11989 จ.ส.ท. สนิท  วงษา 23002 ม.3 พัน.13

11990 ร.ท. ประเทือง  กลิ่นทอง 23003 ม.3 พัน.26

11991 ร.ท. อาสนะ  แปนเมือง 23004 ป.4 พัน.104

11992 จ.ส.อ. ภูวไนย  สุรักษขิต 23005 ป.4 พัน.104

11993 จ.ส.อ. อภิเชษฐ  คลายสุวรรณ 23006 ช.3 พัน.302

11994 จ.ส.อ. ลิขิต  มั่นนุช 23007 ช.3 พัน.302

11995 จ.ส.อ. สุชาติ  บุญชวย 23008 ส.พัน.23 ทภ.3

11996 ส.อ. ปยะวุฒิ  ชูประสิทธ์ิ 23009 ส.พัน.23 ทภ.3

11997 จ.ส.อ. พิชัย  ปางแกว 23010 พัน.สร.8

11998 จ.ส.อ. สาธิต  แกวมงคล 23011 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

11999 จ.ส.ท. สมนึก  มาฉาย 23013 พัน.สห.31

12000 อส.ทพ. สมศักดิ์  ขัติยะ 23015 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12001 จ.ส.อ. จีรัฐติกุล  พิชญจนิญชณา 23016 สง.สด.จว.ก.พ.

12002 จ.ส.อ. เจนรบ  ดีมูล 23017 ร.14 พัน.2

12003 จ.ส.ต. พิเชษฐ  มั่นฤทัย 23018 พัน.สร.8

12004 ส.อ. พงษศักดิ์  โพธ์ิศรี 23019 พล.พัฒนา 3

12005 ร.อ.หญิง จันทรเพ็ญ  ปานทรัพย 23020 รพ.คายจิรประวัติ

12006 อส.ทพ. นพดล  แผนใหญ 23021 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12007 อส.ทพ. สุดปรีดา  ยอดทาเครือ 23022 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12008 อส.ทพ. สมบูรณ  สุวรรณพนา 23023 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12009 อส.ทพ. วิทวัส  ศรศรี 23025 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12010 อส.ทพ. ทศพล  ขัติยะวงค 23027 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12011 อส.ทพ. เกรียงไกร  พากเพียร 23029 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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12012 จ.ส.อ. ถกล  เรืองเท่ียง 23031 กรม ทพ.33

12013 อส.ทพ. พัสกร  บุญสีมาส 23032 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12014 อส.ทพ. จิมหันต  กงยัง 23033 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12015 อส.ทพ. ไมตรี  สีเดช 23034 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12016 อส.ทพ. สมภพ  กองกรม 23035 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12017 อส.ทพ. อรุณ  พงศกรเกริกไกร 23036 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12018 อส.ทพ. ปฐมพงษ  หงษหิน 23038 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12019 ส.ท. เกียรติ์ชัยโย  จรทะผา 23039 ส.พัน.23 ทภ.3

12020 ส.ท. อาทิตย  ผัดใจ 23040 ร.7 พัน.1

12021 ส.ท. ธนายุทธ  อุทธิยา 23041 ร.4 พัน.1

12022 อส.ทพ. ธนวัฒน  ฐิติรัฏฐกุล 23043 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12023 อส.ทพ. ยุทธภูมิ  ปาเตียง 23044 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12024 อส.ทพ. ธีรวิทย  มาลาคีรีกุล 23045 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12025 อส.ทพ. ปยพงษ  ภักมี 23046 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12026 อส.ทพ. คเณศวร  เนตรอน 23049 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12027 อส.ทพ. สมบัติ  นภาสวางไพร 23051 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12028 อส.ทพ. สงกรานต  วงคศรี 23055 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12029 อส.ทพ. ทรงเดช  มูลเจริญ 23057 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12030 อส.ทพ. ชนะ  รมประยูรวงศ 23059 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12031 อส.ทพ. กฤษฎา  สิงหรักษ 23060 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12032 อส.ทพ. ธีรยุทธ  แววปราณี 23061 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12033 อส.ทพ. เชาวลิต  สิริชาญธุรกิจ 23064 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12034 อส.ทพ. ธาดา  พาสยามสุข 23065 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12035 อส.ทพ. ยอดชัย  ศิวเดชเกรียงไกร 23066 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12036 อส.ทพ. อภิวิชญ  พิศมร 23068 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12037 อส.ทพ. วิทูร  ชูเกียรติคีรีชัย 23069 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12038 อส.ทพ. เฉลิมพล  ทิตะยา 23072 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12039 อส.ทพ. สุพรรณ  ชัยบุญเกษม 23073 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12040 อส.ทพ. อนุสรณ  ไฝหวาน 23074 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12041 อส.ทพ. กมล  กันทะศร 23080 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12042 อส.ทพ. สิทธิชัย  ทองนวม 23082 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12043 อส.ทพ. นรินทร  ใจแปง 23083 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12044 อส.ทพ. วิชัย  ถาวรชัชวาล 23084 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12045 อส.ทพ. วสันต  ประเสริฐดี 23086 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12046 อส.ทพ. สด  รกไพร 23088 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12047 อส.ทพ. อุดม  ดําหมอง 23089 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12048 อส.ทพ. สุขเกษม  โทปุรินทร 23090 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12049 อส.ทพ. สุรินทร  ตันกาบ 23091 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12050 อส.ทพ. พงษศักดิ์  สิงหทุงเสื่อ 23092 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12051 อส.ทพ. วรวิทย  เลิศทองทวี 23093 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12052 อส.ทพ. พงศสิริ  จันทรแกว 23094 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12053 อส.ทพ. โสภณ  เจี้ยมดี 23095 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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12054 อส.ทพ. สุขทวีชัย  พลชม 23096 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12055 อส.ทพ. ลิขิต  อยูเพชร 23097 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12056 อส.ทพ. จีรศักดิ์  รมฟากวาง 23098 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12057 อส.ทพ. ดนุพล  กลิ่นเจริญ 23099 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12058 อส.ทพ. ภานุพงษ  แสงสีห 23103 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12059 อส.ทพ. ศราวิน  กูพรรณ 23106 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12060 อส.ทพ. เสกสรรค  ชีวขุนคีรี 23108 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12061 อส.ทพ. ณรงคฤทธ์ิ  อํานวยภัทร 23109 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12062 อส.ทพ. ขจรศักดิ์  เมืองมูล 23113 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12063 อส.ทพ. สนธยา  ลอยนภา 23116 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12064 อส.ทพ. ปรีชา  เกษตรปญญา 23117 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12065 อส.ทพ. เอกพล  สุนันทา 23118 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12066 อส.ทพ. วิทยา  ใผโกวิทวงศ 23119 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12067 อส.ทพ. ดิเรก  ยงพรประเสริฐ 23120 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12068 อส.ทพ. วิทยา  เรียบรอย 23121 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12069 อส.ทพ. รัตนพล  ถาวรพนาดร 23122 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12070 อส.ทพ. อานิด  กิจวัฒนโกเมศ 23123 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12071 อส.ทพ. พงษศักดิ์  คําเดียวดี 23125 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12072 อส.ทพ. ปรีชา  หินเหล็กไฟ 23126 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12073 อส.ทพ. สุพจน  อนงครัศมี 23128 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12074 อส.ทพ. สุรเดช  นันชกุล 23129 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12075 อส.ทพ. ภูไท  ดาวประกายสี 23131 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12076 อส.ทพ. ฤทธ์ิณรงค  ยาวิเลิง 23133 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12077 อส.ทพ. ชัยพร  กอบชนยกยอง 23134 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12078 อส.ทพ. อรรถสิทธ์ิ  ขุนเสนา 23136 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12079 อส.ทพ. ปอมเพชร  พรคีรีมณี 23138 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12080 อส.ทพ. จักรี  รกไพร 23139 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12081 อส.ทพ. วีระ  พวงทอง 23142 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12082 อส.ทพ. ศุภชัย  รัตนพรชัยเลิศ 23143 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12083 อส.ทพ. ชํานาญ  รกไพร 23144 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12084 อส.ทพ. ณภัทร  จิรพรรณโสภณ 23146 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12085 อส.ทพ. ปฏิวัติ  ชอบแดนดอย 23147 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12086 อส.ทพ. สามารถ  ยงสินธนสาร 23148 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12087 อส.ทพ. แชวา  บุษบาสดใส 23149 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12088 อส.ทพ. พิทยา  เกนฑทา 23150 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12089 อส.ทพ. บิน  แปงคําใส 23151 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12090 อส.ทพ. ทวีศักดิ์  ไพรมาลาตรี 23155 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12091 อส.ทพ. วรพล  ปาระหงษ 23156 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12092 อส.ทพ. อดนุสรณ  ปนคํา 23157 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12093 อส.ทพ. อนุรักษ  ฉายา 23158 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12094 อส.ทพ. สุรเดช  ศรีไสวบงกช 23163 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12095 อส.ทพ. วรพล  พลชม 23164 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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12096 อส.ทพ. สุชาติ  แกวจรัสแสง 23168 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12097 อส.ทพ. วุฒิพงษ  แสนนิทา 23170 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12098 อส.ทพ. อนุชา  พิมพาเรือ 23172 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12099 อส.ทพ. ปรวิตร  มณีวรรณ 23173 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12100 อส.ทพ. พัฒน  หยกสินเพชร 23175 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12101 อส.ทพ. ชูพร  ขันทองสกุล 23176 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12102 ส.ต. พัฒนา  ดาดี 23178 กรม ทพ.33

12103 อส.ทพ. เจนณรงค  เมานอย 23180 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12104 อส.ทพ. วิชัย  ชูติกุลเดช 23181 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12105 อส.ทพ. ดนุพล  น่ิมสุดเจริญ 23182 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12106 อส.ทพ. จงจิตร  รกไพร 23183 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12107 อส.ทพ. อาวุธ  อาชาศิลป 23184 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12108 อส.ทพ. มาณพ  ธรรมนามวนา 23185 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12109 อส.ทพ. วิชัย  จตุธนมงคล 23186 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12110 อส.ทพ. ระวีชัย  มัจฉาคีรีรัตน 23189 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12111 อส.ทพ. สงกรานต  มณีวัน 23191 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12112 อส.ทพ. นิรุต  เสือสา 23192 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12113 ส.ต. ทัศนัย  พิมพกา 23193 ป.พัน.30

12114 อส.ทพ. เชาวลิต  รําไพวนาลี 23195 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12115 อส.ทพ. จักรกริช  มะตัน 23196 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12116 อส.ทพ. เดนชัย  อรุณโพซอ 23197 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12117 ส.ต. เชาว  ดํารงสวาง 23198 กรม ทพ.33

12118 อส.ทพ. ธีรพงศ  ใจดี 23201 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12119 อส.ทพ. เริงฤทธ์ิ  แกวประเสริฐ 23202 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12120 อส.ทพ. สังวรณ  วิภวากุลพนา 23203 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12121 อส.ทพ. ประสงค  ชลใสเย็น 23204 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12122 อส.ทพ. กวี  เน่ืองนิธิปญญา 23205 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12123 อส.ทพ. อาคม  แสนมีรัก 23206 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12124 อส.ทพ. เอกพงษ  สงาเพชรประยูร 23208 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12125 อส.ทพ. วิชัย  บรรพตสูงล้ํา 23209 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12126 อส.ทพ. เกรียงศักดิ์  สันทัดพนาไพร 23210 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12127 อส.ทพ. พิบูลย  อภิบาลวนา 23211 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12128 อส.ทพ. สุภาพ  ยิ่งสินสุวัฒน 23212 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12129 อส.ทพ. สมัย  ทวีศักดิ์วนาไพร 23213 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12130 อส.ทพ. อมรพันธุ  มูลชมภู 23214 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12131 อส.ทพ. คมสัน  งานนันไชย 23215 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12132 อส.ทพ. ภาณุวิชญ  รกไพร 23216 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12133 ส.ต. สมพงษ  คีรีกังวาล 23221 กรม ทพ.33

12134 ส.ต. กฤษณะ  ทองคํา 23223 มทบ.36 

12135 ส.ต. กร  แกวไชย 23225 กรม ทพ.33

12136 อส.ทพ. ชาญณรงค  พูลสวัสดิ์ 23226 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12137 อส.ทพ. อชาวิน  ชัยเลิศสุข 23229 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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12138 ส.ต. ณัฐชา  ศิริฐา 23230 กรม ทพ.33

12139 อส.ทพ. ดํารง  ปนอิน 23231 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12140 อส.ทพ. ศิริพงษ  จันตะพูล 23232 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12141 อส.ทพ. วีระยุทธ  ทะทอง 23233 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12142 อส.ทพ. สามารถ  วงศสายใจ 23234 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12143 อส.ทพ. วิชิต  มวงเขียว 23236 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12144 อส.ทพ. อภิบาล  พงศกรเกริกไกร 23237 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12145 อส.ทพ. อภิชาต  อะโนมา 23238 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12146 อส.ทพ. ณัฐพันธ  สางกุย 23239 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12147 อส.ทพ. ไชยณรงค  ดุมเหลือง 23240 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12148 อส.ทพ. กรวิชญ  พลขจร 23241 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12149 ส.ต. วีระพัฒน  ตาวงค 23244 รอย.บก.พล.ร.4

12150 อส.ทพ. สมฤทธ์ิ  ยอดออน 23245 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12151 อส.ทพ. ชัชวาลย  วงศใหญ 23246 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12152 อส.ทพ. วีรชาติ  มีสุข 23247 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12153 อส.ทพ. ศตวรรษ  ทาวัน 23250 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12154 อส.ทพ. สุรศักดิ์  คํากอง 23253 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12155 อส.ทพ. สุรศักดิ์  สิงหรัก 23255 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12156 อส.ทพ. บินยา  ครีม 23258 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12157 อส.ทพ. ชัยวัฒน  สุวันดี 23259 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12158 อส.ทพ. ชัยรัตน  อินษร 23261 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12159 อส.ทพ. เมธาสิทธ์ิ  วรเมธโศภิษฐ 23262 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12160 อส.ทพ. พีระวัฒน  จิราพงษ 23264 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12161 อส.ทพ. สมชัย  ดํารงดารารัตน 23265 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12162 อส.ทพ. ขวัญชัย  เช้ือเมืองพาน 23267 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12163 อส.ทพ. ชุติพงษ  ไทรแกว 23269 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12164 อส.ทพ. อมฤต  เจริญศรี 23272 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12165 อส.ทพ. กิตติพงษ  อํานวยผลพิบูลย 23277 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12166 อส.ทพ. สมศักดิ์  กลางไพร 23278 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12167 อส.ทพ. วิเชียร  รกไพร 23279 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12168 อส.ทพ. กฤษฎา  แกวเผือก 23281 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12169 อส.ทพ. นิกร  ศรีไสวจําปา 23282 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12170 อส.ทพ. หน่ึง  สุมทุม 23283 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12171 อส.ทพ. ศิระ  กมลกุลเกษม 23284 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12172 อส.ทพ. ชาญชัย  กอนสีลา 23286 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12173 อส.ทพ. เจษฎา  ใจยะวงศ 23288 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12174 อส.ทพ. สมพงษ  หมั่นกิจ 23289 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12175 อส.ทพ. อธิวัฒน  หัวนา 23290 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12176 อส.ทพ. ดนุพล  อุนแกว 23291 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12177 อส.ทพ.หญิง เกศวดี  ศรีชาติ 23292 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12178 อส.ทพ.หญิง อัญชิมา  นวมเจริญ 23293 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12179 อส.ทพ.หญิง วิลาวัณย  บุญมี 23294 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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12180 อส.ทพ. กฤตธนกร  สาลีสุข 23296 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12181 อส.ทพ. สิทธิพงษ  กันทจักร 23298 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12182 อส.ทพ. คมสันต  เท่ียงธรรม 23299 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12183 อส.ทพ. ปญญา  น่ิมนวลชีพ 23300 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12184 อส.ทพ. กิตติชัย  วิเศษโวหาร 23301 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12185 อส.ทพ. ฉัตรชัย  อินทรเปาะ 23302 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12186 อส.ทพ. ชัยยุทธ  ติ๊บคํา 23303 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12187 อส.ทพ. ศรราม  พรหมทวม 23305 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12188 อส.ทพ. ฐิติพงษ  โนพวน 23306 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12189 อส.ทพ. เศรษฐดนัย  ขันตี 23308 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12190 ส.ต.หญิง ชมัญพร  เจิมรอด 23309 กรม ทพ.33

12191 อส.ทพ. อนุวัฒน  ทองใส 23310 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12192 อส.ทพ.หญิง ชลลดา  สมจิต 23313 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12193 อส.ทพ.หญิง ศุภลักษณ  เจนคิด 23314 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12194 อส.ทพ. พิสิทธ์ิ  เมืองศรีพรรณ 23315 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12195 อส.ทพ. วินัย  เกตุประจัน 23318 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12196 อส.ทพ. โยธิน  เชิดบุญธรรม 23320 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12197 อส.ทพ. เอกลักษณ  หลาเมา 23322 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12198 อส.ทพ. จักรี  การรักษา 23323 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12199 อส.ทพ.หญิง วราพรรณ  ขันเรือง 23324 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12200 อส.ทพ. อดิศร  ยาสาร 23325 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12201 อส.ทพ.หญิง กัญญารัตน  ทับทิมไทย 23326 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12202 อส.ทพ.หญิง รุจิรา  ประกอบคํา 23327 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12203 อส.ทพ.หญิง สุธาสิณีย  สีสวัสดิ์ 23328 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12204 อส.ทพ.หญิง ณัฐปภัสร  นวมบาง 23329 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12205 อส.ทพ.หญิง ทิพวรรณ  พิมพจันทร 23330 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12206 อส.ทพ.หญิง พิชชาอร  คําบานฝาย 23331 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12207 อส.ทพ.หญิง ขวัญกมล  จันทรลังกา 23332 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12208 อส.ทพ.หญิง จันทกาญน  บุญศรี 23333 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12209 อส.ทพ.หญิง ณัฐวดี  สําเนียง 23334 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12210 ร.อ. ปญญา  เลิศประเสริฐ 23335 กรม ทพ.33

12211 ส.ท. นพดล  ปนทะลา 23336 กรม ทพ.32

12212 ส.อ. นพพร  แปงแกว 23337 กรม ทพ.33

12213 ส.ท. ธีระพงษ  มีอุดร 23338 กรม ทพ.33

12214 ส.อ. พงษศักดิ์  พูลเกต 23339 กรม ทพ.33

12215 ส.อ. สมชาย  อินปา 23340 กรม ทพ.33

12216 ส.ท.หญิง สุพรรณฉัตร  ทองคู 23341 กรม ทพ.33

12217 ส.อ. บูรพา  บุญดวง 23342 กรม ทพ.33

12218 จ.ส.อ. ประยูร  บุญชวยสุข 23343 ทภ.3

12219 ส.อ. นิราช  เรืองดาว 23344 พล.ร.7

12220 จ.ส.อ. ไพโรจน  มาลีหอม 23345 ร.4 พัน.1

12221 จ.ส.ต. ชานนท  นาคประทุม 23346 ร.4 พัน.1
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12222 จ.ส.ท. กองพล  เทศารินทร 23347 ร.4 พัน.1

12223 ส.อ. ศรัณย  คํามา 23348 ร.17

12224 จ.ส.ต. ศราวุธ  แสนช่ัง 23349 ร.7 พัน.2

12225 ร.ต. เทพพนม  หลวงสุวรรณ 23350 ร.14 พัน.3

12226 ส.อ. รัตนพล  จักขุเรือง 23351 ร.17 พัน.2

12227 ส.อ. เอกวิทย  กันพยันต 23352 ร.17 พัน.3

12228 จ.ส.ต. นิยม  ใจชรา 23353 ร.14 พัน.2

12229 ส.อ. ณัฐนันท  นากลาง 23354 ม.3

12230 ส.อ. ปยังกูร  ออสุวรรณ 23355 ม.พัน.9 พล.ร.4

12231 ส.อ. วทัญู  อินธิกาย 23356 ม.พัน.9 พล.ร.4

12232 ส.ท. ไพศาล  บุญธรรม 23357 ม.พัน.9 พล.ร.4

12233 ส.ท. นันทวิทย  จันทรวรรณ 23358 ม.พัน.9 พล.ร.4

12234 ส.ท. ธีรวุฒิ  กันอยู 23359 ร.4 พัน.1

12235 ส.ต. สงา  ชัยมาเช้ือ 23360 ม.พัน.9 พล.ร.4

12236 ส.อ. ปภาวิน  วงษบุญธรรม 23361 ม.3 พัน.13

12237 ส.อ. พงศธร  สนธิรักษ 23362 ม.3 พัน.13

12238 จ.ส.อ. พรเทพ  เข็มทอง 23363 ม.พัน.12

12239 จ.ส.ต. ธนารัตน  สิริกรรณะ 23364 ม.3 พัน.18

12240 ส.อ. สราวุฒิ  ลักขณะ 23365 ม.พัน.15

12241 ส.อ. จินดา  ทองดี 23366 ม.3 พัน.18

12242 ร.ท. ณัฐพงศธร  เรืองกลัด 23368 ม.3 พัน.26

12243 จ.ส.ต. ทศพล  บัวแพง 23369 พล.ม.1

12244 จ.ส.อ. ภาสกร  บํารุงรัตน 23370 ม.พัน.28 พล.ม.1

12245 จ.ส.ท. ณัฐนภ  เพ็งเรือง 23371 ม.พัน.28 พล.ม.1

12246 ส.อ. ยุทธภูมิ  ขอบแกว 23372 ม.พัน.28 พล.ม.1

12247 จ.ส.ท. ธีระวุฒิ  คําอ้ัน 23373 ม.พัน.28 พล.ม.1

12248 ส.ท. ชูเกียรติ  อินทร 23374 ม.พัน.28 พล.ม.1

12249 ส.ท. ชยพล  แปยอ 23375 ม.พัน.28 พล.ม.1

12250 ส.ท. บรรเจิด  อุบัติ 23376 ม.พัน.28 พล.ม.1

12251 ร.อ. ดนัย  ปนะถา 23377 สมาชิกสงเงินเอง

12252 ส.อ. อัชรากร  ขุนสันเทียะ 23378 ป.4 พัน.4

12253 ส.อ. ธนัทภัทร  บุตรแกว 23379 ป.พัน.7 พล.ร.7

12254 ส.อ. รัฐพงษ  เรนทอน 23380 ป.พัน.7 พล.ร.7

12255 ร.ต. อํานวย  สุวรรณเทพ 23381 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

12256 จ.ส.อ. กิตติธัช  ชัยวินิจ 23382 พัน.พัฒนา 3

12257 ส.อ. จักรกฤช  กํ่าผัน 23383 พัน.พัฒนา 3

12258 จ.ส.ต. รณชัย  กาเครื่อง 23384 พัน.พัฒนา 3

12259 ส.อ. พงษสิทธ์ิ  มูลณี 23385 ช.พัน.8 พล.ม.1

12260 ส.อ. อนุชิต  พลทิพย 23386 ส.พัน.4 พล.ร.4

12261 ส.อ. สัญญาลักษณ  จันทรลอย 23387 ส.พัน.11 พล.ม.1

12262 ส.อ. อธิวัฒน  อินสองใจ 23388 ส.พัน.23 ทภ.3

12263 ส.ต. คุณธรรม  สิทธิศักดิ์ 23389 พัน.สร.4
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12264 จ.ส.ต. ธนกร  ถวัลยธรรม 23390 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

12265 ส.ท. ณัฐวุฒิ  ขัตติยะ 23391 มทบ.34

12266 ส.ท. ฉัตรชัย  นอยเจริญ 23392 มทบ.310

12267 ส.ท. กรวิทย  เข่ือนแกว 23393 มทบ.310

12268 พ.ท.หญิง เยาวภา  คงมั่น 23394 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

12269 ส.ต. ณัฐชนนท  คุมเมือง 23395 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

12270 นาย ณัฐนันท  แกวมา 23396 รพ.คายพอขุนผาเมือง

12271 นาย ธรรมนูญ  สวางเมือง 23397 รพ.คายพอขุนผาเมือง

12272 ส.อ.หญิง ทิภาวรรณ  เกาเดน 23398 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

12273 ส.ท. วีระวุฒิ  กันยา 23399 สง.สด.จว.พ.ช.

12274 ส.ท. เอกรัฐ  บุญเอ่ียม 23400 กรม ทพ.32

12275 ส.อ. โยธิน  พรมจันทร 23401 กรม ทพ.32

12276 ส.อ. ภัทรพล  รักอุปธรรม 23402 กรม ทพ.35

12277 อส.ทพ. ประสิทธ์ิ  กาวิน 23403 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

12278 อส.ทพ. ธนศักดิ์  ธราทรัพย 23404 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

12279 อส.ทพ. ศุภชัย  กุลกิจปรีดา 23405 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

12280 ส.อ. ณัฐพงษ  สุขแกวฟา 23406 ร.4 พัน.1

12281 อส.ทพ. กิตติพงษ  เตชะธิ 23407 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

12282 จ.ส.อ. ยุทธการ  เย็นใจ 23408 ร.4 พัน.1

12283 จ.ส.อ. ดอกรัก  ยอดเกตุ 23409 ร.14 พัน.1

12284 ร.ต. สุเชียง  เตื่อยภักดี 23410 ม.3 พัน.26

12285 จ.ส.อ. ภาณุพงศ  ปานหลา 23411 ม.3 พัน.13

12286 จ.ส.อ. กิตติ์พิพัฒน  พรหมตรุษ 23412 ม.พัน.15

12287 จ.ส.อ. ธวัชชัย  ศรีใจอินทร 23413 ป.4 พัน.104

12288 ร.อ. พิสิษฐ  สนิทชน 23414 ช.3 พัน.302

12289 จ.ส.อ. ธลัช  เส็งหะพันธ 23415 ช.3 พัน.302

12290 จ.ส.อ. กิจจา  ประสมทรัพย 23416 สมาชิกสงเงินเอง

12291 จ.ส.อ. ชนะพล  งามเงิน 23417 ส.พัน.11 พล.ม.1

12292 จ.ส.ต. อานันณะชัย  สุขฤทธ์ิ 23418 มทบ.39

12293 พ.ต. อัศนีย  เพ็งสาย 23420 สง.สด.จว.พ.ช.

12294 จ.ส.อ. เอกประสิทธ์ิ  วัชรถาวรศักดิ์ 23421 สมาชิกสงเงินเอง

12295 อส.ทพ. ตนุสรณ  ขันธะศิลา 23422 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12296 อส.ทพ. กิติชัย  ใจสุภา 23423 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12297 อส.ทพ. ดิเรก  เรืองไชยชนะ 23426 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12298 อส.ทพ. อินทนนท  โพธิรัง 23427 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12299 อส.ทพ. อาทิตย  อินสมบัติ 23428 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12300 อส.ทพ.หญิง เกศรินทร  พูลสอน 23429 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12301 ส.อ. บุญญฤทธ์ิ  พรมลี 23430 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

12302 ส.อ. พัชระ  บัวชาบาล 23431 ร.14 พัน.3

12303 ส.ท. เบญจรงค  หีบทอง 23432 ร.14 พัน.3

12304 จ.ส.อ. พจนา  ดุจจันทึก 23433 กรม ทพ.32

12305 จ.ส.ต. ชัยนรินทร  เตชะบุญ 23434 กรม ทพ.32
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12306 ส.อ. ทนงศักดิ์  เตวิชัย 23435 กรม ทพ.32

12307 ส.อ. อาทิตย  เรืองอินทร 23436 กรม ทพ.33

12308 จ.ส.อ. เอกชัย  เสียงสน่ัน 23437 พล.ร.7

12309 ส.อ. อภิชาติ  อินทนนท 23438 ร.7 พัน.1

12310 จ.ส.ท. รัชภู  พิเศษกุล 23439 กรม ทพ.36

12311 ส.ท. อติชาติ  รัตนะวนา 23441 ร.14 พัน.1

12312 ส.อ. อรรถพล  ชมช่ืน 23442 ร.14 พัน.3

12313 พ.ต. วัชระ  บุญฟอง 23443 ป.21

12314 ร.ต. ณัฐดนัย  ดวงจันทร 23444 ช.พัน.8 พล.ม.1

12315 จ.ส.อ. ไพศาล  ทองธรรมชาติ 23445 ช.พัน.8 พล.ม.1

12316 ส.ท. ธนบัตร  ออนทา 23446 ม.3

12317 จ.ส.อ.หญิง สุรางครัตน  สายบุญเกิด 23447 มทบ.36 

12318 อส.ทพ. อุรุพงศ  สมชัย 23448 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12319 อส.ทพ. ปณณทัต  ทองนาบัว 23450 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12320 อส.ทพ. จิตติกร  ธงอาษา 23451 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12321 อส.ทพ. บรรจง  ศรีลาวงค 23452 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12322 อส.ทพ. พยุงศักดิ์  วงศสุยะ 23454 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12323 อส.ทพ. อนุรักษ  สมสื่อ 23456 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12324 จ.ส.อ. ยุทธนา  พรมสงฆ 23457 มทบ.39

12325 พ.ท. เฉลิมยศ  ทัศนัย 23458 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

12326 ส.อ. เอกชัย  วังคะพันธ 23459 ร.17 พัน.2

12327 จ.ส.อ. ภาคภูมิ  กลิ่นสาคร 23460 ทภ.3

12328 ส.ท. ฐนกร  มั่งสูงเนิน 23461 ทภ.3

12329 จ.ส.อ. จิติพงษ  ชัยเทพ 23462 รอย.บก.พล.ร.4

12330 ส.ท. ธนะพงษ  จาระมีชัย 23463 รอย.บก.พล.ร.4

12331 ส.อ. ทศพล  เพ็ชรดี 23464 ร.4

12332 จ.ส.อ. เอกชัย  เทพมณี 23468 ร.7 พัน.2

12333 จ.ส.ต. จักรกริช  กันทา 23469 ร.7 พัน.2

12334 ส.อ. ธีรสุวัฒน  คุณยศยิ่ง 23470 ร.7 พัน.2

12335 ส.อ. เกรียงศักดิ์  กัณสิทธ์ิ 23471 ร.7 พัน.2

12336 ร.ต. พงษปติ  ปนปนคง 23472 ร.14 พัน.3

12337 ส.อ. อัศวพล  พิลาเปลา 23473 ร.14 พัน.3

12338 ส.ท. กฤษฏิกรณ  หุตามัย 23474 ร.14 พัน.3

12339 ส.ท. รัฐพล  สิงหสัน 23475 ร.14 พัน.3

12340 ส.ท. ทนงศักดิ์  ตนกวาว 23476 ร.14 พัน.3

12341 ส.อ. ณัตติชัย  จินจํา 23477 ร.14 พัน.3

12342 ส.ท. สันติภาพ  ใฝเดนดี 23478 ร.14 พัน.3

12343 ส.ท. อดิศร  วรรณจักร 23479 ร.14 พัน.3

12344 ส.ท. บุญญาฤทธ์ิ  สังขบุญชู 23480 ร.14 พัน.3

12345 ส.อ. สาริศ  ศิริโรจน 23481 รอย.บก.พล.ร.4

12346 ส.อ. ดํารงศักดิ์  สารใจ 23482 ร.17 พัน.3

12347 ร.ต. ชรินทร  สีทาว 23484 ศูนยการบินทหารบก
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12348 ส.อ. กลวัชร  มันตะสูตร 23485 ม.3 พัน.18

12349 ส.อ. พลากร  เคาแคน 23486 ม.พัน.28 พล.ม.1

12350 ส.ท. นิพนธ  ยามดี 23487 ม.พัน.28 พล.ม.1

12351 ส.ท. เฉลิมพล  บุญยรัตน 23488 ป.4 พัน.4

12352 ส.ท. จิรายุส  ธูปเหมือน 23489 ป.4 พัน.104

12353 ส.ท. อมรเทพ  มุมวงค 23490 ป.4 พัน.104

12354 ส.ท. ศรลักษณ  บัวสังข 23491 ป.4 พัน.104

12355 ส.ท. โยธิน  คงคา 23492 ป.4 พัน.104

12356 ร.ท. สุวิทย  ทาคูบอน 23493 ป.21

12357 ส.ท. อมรเทพ  วงศบุรี 23494 ป.21

12358 จ.ส.ท. ประทีป  ยศปญญา 23495 พล.พัฒนา 3

12359 จ.ส.อ. วัชราวุธ  มิ่งมิตรมี 23496 พัน.พัฒนา 3

12360 ส.อ. วัฒนา  ไผเพชร 23497 ส.พัน.4 พล.ร.4

12361 ส.ท. พีระพงษ  สีมา 23498 ส.พัน.4 พล.ร.4

12362 ส.อ. พันธุศักดิ์  ชุมเย็น 23499 ส.พัน.11 พล.ม.1

12363 ส.อ. ภิรมย  ก่ิงกาหลง 23500 ส.พัน.11 พล.ม.1

12364 จ.ส.ต. วิรัช  มีดี 23501 ส.พัน.11 พล.ม.1

12365 ส.อ. สุประพรี  อามาตร 23502 มทบ.34

12366 ส.ท. กิตติพงศ  มะหิตธิ 23503 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

12367 ส.อ. นัฐพงษ  บุญเพ่ิม 23504 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

12368 ส.ท. รณฤทธ์ิ  สุรเดช 23505 มทบ.36 

12369 ส.ท. ปยะพงษ  นาคง 23506 มทบ.36 

12370 ส.ท. ณฐพงษ  โกลาหะฬะ 23507 มทบ.39

12371 ร.อ.หญิง ณัฏฐา  ปราบริปูตลุง 23508 พัน.สร.23

12372 น.ส. อุบล  ไชยมาตย 23509 รพ.คายพอขุนผาเมือง

12373 ส.อ. ชูทิน  จินะใจหาญ 23511 กอง พธ.พล.ร.4

12374 ส.ต. ยุทธภูมิ  เสี่ยงบุญ 23512 กอง พธ.พล.ร.4

12375 ส.ท. ธีรพล  คําโฮง 23513 กอง สพบ.พล.ร.4

12376 ส.ท. ชานนท  สอนเจตน 23514 กอง สพบ.พล.ร.4

12377 ส.ท. เอกลักษณ  ประโลม 23515 กอง สพบ.พล.ร.4

12378 ส.ท. กัณณกิตตินันท  ลําลึก 23516 พัน.สร.4

12379 ส.ท. ณัฐภัทร  วงษสุวรรณ 23517 รอย.ลว.ไกล 4

12380 ส.ท. ภัคพัฒน  พงษภู 23518 สง.สด.จว.พ.ล.

12381 ร.อ. จิรวัฒน  ชาอินทร 23519 สง.สด.จว.พ.ช.

12382 ส.ต. จักรกฤษณ  ปาเมืองมูล 23521 มทบ.32

12383 ส.ท. ธนิสรณ  วินิจสร 23522 สง.สด.จว.อ.ต.

12384 ส.อ. ชยานนท  ปาลวัฒน 23523 กรม ทพ.33

12385 อส.ทพ. พิทยา  วนาเฉลิมสิทธ์ิ 23524 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

12386 ส.ท. พัชรพงษ  ศรียอด 23525 ร.14 พัน.3

12387 ส.อ. วิชญชล  เก้ือกลิ่น 23526 กรม ทพ.36

12388 อส.ทพ. ยุทธภูมิ  วงศบุญเรือง 23528 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

12389 อส.ทพ. โยธิน  ธาราวนาพิทักษ 23529 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)
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12390 อส.ทพ. ณรงค  ละปาน 23530 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

12391 ส.อ. ปญญา  พรมพิทักษ 23531 ร.4

12392 จ.ส.ท. ณรงคกรณ  สิทธิสุรินทร 23533 ร.14 พัน.2

12393 ส.อ. ปกาศิต  เทศารินทร 23534 ม.3 พัน.13

12394 ร.ต. วสันต  เพ็งไพบูลย 23536 ทภ.3 (นายทหาร)

12395 ร.ท. วีระชัย  แข็งสาริกิจ 23537 ร.4 พัน.3

12396 ส.อ. ยุทธนา  รักษาดี 23538 ร.14 พัน.1

12397 จ.ส.อ. อุทิศ  หลมเพชร 23539 ม.3

12398 จ.ส.อ. ธีรพงษ  เฉื่อยฉ่ํา 23540 ม.3 พัน.18

12399 ร.ต. สุเนตร  เขียวศรี 23541 ม.พัน.28 พล.ม.1

12400 ส.อ. ธนารัตน  เจดียทอง 23542 ป.4 พัน.4

12401 จ.ส.อ. ธีระศักดิ์  อินทศรี 23544 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

12402 จ.ส.อ. จิรพงศ  สุมแกว 23545 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

12403 อส.ทพ. สํานวน  โนนดวง 23546 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

12404 จ.ส.ท. นาคร  จันทกร 23547 กรม ทพ.36

12405 อส.ทพ. สมบูรณ  ประจวบสุข 23548 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

12406 อส.ทพ. วิชัย  สาริโท 23549 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

12407 ส.ต. ยุรชาติ  หมวกสังข 23550 ร.14 พัน.2

12408 ร.ต. เทียนชัย  แถมสุข 23551 สง.สด.จว.น.ว.

12409 ส.ท. กฤษณะ  ทัพธานี 23552 รอย.ปจว.3

12410 จ.ส.อ. กฤษณะ  ธูปมงคล 23553 ช.พัน.8 พล.ม.1

12411 ส.ท. อาทิตย  พรมแจง 23554 ช.พัน.8 พล.ม.1

12412 ส.อ. อมรเทพ  นครรัมย 23555 ม.พัน.9 พล.ร.4

12413 จ.ส.ต. ปยณัฐ  จันทรรักษ 23556 กอง สพบ.พล.ร.4

12414 ส.อ. มนูญ  จองไฟ 23557 กอง สพบ.พล.ร.4

12415 ส.อ. นพนัฐ  ชินพะวอ 23558 ร.14

12416 จ.ส.อ. สัมพันธ  ไตรถวิลละ 23559 พล.พัฒนา 3

12417 จ.ส.อ. เสนห  หลวงพรม 23560 ม.พัน.28 พล.ม.1

12418 จ.ส.อ. สุรพงษ  วงษทํามา 23561 ส.พัน.11 พล.ม.1

12419 ส.ต. วรวิทย  คําตึง 23562 ม.3 พัน.13

12420 ส.อ. อภิสิทธ์ิ  วังคะฮาต 23563 ช.พัน.8 พล.ม.1

12421 จ.ส.อ. พยอม  แสงกูล 23564 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

12422 จ.ส.อ. ยอด  สมองดี 23565 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

12423 ร.ต. เสวก  นวลจร 23566 กรม ทพ.33

12424 ส.อ. ธนวรเดช  แพงมา 23567 ร.17 พัน.2

12425 อส.ทพ.หญิง วรณัน  ธนาวรสรณ 23568 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12426 อส.ทพ.หญิง เสาวภา  นาสอน 23569 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12427 อส.ทพ. ทินกร  สุสกุลโชคดี 23570 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12428 อส.ทพ. ประพจน  อมรใฝธนากุล 23571 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12429 อส.ทพ. นิรันดร  นาจาย 23573 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12430 อส.ทพ. เทิดศักดิ์  สีนวล 23574 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12431 อส.ทพ. ไกรสร  บงกชผองอําไพ 23575 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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12432 อส.ทพ. ชาญณรงค  ทองอยู 23577 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12433 อส.ทพ. พงษศักดิ์  อภิสุขิตา 23578 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12434 อส.ทพ. สันติภาพ  ผิวงาม 23579 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12435 อส.ทพ. มานพ  อินตะแสน 23580 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12436 อส.ทพ. ลิขิต  ออนคํา 23581 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12437 อส.ทพ. สุริยะ  เสมอเหมือน 23582 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12438 อส.ทพ. วิทวัธ  จิตอารี 23584 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12439 อส.ทพ. ณรงคฤทธ์ิ  วาระนัง 23585 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12440 อส.ทพ. วสันต  ดินตอแดน 23586 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12441 อส.ทพ. อํานาจ  เมืองศรีพรรณ 23588 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12442 อส.ทพ. เกียรติภูมิ  วงษลา 23589 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12443 อส.ทพ. ธรรมนูญ  ศรีพรรุงเรืองดี 23593 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12444 อส.ทพ. ชาติชาย  นันทกรปรีดา 23595 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12445 อส.ทพ. นิธิ  เพ็งเพชร 23599 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12446 อส.ทพ. ณัฐวุฒิ  พ่ึงสงวนพงศ 23600 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12447 อส.ทพ. อภิวัฒน  ใจคําลือ 23601 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12448 อส.ทพ. ภาณุ  ชาครวิโรจน 23602 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12449 อส.ทพ. เฉลิมพันธุ  กันทะศร 23604 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12450 อส.ทพ. เอกพล  ใฝยิ่งยศ 23605 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12451 อส.ทพ. สิทธิชัย  บํารุงวารี 23608 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12452 อส.ทพ. ธนากร  รังแกว 23612 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12453 อส.ทพ. ชัยณรงค  ชะนารา 23613 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12454 อส.ทพ. จีราวัฒน  จุมปาลี 23614 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12455 อส.ทพ. ศรนรินทร  บัวเหมือน 23615 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12456 อส.ทพ. สุธีร  ไผสกุลวนากร 23619 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12457 อส.ทพ. วิรัช  กาญจนคีรีชล 23622 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12458 อส.ทพ. ทรงศักดิ์  เรือนนาค 23623 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12459 อส.ทพ. สุรพันธ  ฝนปะละ 23624 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12460 อส.ทพ. รังสรรค  รกไพร 23625 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12461 อส.ทพ. ชนะ  ออนอาจ 23627 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12462 อส.ทพ. ประดิษฐชัย  ดอกไมปา 23628 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12463 อส.ทพ. สํารวจ  ใจปง 23629 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12464 อส.ทพ. ยุรนันท  พระวงษวัน 23632 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12465 อส.ทพ. ณัฐพงษ  อุดเตี่ยง 23633 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12466 อส.ทพ. ไชยยา  วุฒิงามวิจิตร 23634 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12467 อส.ทพ. ปฏิทาธาร  สิงหภา 23635 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12468 อส.ทพ. วารินทร  ฉัตรกมลทิพย 23636 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12469 อส.ทพ. วิมล  จันทะคุณ 23638 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12470 อส.ทพ. กรวิชญ  ฝปากเพราะ 23640 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12471 อส.ทพ. ไกรวุฒิ  ไชยแกว 23641 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12472 อส.ทพ. จะโพ  กมลมิกานนท 23642 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12473 อส.ทพ. พรอมรบ  ใฝฝากอรรยา 23643 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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12474 อส.ทพ. พงษศิริ  สงาเพียรสิริ 23645 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12475 อส.ทพ. สุรชัย  ทิพวรรณ 23647 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12476 อส.ทพ. บิณฑษานต  ศักดิ์ประเสริฐ 23648 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12477 อส.ทพ. จักรพันธ  มะตัน 23649 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12478 อส.ทพ. ไพโรจน  จิตธารา 23650 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12479 อส.ทพ. อภิชาติ  ตันกุระ 23651 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12480 อส.ทพ. ธนชัย  รําไพพนา 23652 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12481 อส.ทพ. กฤษฎา  โฉมอุดม 23654 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12482 อส.ทพ. ธนา  ฮดบุญเรือง 23655 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12483 อส.ทพ. พิภพ  พูลนุช 23656 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12484 อส.ทพ. เอกภพ  อักขระ 23657 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12485 อส.ทพ. ไพศาล  รุงรังสรรค 23658 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12486 อส.ทพ. วันชัย  ธํารงวนาลี 23659 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12487 อส.ทพ. บุญชู  งามทรง 23660 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12488 อส.ทพ. คงเดช  พานิชตบุตร 23661 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12489 อส.ทพ. ประยูร  ศรีพรรุงเรืองดี 23662 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12490 อส.ทพ. หยกไทย  ชมพูนุทสิงขร 23665 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12491 อส.ทพ. วุฒิพันธ  อองอาริน 23666 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12492 อส.ทพ. ณรงฤทธ์ิ  นุวา 23667 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12493 ส.ต. พรเทพ  บัวคํา 23668 กรม ทพ.33

12494 อส.ทพ. ปรีชา  สิริสกุลโกศล 23672 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12495 อส.ทพ. ยุทธพงษ  ชีวกุลสัมพันธ 23677 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12496 อส.ทพ. ธวัช  จันทรชูวิจิตร 23678 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12497 อส.ทพ. สมคิด  ฟองสะอาด 23680 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12498 ส.ท. สุทัศน  ฉิมกาญจนะ 23682 ม.พัน.28 พล.ม.1

12499 อส.ทพ. ฐิติภัศ  เปรงปราง 23683 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12500 อส.ทพ. เสกสรร  นิวงษา 23686 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12501 อส.ทพ. วรวุฒิ  ยอดขวัญคีรี 23687 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12502 อส.ทพ. ประชา  อาภาประเสริฐ 23688 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12503 อส.ทพ. อภิเดช  เฟองฟูพงคพันธ 23689 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12504 อส.ทพ. มานพ  สุโรพันธ 23690 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12505 อส.ทพ. ทองแจม  กลาพันธุดี 23693 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12506 อส.ทพ. สุนทร  เกียรติยศ 23694 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12507 อส.ทพ. แคโย  ดุจเฟองฟา 23695 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12508 อส.ทพ. นิวัตน  หยกโรจนวสุ 23697 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12509 อส.ทพ. อนุสรณ  พงษทรัพย 23698 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12510 อส.ทพ. โชคชัย  ถาติ๊บ 23699 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12511 ส.ต. ปฐมพงศ  สมประสงคเดชา 23702 ทภ.3

12512 จ.ส.อ. อนุวัฒน  ยอดเจริญ 23704 ร.4 พัน.2

12513 ส.ท. คารม  ทิพยสังขวงษ 23705 ร.4 พัน.3

12514 พ.ท. ขวัญเอก  รัชดาธนวัฒน 23706 ร.17 พัน.4

12515 จ.ส.อ. อรรถพล  นิยมกิจ 23707 ร.7 พัน.1
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12516 จ.ส.ท. อดุลย  หมื่นบุญเปง 23708 ร.7 พัน.1

12517 ส.อ. สมพงษ  ภูจอมคา 23709 ร.7 พัน.2

12518 ส.ท. ธนกฤต  คันทะ 23710 ร.7 พัน.2

12519 จ.ส.อ. วัชระพงษพันธ  ฟงอารมณ 23711 ร.17 พัน.4

12520 จ.ส.ต. คมสัน  แสงรัตน 23712 ร.17 พัน.4

12521 จ.ส.อ. ประเสริฐ  เพชรแสง 23713 ม.3 พัน.26

12522 ส.อ. ณรงค  ทรงทอง 23714 ม.พัน.28 พล.ม.1

12523 ส.อ. วัชรากร  พงษบุตร 23715 พล.พัฒนา 3

12524 ส.ต. อนันต  ทองคํา 23716 ช.พัน.4 พล.ร.4

12525 จ.ส.อ. ศุภรัตน  ดวงลา 23717 ช.พัน.8 พล.ม.1

12526 จ.ส.อ. วรพล  เลี่ยมสกุล 23718 ช.พัน.8 พล.ม.1

12527 ส.ท. ณัฐวุฒิ  ภูระยา 23719 ส.พัน.11 พล.ม.1

12528 ส.ท. กฤษดากร  พิทักษ 23720 ส.พัน.11 พล.ม.1

12529 ส.ท. อนุวัฒน  ชินชัย 23721 ส.พัน.23 ทภ.3

12530 ส.อ. วัชระ  สายแวว 23722 มทบ.39

12531 ส.ต. ปณณวัฒน  ตัดพุดซา 23723 กอง พธ.พล.ร.4

12532 ส.ท. สุทธิกานต  พรมตา 23724 กอง พธ.พล.ร.4

12533 ส.ท. วศิน  ศรีสวัสดิ์ 23725 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

12534 ส.ต. พฤทธ์ิ  ฟองเอม 23726 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

12535 ร.ต. จักรภัทร  เสาะสมบูรณ 23727 มทบ.34

12536 พ.ต. สมบูรณ  จิตรประสาร 23728 สง.สด.จว.ช.ร.

12537 ส.อ. วันชัย  สองสี 23729 กรม ทพ.31

12538 ส.ท. คณิต  ฝปากเพราะ 23730 กรม ทพ.31

12539 อส.ทพ. สมพงษ  กลิ่มหอม 23731 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

12540 ส.อ. ทักษดนัย  ไชยพิมพ 23732 ร.7 พัน.2

12541 ส.ท. บอย  ทาฤทธ์ิ 23733 มทบ.34

12542 จ.ส.อ. วีระศักดิ์  พูลทวี 23734 ช.3 พัน.302

12543 ส.อ. อนุชา  กิตติวัฑฒนานนฐ 23735 ช.3 พัน.302

12544 ส.อ. คณาพจน  มวงอยู 23736 ช.3 พัน.302

12545 ส.อ. ปราจีน  ไฝเพ็ชร 23737 ม.3 พัน.13

12546 จ.ส.อ. พัฒนพงษ  พิรุณ 23738 สมาชิกสงเงินเอง

12547 ส.อ. อรรถพล  อินทนนท 23739 ม.3 พัน.26

12548 พ.ต.หญิง สุจิตรา  อ่ิมคง 23740 รพ.คายพอขุนผาเมือง

12549 จ.ส.อ. มาโนช  ชมภูทวีป 23741 กอง สพบ.พล.ม.1

12550 จ.ส.ต. เชาวฤทธ์ิ  มูลมาตย 23742 กอง สพบ.พล.ม.1

12551 ส.อ. ปรีชา  ราตรีพรทิพย 23743 ป.4 พัน.4

12552 จ.ส.อ. ณัฐชัย  ผาผอง 23744 ช.พัน.4 พล.ร.4

12553 ส.ท. เฉลิมพล  คล่ําเงิน 23745 ช.พัน.4 พล.ร.4

12554 ส.อ. อรรถสิทธ์ิ  อโณทัย 23746 ส.พัน.4 พล.ร.4

12555 จ.ส.อ. จตุพล  สายเครื่อง 23747 มทบ.36 

12556 ส.อ. กันตกวี  สุริโย 23748 ม.3 พัน.26

12557 จ.ส.อ. สุรเชษฐ  เวทมนต 23749 ช.พัน.8 พล.ม.1
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12558 ส.อ. เชาวริน  เกตุบํารุง 23750 ศปภอ.ทบ.3

12559 ส.ท. เสถียร  ใจปลื้มบุญ 23751 ศปภอ.ทบ.3

12560 ส.อ. ธีทรัศ  งามขํา 23752 ทภ.3

12561 ร.ต. อํานาจ  ศิลาพันธ 23754 ม.3

12562 จ.ส.อ. เอนก  นิลทะสิงห 23755 ม.3 พัน.18

12563 ร.ต. นัธทวัฒน  โพนสาลี 23756 ม.3 พัน.18

12564 จ.ส.อ. พลพิพัฒน  เสือสมิง 23758 ช.3 พัน.302

12565 ร.ท. ฐิติวัฒน  ทวีจันทร 23759 ช.พัน.4 พล.ร.4

12566 จ.ส.อ. เริงศักดิ์  พุทธา 23760 ส.พัน.4 พล.ร.4

12567 จ.ส.อ. วิษณุ  อินทโชติ 23761 ส.พัน.4 พล.ร.4

12568 จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย  แสงงามซึ้ง 23762 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

12569 จ.ส.ต. อภิชาติ  เทศกาล 23763 มทบ.39

12570 จ.ส.อ. พิษณุ  โพธิชัย 23764 สง.สด.จว.ล.พ.

12571 ร.ท. ภิรมย  สิงหคง 23765 กรม ทพ.33

12572 ส.ต. ลิขิต  แกวลี 23767 มทบ.310

12573 ส.ต. จิรัฏฐ  เลาหะจินดา 23768 ร.14 พัน.2

12574 ส.อ. ภาณุพงศ  สิงหสุข 23769 ร.7 พัน.2

12575 ส.ท. กิตติ  รุงเรือง 23770 ทภ.3

12576 ส.ท. ศราวุธ  ระลึก 23771 กรม ทพ.32

12577 ส.อ. สุทธิพงศ  ลบยิ้ม 23772 รอย.บก.พล.ร.4

12578 ส.อ. จักรพันธ  ทิพยปญญา 23773 ร.17 พัน.4

12579 ส.อ. วรุตม  ปนมี 23774 ร.17 พัน.4

12580 จ.ส.อ. เดนชัย  กันมะ 23775 ม.3

12581 จ.ส.ต. กิติศักดิ์  แรงจริง 23776 ม.3 พัน.18

12582 จ.ส.ต. สรวิชญ  เท่ียงสกุล 23777 ป.พัน.7 พล.ร.7

12583 ส.อ. อรรถพล  ทองมนต 23778 ป.พัน.7 พล.ร.7

12584 ส.ท. พัดธนัย  นนทมาลย 23779 ป.พัน.7 พล.ร.7

12585 ส.ต. เจตรินทร  อินนา 23780 ป.พัน.17 พล.ร.7

12586 ส.อ. วิทวัส  บุญเรือง 23781 ป.พัน.17 พล.ร.7

12587 ส.ต. อภิสิทธ์ิ  แกวสืบ 23782 ป.พัน.17 พล.ร.7

12588 ส.ท. หัตถวุฒิ  ปนทอง 23783 ป.พัน.17 พล.ร.7

12589 ส.ท. ณัฐวุฒิ  น่ิมนงค 23784 รอย.ปจว.3

12590 ร.อ. อรรถคม  บุญแนบ 23785 ช.พัน.8 พล.ม.1

12591 ส.อ. พงษเทพ  แกวใส 23786 ช.พัน.8 พล.ม.1

12592 พ.ต. อาทิตย  แสนยาง 23787 มทบ.39 (นายทหาร)

12593 ส.ต. เอกชัย  เสือมั่น 23788 กรม ทพ.33

12594 ส.ต. คเชนทร  เกิดชาง 23789 กรม ทพ.33

12595 จ.ส.อ. ทวิท  เอ่ียมสะอาด 23790 ทภ.3

12596 พ.ท. วีระชาติ  โชติวรอานนท 23791 พัน.พัฒนา 3

12597 ร.ต. ปภาวิน  เผากันทะ 23792 สง.สด.จว.ช.ร.

12598 จ.ส.อ. ถวิล  เอ่ียมสอาด 23793 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค

12599 จ.ส.อ. เสนห  มกรเสน 23794 ช.พัน.4 พล.ร.4
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12600 จ.ส.อ. เรวัฒน  พวงสมบัติ 23795 ช.พัน.4 พล.ร.4

12601 ร.ท. ณัฐพงศ  คงไชย 23796 ศฝ.นศท.มทบ.31

12602 จ.ส.อ. อนุพล  คาภูนอย 23797 พล.ร.7

12603 ส.อ. ภัทรพันธ  วิมลใย 23798 ร.14

12604 ส.ท. อาทิตย  บุญเย็น 23799 พล.ร.7

12605 ส.อ. อัมฤทธ์ิ  คนสูง 23800 มทบ.38

12606 จ.ส.อ. เสกสรรค  สิงหโตแกว 23801 ป.4 พัน.104

12607 จ.ส.อ. พาวิน  จาดศรี 23802 ป.4 พัน.104

12608 ร.ต. สาคร  นามสุขี 23803 กรม ทพ.36

12609 ส.อ. ปยะเกียรติ  ยาหลง 23804 มทบ.39

12610 ส.ท. บุรวิชญ  เจริญสมบัติ 23805 ส.พัน.4 พล.ร.4

12611 ส.ท. วัยทยา  สุดใจ 23806 ส.พัน.4 พล.ร.4

12612 พ.ต. นคร  พิมสาร 23807 ร.14

12613 ส.อ. นิติพล  คุมขัง 23808 พัน.สห.31

12614 ส.ท. อภิวัตร  พุมเทียน 23809 ร.14 พัน.1

12615 ส.อ. จักรวุฒิ  ศิริรัตน 23810 ร.14 พัน.1

12616 ส.อ. สุวรรณชาติ  แสงศร 23811 พล.ม.1

12617 จ.ส.ต. อดิสรณ  เหลาเจริญ 23812 ม.3

12618 ส.ท. วีระพงษ  ครองปญญา 23813 ม.3

12619 ส.ต. กรกฏ  ทองเกิด 23814 มทบ.310

12620 ร.ต. วิษณุ  จอมภา 23815 ฝรพ.3

12621 ส.อ. สมประสงค  อัครผล 23816 ม.พัน.9 พล.ร.4

12622 ส.อ. ธีรชัย  ไชยยะ 23817 สมาชิกสงเงินเอง

12623 ส.ท. ธนกฤษฏ  คงสุด 23818 ร.4

12624 ส.ท. บัณฑิต  หอทอง 23819 ร.4

12625 ส.ท. ฐิติกร  หวยสุข 23820 ร.4

12626 ส.อ. องอาจ  เสนาภักดิ์ 23821 ร.4 พัน.3

12627 จ.ส.ท. แกวบัณฑิต  แสนอุบล 23822 ร.4 พัน.3

12628 จ.ส.ต. นิติชาติ  เตชะวัชรีกุล 23823 ร.7

12629 ส.ท. ศรราม  อูนาค 23824 ร.14 พัน.1

12630 จ.ส.อ. ภูริวัจน  สุริเมือง 23825 ร.14 พัน.2

12631 ร.ต. อรัญ  บุญเท่ียง 23826 พล.ม.1

12632 จ.ส.อ. คําตัน  ลาดทอง 23827 ม.พัน.28 พล.ม.1

12633 จ.ส.อ. สันติภาพ  นิลมาลา 23828 ม.3

12634 จ.ส.ต. วิทวัส  ปนสืบ 23829 ม.3

12635 จ.ส.อ. นัฐศักดิ์  ศักดิ์วรงค 23830 ม.3 พัน.18

12636 ส.ท. อธิชัย  ศรีจันทรหอม 23831 ม.3 พัน.18

12637 ส.อ. สุเมธ  คลายชม 23832 ม.พัน.7

12638 ส.อ. ศุภกร  ธรรมวงค 23833 รอย.ม.(ลว.) 4

12639 ส.อ. พชร  ขุมทอง 23834 รอย.ม.(ลว.) 4

12640 ส.ท. พีระพล  คําจิตร 23835 ป.4 พัน.104

12641 ส.ท. เพชรพงษ  รักแจง 23836 ป.4 พัน.104
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12642 จ.ส.อ. ณัฐพล  มั่งมี 23837 ป.21

12643 ร.ต. ทศวรรษ  ปนทะวัง 23838 พัน.พัฒนา 3

12644 ร.ต. ณัฐวุฒิ  พูกลั่น 23839 พัน.บ.9

12645 ส.อ. ปรีชา  ไผเรือง 23841 พัน.พัฒนา 3

12646 ส.ท. จิระวิน  ยะสืบ 23842 ช.3 พัน.302

12647 จ.ส.อ. ชัยยง  เพ็ชรจํานงค 23843 ช.พัน.8 พล.ม.1

12648 จ.ส.อ. อุทัย  สารยศ 23844 ร.4 พัน.3

12649 ส.อ. อาทิตย  ตันตา 23845 ช.พัน.4 พล.ร.4

12650 ส.ท. เอกลักษณ  เครือแกนแกว 23846 ส.พัน.11 พล.ม.1

12651 ร.ต.หญิง ชอเอ้ือง  สาสังข 23847 ทภ.3 (นายทหาร)

12652 จ.ส.อ. บุญยืน  สุระภา 23848 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

12653 พลอาสาฯ ธารายุทธ  ศิริภาพ 23849 มทบ.31 (ลูกจาง)

12654 ส.อ. พลวัต  พิงคะสันติ 23850 มทบ.34

12655 จ.ส.ต. วิจิตร  ฐิตะสาร 23852 มทบ.36 

12656 ส.ท. คุณากร  ทนคง 23853 มทบ.36 

12657 จ.ส.อ. สําเริง  จงยอกลาง 23854 มทบ.35

12658 ส.อ. อนุศักดิ์  ลําอินทร 23855 มทบ.35

12659 ส.ท. ณัฐกิจ  คําสา 23856 มทบ.35

12660 ส.ท. ศุภลักษณ  นอยทิม 23857 มทบ.35

12661 ส.ท. วัฒนชัย  อัศวเวโรจน 23858 มทบ.310

12662 พลอาสาฯ วรพจน  ศรีตะลา 23859 มทบ.310

12663 พลอาสาฯ ภาณุพงศ  ปนคํา 23860 มทบ.310

12664 ร.ต. ธีรพงษ  วงศทองเหลือ 23861 รอย.ปจว.3

12665 ร.อ. บรรจงศักดิ์  ถาแกว 23862 สง.สด.จว.ล.ป.

12666 ส.อ. ธนพนธ  โตสัมฤทธ์ิ 23864 รพ.คายสุรศักดิ์มนตรี

12667 อส.ทพ. นพคุณ  คําลือ 23866 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12668 อส.ทพ. ธนชาติ  เมืองมูล 23867 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12669 อส.ทพ. สนธยา  อนนอย 23868 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12670 อส.ทพ. วสิษฐพล  นํ้าสา 23869 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12671 อส.ทพ. โกวิทย  ดาราพงศมณี 23870 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12672 อส.ทพ. กิตติพงษ  ล่ําสัน 23871 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12673 อส.ทพ. ชยพล  ปวนสุวัน 23872 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12674 อส.ทพ. ยุทธนากร  ยั่งยืน 23873 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12675 อส.ทพ. วิรัตน  ดอนมูล 23874 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12676 อส.ทพ. นพรัตน  เจือจาน 23875 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12677 อส.ทพ. ศราวุธ  ถาวะดี 23876 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12678 อส.ทพ. สุรวสันต  ประกอบ 23877 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12679 อส.ทพ. ภูวนาถ  จันเงิน 23878 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12680 อส.ทพ. ปยะกรณ  คนต่ํา 23879 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12681 อส.ทพ. อัษฎาวุฒิ  ชายวิชัย 23880 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12682 ส.ต. ปยะ  อัวคนซื่อ 23881 กรม ทพ.33

12683 ส.ต. ปยวัฒน  พรมพิมพ 23882 กรม ทพ.33
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12684 อส.ทพ. เปลี่ยนแปลง  ศรีประดับไพร 23884 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12685 อส.ทพ. ประเสริฐ  ใฝสุจริต 23885 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12686 อส.ทพ. ทองดี  เปลงฉวีวรรณ 23886 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12687 อส.ทพ. อุทยาน  บัญชาวิโรจน 23889 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12688 อส.ทพ. คําสิงห  ชูช่ืน 23890 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12689 อส.ทพ. สัญชัย  ปูเรือน 23892 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12690 อส.ทพ. อดุลยชัย  ใจยา 23893 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12691 อส.ทพ. ณัฐวุฒิ  โตเนียม 23894 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12692 จ.ส.อ. ภูฉัตร  อินทราวุธ 23897 กรม ทพ.33

12693 จ.ส.อ. ไพโรจน  เขมนกิจ 23898 ช.พัน.8 พล.ม.1

12694 ร.ต. ธีรพล  บุญรอด 23899 ร.4 พัน.3

12695 พ.อ. นิการณ  ธรรมใจอุต 23900 บชร.3

12696 จ.ส.อ. ธีระยุทธ  บุญธรรม 23901 ทภ.3

12697 จ.ส.อ. เอกดนัย  พูลสอน 23902 ร.7

12698 ส.อ. ประพจน  เมืองเป 23903 มทบ.36 

12699 จ.ส.อ. ยอดเพชร  สุรินทรตา 23904 ร.14 พัน.2

12700 ร.ต. พันธทิพย  ฉ่ําเพ็ชร 23905 ม.พัน.28 พล.ม.1

12701 จ.ส.อ. ทิพยวัฒ  เหมมั่น 23906 ม.พัน.28 พล.ม.1

12702 จ.ส.อ. สุบิน  คงบาง 23908 ป.4 พัน.104

12703 จ.ส.อ. สถาพร  พัฒนพรหม 23909 พล.พัฒนา 3

12704 จ.ส.อ. ไพโรจน  หอยสังข 23910 ช.3

12705 จ.ส.อ. ชลิต  มีศรี 23911 ช.3 พัน.302

12706 จ.ส.อ. สุทธิพงศ  สุขใย 23912 ช.3 พัน.302

12707 ร.ต. พีรยุทธ  สวนเอก 23913 ช.3 พัน.302

12708 จ.ส.อ. ยุทธชัย  ทองสิน 23914 ช.3 พัน.302

12709 จ.ส.อ. สมุทรปราการ  พอคาชาง 23916 ช.พัน.8 พล.ม.1

12710 จ.ส.อ. ชิดพงษ  โคกสงา 23917 ส.พัน.4 พล.ร.4

12711 ส.อ. กรินทร  ทองวงคบุตร 23918 ร.14 พัน.3

12712 ร.ต. บัณฑิต  อินทะรณ 23920 สง.สด.จว.ส.ท.

12713 ร.ต. โสภณ  อุสาใจ 23921 สง.สด.จว.ช.ร.

12714 จ.ส.อ. อุดม  ปาสาบุตร 23922 มทบ.35

12715 ส.อ. เดียว  ทองมี 23923 มทบ.35

12716 จ.ส.ต. ศุภชัย  แกวมา 23924 ร.7 พัน.1

12717 ส.อ. เอกนรินทร  แปนเนียม 23925 ป.พัน.7 พล.ร.7

12718 ส.ท. ชัยวัฒน  ใจยาเปยงแกว 23926 มทบ.310

12719 ส.ท. อนุชิต  ยะอินตะ 23927 มทบ.310

12720 ส.ต. อิทธิพันธ  หลักทรัพย 23928 มทบ.310

12721 พลอาสาฯ ไกรศร  ใจแปง 23929 มทบ.310

12722 ส.อ. ปยุต  สุดสมัย 23930 พล.พัฒนา 3

12723 ร.ท. วชิรพรรณ  พานทวีป 23931 ช.พัน.4 พล.ร.4

12724 จ.ส.อ. เดชบดินทร  หมั่นพูล 23932 ร.4

12725 พ.ท.หญิง อรุณรัตน  อินสด 23933 มทบ.39 (นายทหาร)
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12726 จ.ส.อ. รัชธร  ธรรมวิเศษ 23934 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

12727 จ.ส.ท. บัญชา  หงษทอง 23935 ส.พัน.11 พล.ม.1

12728 จ.ส.อ. วินัย  แดนทอง 23936 ช.พัน.8 พล.ม.1

12729 ส.อ. อภิเชษฐ  มีศิลป 23937 ป.21

12730 จ.ส.ต. ธิติพงษ  สีดาสลุง 23938 รพ.คายพอขุนผาเมือง

12731 จ.ส.ท. สราวุธ  ปานตัน 23939 รพ.คายพอขุนผาเมือง

12732 พ.ต. อัศนัย  เมืองมูล 23940 พล.ร.7

12733 จ.ส.ต. สมบูรณ  กองสะดี 23941 สง.สด.จว.ช.ม.

12734 จ.ส.อ. ภูมิพัฒน  ทรัพยเจริญ 23942 ช.3 พัน.302

12735 ส.ท. เจษฎา  ณะวรรณ 23943 พล.ร.7

12736 ส.ท. นพดล  เจริญสิงห 23944 ร.4

12737 ส.ต. กิตติศักดิ์  ฉลูทอง 23945 ร.4

12738 จ.ส.อ. ชัยยัญห  กัญญา 23946 ร.4 พัน.1

12739 พลอาสาฯ โสภณ  อยูเย็น 23947 มทบ.310

12740 ส.ต. เกียรติศักดิ์  พุฒนาค 23948 มทบ.310

12741 ส.ต. ทรงยศ  วารีทิพย 23949 ร.7

12742 ร.ต. สมศักดิ์  มวงคุ 23950 พัน.พัฒนา 3

12743 ส.ต. ปญญากร  ศิริโม 23951 ร.7

12744 ส.ต. กิติชัย  บุญยิ่ง 23952 ร.7

12745 ร.ต. สิทธิโชค  สิงหันต 23953 พัน.พัฒนา 3

12746 ส.อ. เวสารัช  เอ้ืออารีราษฎร 23954 พล.ร.7

12747 ร.ท. ธัญพิสิษฐ  มาใจ 23955 พัน.พัฒนา 3

12748 ส.ท. ณรงคฤทธ์ิ  บุญไสว 23956 พล.ร.7

12749 ส.ท. ธงชัย  รวมสิทธ์ิ 23957 พล.ร.7

12750 ส.ต. ธราธิป  เผาแกว 23958 ร.7

12751 ส.อ. นพดล  ชัยวงศ 23959 พล.ร.7

12752 จ.ส.อ. ยุทธนา  สรอยนาค 23961 ป.พัน.7 พล.ร.7

12753 ส.ต. ฤชากร  คณะจันทร 23963 ร.7

12754 ส.ท. ทรงกต  พลนาค 23964 มทบ.39

12755 ส.อ. อัฐพงษ  จันทรแรม 23965 ม.3 พัน.13

12756 ส.อ. วสุรัตน  ดํารงคธรรม 23966 ม.3 พัน.18

12757 ส.ท. พรนารายณ  ลําภา 23968 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

12758 ส.ต. สุขุม  เวชสัสถ 23969 มทบ.36 

12759 จ.ส.อ. อดุลยศักดิ์  อําไพพันธ 23970 ม.3 พัน.26

12760 พล.ต. เลือก  ดานสวาง 23971 รพ.คายสุรศักดิ์มนตรี

12761 ร.ท. ธงชัย  ชมในใจ 23972 สมาชิกสงเงินเอง

12762 ร.ท. บุญกํ้า  สุวรรณรัตน 23973 มทบ.34

12763 พล.ต. รเณศ  อินทรยิ้ม 23974 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม

12764 ส.อ. ดิฐาพงษ  ยะสุข 23975 รอย.บก.พล.ร.4

12765 จ.ส.ต. สุธรรม  บุตรบุญ 23976 รอย.บก.พล.ร.4

12766 ร.อ. นาฤทธ์ิ  จันธิมา 23977 ร.4

12767 ส.อ. ธันยพัต  แอวงษ 23978 ร.4
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12768 จ.ส.อ. พงษดนัย  สิทธิโสภณ 23979 ร.4 พัน.2

12769 ส.อ. จรัล  เลาคํา 23980 ร.7

12770 จ.ส.ต. สุชาติ  ผลสุทธิ 23981 ร.7 พัน.1

12771 จ.ส.ต. เจษฎา  ขันทะบุตร 23982 ร.7 พัน.2

12772 ส.อ. กฤฒพัส  กัณธิยะ 23984 ร.14 พัน.3

12773 ส.ท. เทวินทร  สอนแกว 23985 ร.14 พัน.3

12774 ส.ท. วรุติ  ทิพยขํา 23986 ร.14 พัน.3

12775 ส.ท. วชิรวิทย  ทาแกว 23987 ร.14 พัน.3

12776 ส.ต. ชาญณรงค  พรมมาตร 23988 ร.14 พัน.3

12777 ส.ต. ประเสริฐ  เชิดเมืองปก 23989 ร.14 พัน.3

12778 ส.ท. อุเทน  ยอดคํา 23990 ร.14 พัน.3

12779 ส.ท. สามารถ  จันทะคุณ 23991 ร.14 พัน.3

12780 ส.ต. ชัยภักดิ์  พิพิธภักดี 23992 ร.14 พัน.3

12781 ส.ต. ธีระจักร  วงคจักรติ๊บ 23993 ร.14 พัน.3

12782 พ.ท. ไพรัช  ศรีไชยวาล 23994 ม.พัน.10

12783 ส.อ. ธรรมสรณ  ทองพัด 23995 พล.ม.1

12784 ส.อ. จาตุรงค  จันทรทา 23996 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

12785 ส.ท. ธีรยุทธ  คําอินทร 23997 ม.พัน.28 พล.ม.1

12786 จ.ส.ท. พิทักษ  ทองคง 23998 ม.3 พัน.13

12787 ส.อ. ศุรานนท  ศิริดี 23999 ม.3 พัน.13

12788 ส.อ. อดินันท  สวัสดิ์นะที 24000 ม.3 พัน.18

12789 ส.ท. ไพวัลย  วิระใจ 24001 ร.14 พัน.3

12790 ส.ท. กิตติพงศ  รอดรัล 24002 ป.4 พัน.104

12791 ส.อ. ปรัชญา  บุญเกิด 24003 ป.4 พัน.104

12792 ส.อ. ปรีชา  ชัยชุมภู 24004 ป.พัน.17 พล.ร.7

12793 ส.อ. กิตติกร  ออนวิกิจ 24005 ช.พัน.8 พล.ม.1

12794 ส.ท. พิสิฐ  พรหมศิริแสน 24006 ช.พัน.8 พล.ม.1

12795 ส.อ. พิชชากร  บุญเรือง 24007 ส.พัน.11 พล.ม.1

12796 ส.ท. วีรวัฒน  ปดไธสง 24008 ส.พัน.11 พล.ม.1

12797 พ.อ. กษิภัท  เอ่ียมโหมด 24009 พัน.ซบร.23

12798 พลอาสาฯ อนุศิษฏ  กาวี 24010 มทบ.34

12799 ส.ท. เอกชัย  หงิมรักษา 24011 มทบ.35

12800 จ.ส.อ. ธวัชชัย  หลาทอง 24012 มทบ.36 

12801 น.ส. อรสา  ทับแสง 24013 มทบ.36 

12802 ร.ต. ฤทธิชัย  ดวงใย 24014 มทบ.310

12803 พ.อ. อนุรัฐ  ตันติจารุกร 24015 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

12804 พ.ท. เอกณัท  รณชัช 24016 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย

12805 ร.ต.หญิง มุจธิตา  อยูมวง 24017 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

12806 ส.อ. ศักดา  จักษุศรี 24019 พัน.สห.31

12807 ส.ท. ณัฐพล  ลังกาวงศ 24020 สง.สด.จว.ต.ก.

12808 ส.ต. ธงชัย  พนะสันต 24021 กรม ทพ.33

12809 อส.ทพ. สุรจิตร  สงาวงศรัตนมาศ 24023 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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12810 อส.ทพ. วิบูลย  สุดกองไพร 24024 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12811 อส.ทพ. ณัฐพล  ทองเครือมา 24025 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12812 อส.ทพ.หญิง ธนัญชกร  โชคนันทภูวดล 24027 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

12813 ส.ท. ประชิด  มาลาวิลัย 24028 กรม ทพ.36

12814 ส.ท. ธนากร  ปนสกุล 24029 ช.3 พัน.302

12815 ร.ต. ธนพล  ตันยง 24030 ร.4 พัน.2

12816 จ.ส.อ. ศราวุธ  เทพธรรม 24031 ร.14 พัน.3

12817 จ.ส.ท. ภาณุพงศ  สมพุทธ 24032 ม.3

12818 จ.ส.อ. อรรถพล  ภูดินทราย 24033 ม.3 พัน.26

12819 จ.ส.อ. วัฒนา  เฉื่อยน่ิม 24034 ป.4 พัน.4

12820 ร.ต. ชาติ  นอยจันทร 24035 ป.4 พัน.4

12821 จ.ส.อ. อนุชา  มาลีเศษ 24036 ป.4 พัน.104

12822 ร.ท. ทวีศักดิ์  ดีสะทาน 24037 ช.3 พัน.302

12823 จ.ส.อ. ไพรัช  ใจกุม 24038 ส.พัน.4 พล.ร.4

12824 จ.ส.ท. พงศเลิศ  พูสุภา 24039 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

12825 จ.ส.อ. ปยวัฒน  บุญชัย 24040 มทบ.36 

12826 พลอาสาฯ สมมาตย  แสนสุพรรณ 24041 มทบ.36 

12827 พ.ต.หญิง สรชา  พลูนอย 24042 มทบ.310

12828 ร.ต. คมสัน  ฉั่วตระกูล 24043 สง.สด.จว.ช.ร.

12829 อส.ทพ. ทาหนานี  เลิศรัตนดารา 24044 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

12830 ส.อ. ณัฐพงษ  ใสแสง 24045 ช.3 พัน.302

12831 ส.อ. อํานาจ  ชุมมงคล 24046 ช.3 พัน.302

12832 ส.ท. พุฒิชัย  จาตัน 24047 พล.ร.7

12833 จ.ส.ต. การัณย  เรืองปยะกุล 24048 ร.7 พัน.1

12834 จ.ส.อ. ศราวุธ  คชนิล 24050 พัน.พัฒนา 3

12835 ร.ท. รัตนะ  อยูน่ิม 24051 มทบ.39 (นายทหาร)

12836 พ.ท. กฤตธี  พรมชัย 24052 ช.3 พัน.302

12837 พ.ต. เสกสิทธ์ิ  สุกิจชัยมงคล 24053 ช.พัน.4 พล.ร.4

12838 ส.อ. ปฐมพงษ  จิวเจริญ 24054 ร.14 พัน.3

12839 ส.ต. มนตรี  รอดหนองแหว 24056 กรม ทพ.32

12840 พ.ต.หญิง สาวิตรี  ลีสมซา 24058 ทภ.3 (นายทหาร)

12841 ส.อ. ศุรศักดิ์  มูลทา 24059 ทภ.3

12842 ส.ท. นิติ  ประกายแกว 24060 ทภ.3

12843 ส.ท.หญิง สาวิตรี  ทินวัง 24061 ทภ.3

12844 ส.ต. ณัฐพงษ  ฝายลิพล 24062 ทภ.3

12845 พ.ต. นิสสรณ  ฮะวังจู 24063 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

12846 จ.ส.อ. ภาณุมาศ  ยอดเกตุ 24064 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

12847 จ.ส.อ. ดํารงเกียรติ  ทองคําพงษ 24065 ร.4 พัน.3

12848 จ.ส.อ. เฉลียว  เจริญภาพ 24067 ร.4 พัน.2

12849 ส.อ. จีระพันธุ  เติมยศ 24068 รอย.ลว.ไกล 4

12850 ร.ท. สมศักดิ์  สุวงค 24069 พล.ร.7

12851 จ.ส.อ. กิตติวัฒน  ปาระกา 24070 พล.ร.7
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12852 ร.ท. ดํารง  ลีราช 24071 ร.7 พัน.1

12853 จ.ส.อ. วรวิทย  ไชยยงค 24073 ร.7 พัน.1

12854 จ.ส.ท. พงศา  ทิพเนตร 24074 ร.7 พัน.1

12855 ส.ท. วุฒิพงษ  ไชยปญญา 24075 ร.14 พัน.1

12856 ส.ท. มาโนช  วัฒนวงศ 24076 ร.14 พัน.1

12857 ส.ต. วุฒิชัย  รักบางยอ 24077 ร.14 พัน.3

12858 จ.ส.อ. เอนก  บุญเปง 24078 ร.17 พัน.3

12859 ส.อ. พิชัย  บุญปน 24079 ร.7 พัน.2

12860 ส.ต. ธนัช  ลิลา 24080 พล.ม.1

12861 จ.ส.ต. จีระศักดิ์  มั่นสมใจ 24081 ม.พัน.28 พล.ม.1

12862 ส.ท. พงษสิทธ์ิ  ดานอุด 24082 ม.พัน.28 พล.ม.1

12863 ส.ท. พุทธิพงศ  บุญเรือง 24083 ม.พัน.28 พล.ม.1

12864 ส.ท. ฉัตรจิระ  สิงหลอ 24084 ม.พัน.28 พล.ม.1

12865 ส.ท. ชิษณุพงศ  จําปาแดง 24085 กอง สพบ.พล.ม.1

12866 ส.อ. เจน  สุขสินธุ 24086 ม.3

12867 ส.ท. ศิริพงษ  ทองปนดี 24087 ม.3 พัน.13

12868 ส.อ. อนุชา  คงเมืองคํา 24088 ม.3 พัน.18

12869 จ.ส.อ. อรุณ  คะจรรยา 24089 ม.พัน.9 พล.ร.4

12870 ส.อ. ศรัณย  จันทรฉาย 24090 ม.พัน.9 พล.ร.4

12871 ส.ท. กนกพล  นุชรุงเรือง 24091 ป.4 พัน.104

12872 จ.ส.อ. คารม  พรมขัน 24092 ป.4 พัน.104

12873 ส.ท. นรนนท  เจตนา 24093 ช.3

12874 ร.ท. นวปกร  นวะบุศย 24094 รร.จปร.

12875 จ.ส.อ. สุรัตน  บุญชู 24095 ช.3 พัน.302

12876 ส.อ. ประวิทย  กนกเสรีวงศ 24097 ช.พัน.8 พล.ม.1

12877 ส.อ. ธนกฤต  สุรารักษ 24098 ช.พัน.8 พล.ม.1

12878 ส.ต. ภมรเทพ  เฉยเถ่ือน 24099 ช.พัน.8 พล.ม.1

12879 จ.ส.อ. ประวิทย  ขันสํารี 24100 ส.พัน.4 พล.ร.4

12880 ส.อ. อธิการ  จันจาเล 24101 ส.พัน.4 พล.ร.4

12881 ส.อ. วสันต  สอนแสวง 24102 ส.พัน.23 ทภ.3

12882 ส.อ. ศิริศักดิ์  หงษสาม 24103 ส.พัน.23 ทภ.3

12883 จ.ส.อ. ชาญ  ทองชมภู 24104 พัน.สร.8

12884 ส.อ. ปติวุฒิ  บุญมา 24105 พัน.สร.8

12885 ส.ท. ยุทธพล  โอมฤกษ 24106 พัน.สร.8

12886 จ.ส.ท. พงศกร  อรุณเดช 24107 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

12887 พลอาสาฯ ศักรินทร  บุญฤทธ์ิ 24109 มทบ.31 (ลูกจาง)

12888 จ.ส.อ. จักรพล  รักดี 24110 มทบ.34

12889 ส.ท. ภูเบศร  ปญญาฟู 24111 มทบ.34

12890 ส.ท.หญิง อัมรินทร  แกวพรม 24113 มทบ.35

12891 พ.ต. อํานวย  ทิมจอย 24114 มทบ.36 

12892 จ.ส.ต. ปาณเดชา  วงษปลั่ง 24115 มทบ.36 

12893 ส.อ. ธนรัตน  โบราณรัตน 24116 มทบ.36 
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12894 ส.ต. พรอมศักดิ์  ตรีขํา 24117 มทบ.36 

12895 ส.ต. กมล  ประจิมนอก 24118 มทบ.36 

12896 ส.ท. เทพสมบัติ  รักษศิริ 24119 มทบ.36 

12897 ส.ท. เกียรติศักดิ์  แกวนคร 24120 มทบ.36 

12898 ส.ท. พลากร  เข่ือนไชยวงค 24121 มทบ.36 

12899 ส.ต. พีรสิทธ์ิ  เอ่ียมกระจาง 24122 มทบ.36 

12900 ส.ต. ธนชัย  พันธสืบ 24123 มทบ.36 

12901 ร.ต.หญิง รัชนีกรณ  มุสิกานิลท 24125 มทบ.36 

12902 ร.ต. เอกศักดิ์  โอดบาง 24126 ร.7

12903 จ.ส.อ. ภานุพันธ  ทองเปนทรัพย 24127 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

12904 จ.ส.อ. ไมตรี  ขจีจิต 24128 มทบ.35

12905 ส.ท.หญิง ปรัชญาลักษณ  ตุมแกว 24129 มทบ.39

12906 ส.ท. คมสัน  ครุดธานุชาติ 24130 มทบ.39

12907 ร.ต.หญิง ปรียานุช  สิงหใส 24131 มทบ.310

12908 ส.ท. อภิสิทธ์ิ  สุวรรณหลา 24132 มทบ.310

12909 ส.ต.หญิง นํ้าเพชร  โกศลสิทธ์ิ 24133 มทบ.310

12910 พลอาสาฯ ธนกร  เวียงทอง 24134 มทบ.310

12911 พลอาสาฯ เฉลิมพล  อินมนต 24135 มทบ.310

12912 ส.ท. บริพัตร  บัวประเสริฐ 24136 รพ.คายวชิรปราการ

12913 ส.ท. ฉัตรชัย  วงควาด 24137 พล.พัฒนา 3

12914 อส.ทพ. เยี่ยม  ทวีชัย 24138 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12915 อส.ทพ. ณัฐสิทธ์ิ  ออนจันทร 24139 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

12916 อส.ทพ. สมชาติ  ภักดี 24140 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

12917 อส.ทพ. เอกฤทธ์ิ  อินปา 24141 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

12918 อส.ทพ. บุญศรี  อินดวง 24142 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

12919 ส.ต. ณัฐพงษ  จันขัน 24143 กรม ทพ.33

12920 อส.ทพ. ชาตรี  ผิวงาม 24144 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

12921 ส.ต. สิริชัย  ไกรกิจราษฎร 24146 กรม ทพ.36

12922 ส.ต. ธนัญชัย  ประสิทธิเขตรกิจ 24147 กรม ทพ.36

12923 ส.ท. อัครพนธ  จันทรแจง 24148 สง.สด.จว.พ.ล.

12924 ส.ต. อัฑฒฐานุตม  เทพนามวงศ 24149 สง.สด.จว.พ.ร.

12925 ส.ท. สิทธิพร  ยันตวิเศษ 24150 สง.สด.จว.ส.ท.

12926 ส.ท. ศักดิ์ขรินทร  โปจีน 24151 สง.สด.จว.ส.ท.

12927 ส.ท. สงกรานต  เข่ือนเมือง 24152 สง.สด.จว.ส.ท.

12928 ส.ท. ศุภกร  อวนวิจิตร 24153 ศปภอ.ทบ.3

12929 พลอาสาฯ สิทธิกร  กุลฑลรัตน 24154 พัน.สห.31

12930 จ.ส.อ. สถาพร  ศิริมา 24155 กอง สพบ.พล.ร.4

12931 ส.อ. ธวัชชัย  นุตวัตร 24156 ร.4 พัน.3

12932 ร.ต. เจษฎาวุฒิ  อุดหมอ 24157 ร.14 พัน.2

12933 จ.ส.ท. ศรัณย  สีนวน 24158 กอง สพบ.พล.ม.1

12934 ร.ท. สุจินต  บุญทะจิตต 24159 ป.4 พัน.4

12935 จ.ส.อ. สมภพ  สุขวิญญา 24160 ป.4 พัน.4
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12936 ร.อ. อํานวย  นามณีย 24161 ป.4

12937 จ.ส.อ. กฤษฎา  พุมชม 24162 ร.4 พัน.1

12938 จ.ส.อ. มนตรี  สําลี 24163 ป.4 พัน.104

12939 ส.อ. ยศภัทร  ยอดยิ่ง 24164 ช.3 พัน.302

12940 จ.ส.อ. อิทธิพล  เหล็กไทย 24165 ส.พัน.4 พล.ร.4

12941 จ.ส.อ. สุทธิกรณ  สมบูรณ 24166 ส.พัน.4 พล.ร.4

12942 จ.ส.อ. ยุทธนา  ไหลทา 24167 ส.พัน.4 พล.ร.4

12943 จ.ส.อ. ภินโย  สิงหวงษ 24168 ส.พัน.4 พล.ร.4

12944 จ.ส.อ. ฐกร  ยมสุขุมประภา 24169 ส.พัน.23 ทภ.3

12945 จ.ส.อ. เมธาสิทธ์ิ  พิลาเกิด 24170 ส.พัน.11 พล.ม.1

12946 จ.ส.อ. พิภัตต  เอมสกุล 24171 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

12947 อส.ทพ. ประยงค  เทียนทอง 24172 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

12948 จ.ส.อ. วิเศษ  กุดตุย 24173 ม.พัน.28 พล.ม.1

12949 จ.ส.อ. ชาตรี  หวงศร 24174 ส.พัน.11 พล.ม.1

12950 ส.ท. ณัฐวุฒิ  เจริญสุขรุงเรือง 24175 ป.4

12951 ส.ต. สิรวิชญ  กาวิละ 24176 มทบ.36 

12952 ส.ท. สุรพงษ  อ่ิมเอิบ 24177 ร.14 พัน.2

12953 พ.ต.หญิง รพีพร  กิตติ์โสภณวรานนท 24178 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

12954 ส.อ. วรวิทย  กองคํา 24179 ร.14 พัน.2

12955 ส.ท. อนุชิต  ชนะชัย 24180 ส.พัน.4 พล.ร.4

12956 ส.อ. ประติยุทธ  มวงมา 24181 ส.พัน.4 พล.ร.4

12957 ส.อ. พยุหะ  พงศพยุหะ 24182 มทบ.33

12958 ร.ต. ณรงค  เอ่ียมบัวหลวง 24183 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

12959 จ.ส.อ. ธนวิทย  เช้ือผูดี 24184 พัน.พัฒนา 3

12960 ร.ท. วีระชัย  บุญทะจิตต 24185 ป.4 พัน.4

12961 ส.ต. สมศักดิ์  ดีสม 24186 ศฝ.นศท.มทบ.31

12962 ร.อ.หญิง พัชราภรณ  คําภา 24188 รพ.คายจิรประวัติ

12963 ส.อ. ณฏฌพนธ  ไชยนุรักษ 24189 มทบ.35

12964 จ.ส.ต. วสันต  สงวน 24190 พัน.พัฒนา 3

12965 พ.ต. ชํานาญ  วงศรักษา 24191 ทภ.3 (นายทหาร)

12966 จ.ส.อ. อณุกูล  พุกกะมาน 24192 พล.ร.7

12967 ส.อ. ยุทธการ  ทะนันไชย 24193 ร.7 พัน.1

12968 จ.ส.อ. สุวิท  ทองรินทร 24194 ร.7 พัน.2

12969 ส.อ. ทวีชัย  คําสอน 24195 ร.7 พัน.2

12970 ร.ต. วัฒนากรณ  ติ๊บปโจก 24196 ร.14 พัน.2

12971 ส.อ. ดนุพล  มากดวง 24197 กอง พธ.พล.ร.4

12972 จ.ส.อ. ดํารงศักดิ์  โพธ์ิสอน 24198 ม.พัน.9 พล.ร.4

12973 ส.ท. ธนพนธ  มหานิล 24199 ม.พัน.9 พล.ร.4

12974 ส.อ. พงษพนา  ศิริเลี้ยง 24200 พล.ม.1

12975 จ.ส.ต. ณัลทวัฒน  โคตรภูธร 24201 ม.3 พัน.13

12976 ส.อ. สถาปนา  อุทัยนูน 24202 ม.3 พัน.18

12977 ส.อ. อรรถพล  ชุมเย็น 24203 ม.3 พัน.18
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12978 จ.ส.อ. อิสระพงษ  รอญยุทธ 24204 ม.พัน.28 พล.ม.1

12979 จ.ส.ต. อธิพงษ  มะลิตน 24205 ม.พัน.28 พล.ม.1

12980 จ.ส.ท. พงษศักดิ์  ระลึก 24206 ม.พัน.28 พล.ม.1

12981 จ.ส.ต. ชวัลวิทย  ขุนปญญา 24207 ป.4

12982 ส.ต. นนทวัฒน  ติ๊บปนวงศ 24208 ป.4

12983 ร.ต. วุฒิชัย  กันยาประสิทธ์ิ 24209 ป.4 พัน.104

12984 ส.ท. สมหมาย  สุขกลาง 24210 ป.4 พัน.104

12985 ส.อ. จารุวิทย  จันปุม 24211 ป.4 พัน.4

12986 ส.อ. วิชูวิต  เข่ือนสอน 24213 ช.3 พัน.302

12987 ร.อ. รัฐพล  ศรีมณฑล 24214 ช.3 พัน.302

12988 ส.ท. ชาญณรงค  พิมพพา 24215 ช.พัน.8 พล.ม.1

12989 จ.ส.อ. จํานงค  เข็มสุวรรณ 24216 ช.พัน.4 พล.ร.4

12990 จ.ส.ต. ศราวุฒิ  กระสาทอง 24218 พัน.พัฒนา 3

12991 ส.อ. ยศนันท  เจียกวัฒนา 24219 ส.พัน.4 พล.ร.4

12992 จ.ส.อ. สมภพ  แถมโพธ์ิ 24220 ส.พัน.11 พล.ม.1

12993 พ.ต. จรัส  กาวิชัย 24221 มทบ.34

12994 ส.อ. ณัฐพล  ลําปุก 24223 มทบ.35

12995 ส.ท.หญิง แพรวา  คงถาวร 24224 บชร.3

12996 จ.ส.อ. กฤษฎา  รัตนผล 24225 มทบ.36 

12997 ส.ท. พิพัฒนพงษ  อุนกาเย็น 24226 มทบ.36 

12998 ส.ท. ศุภฤกษ  ติ้งฉิ่น 24227 มทบ.36 

12999 ส.ต. อิทธิพัทธ  ทะมาตร 24228 มทบ.36 

13000 ส.ต. ณัฐภัทร  จินะวุฒิ 24230 มทบ.36 

13001 พ.ต. ศุภกร  จันทราวุฒิกร 24231 มทบ.34

13002 ส.ท.หญิง ณิชาภา  พุทธรักษา 24232 มทบ.39

13003 พลอาสาฯ นฤดล  ผลเกิด 24233 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

13004 ส.ท. พัชรดนัย  ไวยนันท 24234 มทบ.310

13005 ส.ต. เกรียงไกร  นัยวัน 24235 มทบ.310

13006 ส.ท. เศกสรรค  ศรีสวรรค 24236 มทบ.310

13007 ส.ต. กฤษฎิ์  เพียรสุภาพ 24237 มทบ.310

13008 ส.ต. สุทัศน  ทองปอม 24239 พัน.สห.31

13009 ส.ท. ธีระพงษ  ณ อ่ิน 24240 มทบ.37

13010 ส.ต. นัฏฐพล  เพชรทาน 24241 กรม ทพ.33

13011 อส.ทพ. ธนพสิษฐ  วนาเจริญเขต 24243 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

13012 อส.ทพ. ศักดิ์พล  ตาวงทิ 24244 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

13013 อส.ทพ. ทนงศักดิ์  ไผโกวิทวงศ 24245 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

13014 จ.ส.อ. ชัชวาล  จันทรโชติ 24247 ร.4 พัน.3

13015 จ.ส.อ. ณรงคยศ  ทัศมี 24248 ร.17 พัน.3

13016 ร.ท. รังสินันท  มงคลธนพัฒน 24250 ร.17 พัน.3

13017 ส.อ. คมสันต  พอใจ 24251 ร.17 พัน.3

13018 ร.ต. ไพศาล  ถาวร 24252 ร.7 พัน.1

13019 จ.ส.ต. ชาญวิทย  ผามั่ง 24253 ร.17 พัน.3
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13020 ส.ท. ผดุงศักดิ์  ขยัก 24254 สง.สด.จว.ช.ม.

13021 ส.ท. ชัยวุฒิ  อยูตน 24255 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13022 ส.อ. ธงพิชัย  เคจร 24256 ม.3 พัน.18

13023 ส.ท. ยศวี  นารินทร 24257 ม.3 พัน.18

13024 ส.อ. สุรชัย  เขือดประโดน 24258 ม.3 พัน.18

13025 อส.ทพ. อรรถพล  กาไชย 24259 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13026 อส.ทพ. เมธิชัย  สุทธหลวง 24260 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13027 จ.ส.อ. วัชระ  กําแพงคํา 24261 ร.17 พัน.3

13028 จ.ส.ท. อัชวิทย  เบียงแล 24262 ร.17 พัน.3

13029 ส.อ. ธีรวัฒน  ฑีฆาวงค 24263 พล.ม.1

13030 ส.อ. อาทิตย  กรมวัง 24264 ม.พัน.28 พล.ม.1

13031 จ.ส.อ. รัฐพล  หาระกิจ 24265 พล.ม.1

13032 จ.ส.อ. สุเชษฐ  สาสนันท 24266 ป.4 พัน.4

13033 ร.ต. ชนะ  ปนฟู 24267 ช.3 พัน.302

13034 จ.ส.อ. วุฒิพงษ  ผาดโผน 24268 ช.3 พัน.302

13035 ร.อ. บรรจบ  เมืองมูล 24269 ส.พัน.11 พล.ม.1

13036 จ.ส.ต. จีระศักดิ์  จันลา 24270 ส.พัน.11 พล.ม.1

13037 ร.ต. ทรงพล  คําหมอน 24271 ส.พัน.23 ทภ.3

13038 จ.ส.ท. วัชชิระ  เมืองลอย 24272 รอย.ลว.ไกล 4

13039 จ.ส.อ. คมกฤช  สลีวงศ 24273 ร.4 พัน.2

13040 จ.ส.อ. จันทร  เปตุมัค 24274 กอง สพบ.พล.ร.4

13041 จ.ส.อ. โชคชัย  จันทวงศ 24275 สง.สด.จว.อ.น.

13042 ส.ท. กฤติเดช  จันลอด 24276 ม.3 พัน.26

13043 ส.อ. วิวิธชัย  ทาวหนอ 24277 ม.3 พัน.26

13044 ส.ท. ธีรพงษ  จําปาทอง 24278 กอง พธ.พล.ม.1

13045 ส.ท. อภิสิทธ์ิ  เรืองนา 24279 กอง พธ.พล.ม.1

13046 ส.ท. เอกพันธ  เพชรใจศักดิ์ 24280 มทบ.36 

13047 จ.ส.ต. วสันต  เกษร 24281 กอง พธ.พล.ม.1

13048 ส.อ. ธีรภัทร  หมวดจุย 24282 ม.3

13049 ส.ท. ธนชัย  ปนฟู 24283 พล.พัฒนา 3

13050 ส.ท.หญิง จุติพร  ละคํานอย 24284 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

13051 ส.อ. วุฒิชัย  บุตรเพ็ง 24285 ร.14 พัน.2

13052 ส.ต. ยศนนท  ชูช่ืน 24286 มทบ.310

13053 ร.ต. วีระพงศ  ดอกแสง 24287 ร.7 พัน.1

13054 จ.ส.ต. กิตติชัย  พิรุณไพศาล 24288 ช.พัน.4 พล.ร.4

13055 ส.ต.หญิง ญาณัจฉรา  นิติวิทยากุล 24290 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

13056 ส.ท. ปรีชา  นาเจริญ 24291 พล.พัฒนา 3

13057 ส.ท. ธีรวัฒน  ทองธิยะ 24292 พล.พัฒนา 3

13058 จ.ส.อ. พงษศักดิ์  มินยง 24294 มทบ.35

13059 ส.อ. เกรียงศักดิ์  บูทอง 24295 ร.14

13060 ส.อ. สุทธิโชค  สุทธสาร 24296 ร.14

13061 ร.ต. นันทสิทธ์ิ  แดนนาริน 24297 พัน.พัฒนา 3
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13062 ส.อ. ปฏิพัทธ  หะกาศ 24298 ป.พัน.7 พล.ร.7

13063 ส.อ. ธีรภัทร  ดีอํ่า 24299 ช.3 พัน.302

13064 ส.ท. อัครเดช  เทินสะเกษ 24300 ป.21

13065 จ.ส.อ. อรรถวุฒิ  ชางพินิจ 24301 ร.4 พัน.3

13066 ร.ต. สามารถ  จันทอง 24302 ร.4 พัน.3

13067 ร.ต. ธนพล  สวนพุฒ 24303 สง.สด.จว.พ.ล.

13068 จ.ส.อ. ชายชาญ  เขตโสภณชัย 24304 ร.4

13069 ร.ท. ธนพล  คุมปรีดี 24305 ร.4 พัน.2

13070 ส.อ. คมชาญ  ออนสวาง 24306 ร.4 พัน.3

13071 จ.ส.ต. วันธงชัย  ใจระวัง 24307 พล.ร.7

13072 จ.ส.อ. สมพงษ  มะโนเครื่อง 24309 ร.7 พัน.1

13073 ส.ต. เอกราช  สุขเสาร 24310 ร.7 พัน.1

13074 ส.ต. รัชมังคล  จันทรเสนา 24311 ร.7 พัน.1

13075 ส.อ. อดิเรก  ใจดี 24312 ร.7 พัน.2

13076 ส.ท. ชูชีพ  ทิศกระโทก 24313 ร.14 พัน.1

13077 ส.อ. ศรัณยพงศ  มีแดนไผ 24314 ร.14 พัน.2

13078 จ.ส.อ. นรา  กันทไชย 24315 ร.17 พัน.3

13079 จ.ส.อ. อุดมศักดิ์  แสงภักดิ์ 24316 ร.7 พัน.2

13080 จ.ส.ต. เกรียงศักดิ์  กันทะมี 24317 ร.17 พัน.3

13081 ส.อ. พีรยุทธ  ธิปละ 24319 ร.17 พัน.4

13082 ส.อ. วิรัตน  ลือชา 24320 ร.17 พัน.4

13083 จ.ส.ท. รัชฎา  วงศราษฎร 24321 ร.17 พัน.4

13084 จ.ส.ต. สงกรานต  ใจคํา 24322 ร.17 พัน.4

13085 ส.อ. ศุภจักร  บัวพรวน 24323 ม.พัน.28 พล.ม.1

13086 จ.ส.ต. หิรัญ  วงศคง 24324 ม.พัน.28 พล.ม.1

13087 ส.อ. ธีรวุฒิ  ธานี 24325 ม.พัน.28 พล.ม.1

13088 ส.อ. เจษฎา  สีมาอ้ิง 24326 ม.3

13089 ส.ท. สุรกรานต  ตองสารี 24327 ม.3 พัน.13

13090 ส.ท. คธาเทพ  โยอินชัย 24328 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

13091 ส.อ. คมสันต  จันทรเตื่อย 24329 ม.3 พัน.26

13092 ส.อ. ณัฐพงษ  คําคุม 24330 ม.พัน.9 พล.ร.4

13093 จ.ส.ต. เจริญเทพ  ตุลาทอง 24331 ป.4 พัน.4

13094 ส.ต. ชิตพล  แข็งขัน 24333 พล.พัฒนา 3

13095 ส.ท. วัชระ  คําเดนเหล็ก 24334 พัน.พัฒนา 3

13096 ส.ท. อนุกูล  ทองสุข 24336 ช.พัน.4 พล.ร.4

13097 ส.ท. ธิติวุฒิ  ชูจิตร 24337 ช.พัน.8 พล.ม.1

13098 จ.ส.ต. บรรเจิด  ธนะขวาง 24338 กรม ทพ.32

13099 ส.ท. ภาณุพันธ  กล่ํากลิ่น 24339 ช.พัน.8 พล.ม.1

13100 จ.ส.อ. กฤษฎา  อินยา 24340 พัน.พัฒนา 3

13101 ส.อ. ทรงวุฒิ  รอดบํารุง 24341 รอย.ลว.ไกล 4

13102 จ.ส.อ. อัศวพล  ทะนัน 24342 รอย.ปจว.3

13103 จ.ส.อ. ณัฐฐนันท  ทุนประดิษฐ 24343 ศปภอ.ทบ.3
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13104 ส.ต. ธนพนธ  โฮมเผา 24344 พัน.สห.31

13105 ส.ท. ตระกานต  พงษตระกูล 24345 พัน.สห.31

13106 จ.ส.ท. นันทวุฒิ  พิมนํา 24346 พัน.สร.8

13107 ส.ต. ดาวรุง  พุมทุเรียน 24347 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13108 ส.ท. นพรุจ  ศรประสิทธ์ิ 24348 มทบ.34

13109 ส.ท. กฤษณพร  สมวงค 24349 มทบ.34

13110 ส.ต. ณัฐพงศ  กาวิชัย 24350 มทบ.34

13111 ส.ท.หญิง สุวิมล  หมูโสภิญ 24351 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

13112 พ.อ. พงศธร  เขียววัดจันทร 24352 มทบ.39 (นายทหาร)

13113 จ.ส.ท. ศักดิ์สิทธ์ิ  สายบุญเตียง 24353 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

13114 ส.อ. นัฐพงศ  เมืองกอน 24354 กรม ทพ.31

13115 อส.ทพ. นัธทวัฒน  อ่ินคํา 24355 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

13116 ร.ท. สมเกียรติ  จันทรบุญนาค 24356 กรม ทพ.32

13117 อส.ทพ. บัญชา  คําโฮง 24357 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13118 จ.ส.ต. เอกวิทย  สืบสาย 24358 ป.4 พัน.4

13119 จ.ส.ต. ชัยวัฒน  เข็มวิชัย 24359 สง.สด.จว.น.ว.

13120 ส.ต. จักรพนธ  อุดคํามี 24360 สง.สด.จว.ล.ป.

13121 ส.ต. อรรถพงศ  เกียรติวัชรภรณ 24361 สง.สด.จว.น.ว.

13122 พ.ท. สุพจน  ปสตัน 24362 สง.สด.จว.พ.ร.

13123 จ.ส.ต. เจริญศักดิ์  วิรักขะโม 24363 สง.สด.จว.อ.น.

13124 ส.อ. ฉัตรชัย  นามบุรี 24364 สง.สด.จว.อ.น.

13125 จ.ส.ต. ศุภชัย  ยังสอน 24365 ป.4 พัน.4

13126 ส.ท. วิทยา  เถระวัล 24366 รอย.ลว.ไกล 4

13127 ส.ท. ประเสริฐ  ขุนศร 24367 รอย.ลว.ไกล 4

13128 ส.ท. วรวุฒ  ศรีวัฒนกุล 24368 รอย.ลว.ไกล 4

13129 ส.ท. ณัฐพงษ  อินทรเจริญ 24369 รอย.ลว.ไกล 4

13130 ส.ท. ญาณโชติ  คําวิไล 24370 รอย.ลว.ไกล 4

13131 ส.ท. เรวัฒน  มีเท่ียง 24371 รอย.ลว.ไกล 4

13132 ส.ท. ธีระชัย  พะพู 24372 รอย.ลว.ไกล 4

13133 ส.ท. มงคล  ก่ิงกาน 24373 รอย.ลว.ไกล 4

13134 ส.ท. วีระพงษ  อบหอม 24374 รอย.ลว.ไกล 4

13135 ส.ท. รัชชานนท  พิทักษแผน 24375 รอย.ลว.ไกล 4

13136 ส.ท. พิตตินันท  ศุภโชคสิริสาคร 24376 รอย.ลว.ไกล 4

13137 ส.ท. ณัฐพล  สุขคําเมือง 24377 รอย.ลว.ไกล 4

13138 ส.ท. ณัฐภัทร  ศรีคลาย 24378 รอย.ลว.ไกล 4

13139 จ.ส.อ. เอกรัตน  จั่นจีน 24379 ทภ.3

13140 จ.ส.อ. ธีระวัฒน  ตวนชะเอม 24380 ร.4

13141 จ.ส.อ. สุชาติ  เปยมรอด 24381 ร.4

13142 จ.ส.อ. ชัยพร  เอ่ียมวิบูลย 24382 ม.3

13143 พ.ท. สุทธิ  สุวรรณประทีป 24384 มทบ.31

13144 จ.ส.อ. พิชาญ  หมื่นทัศน 24385 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

13145 ส.ท. กฤตภาส  ใจคําแปง 24386 ร.7 พัน.1
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13146 ส.ท. พงศธร  อุทธิยา 24387 ร.7 พัน.1

13147 ส.ท. ปฏิภาณ  หอมระรื่น 24388 รอย.ลว.ไกล 4

13148 จ.ส.อ. ธวัช  ยะปะนันท 24389 ร.7 พัน.1

13149 ส.ท. อนุชา  จันดาหาร 24390 ช.พัน.8 พล.ม.1

13150 ร.ต. ไพสาร  พรมราช 24391 บก.พล.ร.4 (นายทหาร)

13151 ส.ต. พนมชัย  อนุรักษบริสุทธ์ิ 24392 กอง สพบ.พล.ร.4

13152 จ.ส.อ. วุฒิศักดิ์  มีสวน 24393 ช.3 พัน.302

13153 ร.ท. บุญสรวง  มีเนตรขํา 24394 พัน.สร.4

13154 ส.ต. จอย  กันสิงห 24395 พัน.สห.31

13155 พลอาสาฯ ไพโรจน  จากยางโทน 24396 พัน.สห.31

13156 พลอาสาฯ ธีรัตม  อุทาน 24397 พัน.สห.31

13157 พลอาสาฯ ชัชวาล  พรมมาลี 24398 พัน.สห.31

13158 พลอาสาฯ จิรภาส  ผดุงโชค 24399 พัน.สห.31

13159 พลอาสาฯ พฤกษ  อินตา 24401 พัน.สห.31

13160 พลอาสาฯ บงกช  อินทรนอย 24402 พัน.สห.31

13161 พลอาสาฯ ภาคภูมิ  บุญมาสืบ 24403 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

13162 พลอาสาฯ ภัทรพล  มีสุข 24404 พัน.สห.31

13163 พลอาสาฯ บุรัสกร  จันทะคูณ 24405 พัน.สห.31

13164 พลอาสาฯ อภิชาติ  อยูเบิก 24406 พัน.สห.31

13165 พ.ท. นพกร  ใจมิภักดิ์ 24408 ทน.3

13166 จ.ส.อ. ไพรรัตน  วงคคําลือ 24409 ร.14 พัน.2

13167 ร.ต. ธนพงษ  หมื่นปดชา 24410 พัน.สห.31

13168 พ.ต. อนุชิต  มานะสมบูรณ 24411 มทบ.34

13169 ร.ท. ทินกฤต  ดาวสาวะ 24412 ร.4

13170 ส.อ. พงศกร  สนธิรักษ 24413 ร.4

13171 ร.ท. พีระพล  คํามูล 24414 ร.4 พัน.2

13172 ส.อ. ภาคภูมิ  พวงนาค 24415 ร.4 พัน.2

13173 ส.อ. ศรายุทธ  โอดเทิง 24417 ร.4 พัน.3

13174 ส.ท. เขมทัต  พงษประเสริฐ 24418 พล.ร.7

13175 ส.อ. ชัยณรงค  ตนขัน 24419 ร.7

13176 จ.ส.อ. ณัฐวัตร  เปงวันปลูก 24420 ร.7 พัน.1

13177 จ.ส.อ. วิกาล  หอมคลาย 24421 ร.7 พัน.1

13178 จ.ส.อ. วิเชียร  ลาขัติ 24422 ร.7 พัน.1

13179 จ.ส.อ. มานัส  ยาหาย 24423 ร.7 พัน.1

13180 จ.ส.อ. นิวัฒน  คําสุข 24424 ร.7 พัน.1

13181 จ.ส.อ. ตรัย  ศรีสะเกษ 24425 ร.7 พัน.1

13182 จ.ส.อ. สุรศักดิ์  ใจเย็น 24426 ร.7 พัน.1

13183 จ.ส.ท. ชลนที  วงศมณี 24427 ร.7 พัน.1

13184 จ.ส.อ. นพรัตน  หมอปา 24428 ร.7 พัน.1

13185 จ.ส.อ. สมนึก  ถูกใจ 24429 ร.7 พัน.1

13186 ส.อ. อิทธิพล  จันทวงศา 24430 ร.7 พัน.1

13187 จ.ส.ต. ธงชัย  วรรณคํา 24431 ร.7 พัน.1



315

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

13188 จ.ส.ท. ไชยวัฒน  นาวัลย 24432 ร.7 พัน.1

13189 ส.อ. อภิชิต  นันทะพิชัย 24433 ร.7 พัน.1

13190 ส.อ. รณชัย  คามบุตร 24434 ร.7 พัน.1

13191 ส.ท. ศุภลักษณ  พรหมเสน 24436 ร.7 พัน.1

13192 ส.ท. จิรวุฒิ  ศรีอวน 24437 ร.7 พัน.1

13193 ส.ท. เดชา  รูเพียร 24438 ร.7 พัน.1

13194 ส.อ. ปยณัฐ  จิระ 24439 ร.7 พัน.1

13195 ส.อ. ศุภฤกษ  พรหมเสน 24440 ร.7 พัน.1

13196 ส.ท. จาตุรงค  ถุงคําแสน 24441 ร.7 พัน.1

13197 ส.ต. ดํารงฤทธ์ิ  เสกสิทธ์ิวรกุล 24442 ร.7 พัน.1

13198 ส.อ. ณัฐวุฒิ  จําป 24443 ร.7 พัน.2

13199 ส.ท. เสกสรร  ทีฆาวงค 24444 ร.14

13200 ส.ท. วิทยา  แกวปตา 24445 ร.14

13201 จ.ส.อ. เรวัต  กอนจอย 24446 ร.14 พัน.3

13202 ส.ต. กฤษฎา  คูเทียม 24447 ร.14 พัน.3

13203 ส.ต. สุพัตร  หนอนวล 24448 ร.7 พัน.1

13204 ส.ท. กวิน  ภูธรใจ 24449 พล.ร.7

13205 ส.ท. ทรงสิทธ์ิ  คุมเนตร 24450 ร.14 พัน.1

13206 ร.ท. สุธิศักดิ์  บุญตัน 24451 ร.17 พัน.3

13207 ส.อ. ชเนรินทร  โอตะแปง 24452 ร.17 พัน.3

13208 ส.ท. ธีธัช  ทาเอ้ือ 24453 ร.7 พัน.2

13209 ส.ท. เริงชัย  โยธาราษฎร 24454 ร.7 พัน.1

13210 ส.อ. กิตดํารงค  จีระวัง 24455 ช.3

13211 ส.อ. พัชรพล  ชุนนะวรรณ 24456 ช.พัน.4 พล.ร.4

13212 ส.ต. สิทธา  ทองเพ็ชร 24458 พล.ม.1

13213 ส.ต. สุธิพงษ  เหลาแกมแกว 24459 ป.4 พัน.4

13214 จ.ส.อ. สมเกียรติ  ประชุมสุข 24460 ป.4 พัน.104

13215 จ.ส.อ. ครรชิต  คะโน 24461 ช.พัน.8 พล.ม.1

13216 จ.ส.ท. ณรงคฤทธ์ิ  ยอกร 24462 ส.พัน.4 พล.ร.4

13217 ส.ท. ประดิษฐ  หงษดี 24463 ศปภอ.ทบ.3

13218 ส.อ. พิศาล  บุญทม 24464 ช.พัน.8 พล.ม.1

13219 ส.ท. พงศ  อารยะไพฑูรย 24465 รอย.ลว.ไกล 4

13220 ส.ท. สุเมธ  ใฝมงคลชัย 24466 รอย.ลว.ไกล 4

13221 จ.ส.ท. จิระเดช  ไพรบึง 24467 สง.สด.จว.พ.ช.

13222 พ.ท. คมจักร  ชัยชนะ 24468 มทบ.31

13223 พ.อ. ไพรัช  ศรีสารัตน 24469 มทบ.31

13224 ส.ท. สุรกิติ์  จันทร 24470 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13225 จ.ส.อ. วิทยา  ศรีหยวก 24471 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

13226 พ.ท. นคร  สินธนันชัย 24472 สง.สด.จว.ล.ป.

13227 ส.อ. จักรพงษ  หยวกทอง 24473 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13228 ส.ต. ธนวัฒน  สอนอินทร 24475 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13229 พ.ต.หญิง ณัฏฐกานต  อรรถอาภา 24476 รพ.คายจิรประวัติ
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13230 ส.ท.หญิง อมรรัตน  บัวผัน 24477 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13231 ร.ท.หญิง ชนิกานต  สุขยิ่ง 24478 รพ.คายจิรประวัติ

13232 พลอาสาฯ ชาญชัย  วรรณอินทร 24479 มทบ.31 (ลูกจาง)

13233 ส.ท.หญิง บวรรัตน  จีระยา 24480 รพ.คายพอขุนผาเมือง

13234 ส.ท. ณัฐพล  ศฤงฆารนันท 24481 พัน.สร.4

13235 ส.ต. จักรกฤษณ  นอยเจริญ 24482 พัน.สร.4

13236 อส.ทพ. เกรียงศักดิ์  ดีแฮ 24483 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

13237 จ.ส.อ. อนุชา  งานวิชา 24484 กรม ทพ.32

13238 จ.ส.อ. สาทิตย  จุลรัตน 24485 กรม ทพ.33

13239 จ.ส.อ. สัมพันธ  ยานะ 24486 กรม ทพ.33

13240 อส.ทพ. ธรรมนูญ  ก่ิงงาม 24487 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13241 อส.ทพ. ณัฐพล  ขําศรี 24488 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

13242 อส.ทพ. กิตขจร  รมเย็น 24489 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

13243 จ.ส.ต. กริช  สุรินทรตา 24491 กรม ทพ.36

13244 อส.ทพ. เทียม  เชาวดี 24492 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

13245 อส.ทพ. คมสร  กรองบริสุทธ์ิ 24493 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 1)

13246 อส.ทพ. วรายุทธ  บัวบริสุทธ์ิ 24494 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

13247 อส.ทพ. ชวน  บงกชผองอําไพ 24495 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

13248 อส.ทพ. บุญเลิศ  โฉมเหมาะ 24496 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

13249 อส.ทพ. ศรเพชร  ชมสกุณา 24498 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

13250 อส.ทพ. พงศกรณ  แสนประเสริฐนที 24499 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

13251 อส.ทพ. เลื่อน  คุตรสูตร 24500 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

13252 อส.ทพ. คําแสน  บาลาน 24501 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

13253 อส.ทพ. อุบล  กลอมก่ิง 24502 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

13254 พลอาสาฯ ประพันธ  ปนเปง 24503 มทบ.31 (ลูกจาง)

13255 พลอาสาฯ ปรัชญา  รัตนานพ 24504 มทบ.31 (ลูกจาง)

13256 ส.ต. ชนะโรจน  มีขํา 24505 มทบ.36 

13257 พลอาสาฯ วรรณธัช  วันชัย 24506 มทบ.36 

13258 จ.ส.อ. ชัยชาญ  แกวยศ 24507 มทบ.36 

13259 ส.อ. นรสิงห  ขวัญพรม 24508 มทบ.36 

13260 ส.ท. ฤทธิศักดิ์  มาถึง 24509 มทบ.36 

13261 ส.ต.หญิง โสภิดา  ศรีประทุม 24510 มทบ.36 

13262 ส.อ. นนทรัตน  บัวศรี 24511 มทบ.36 

13263 ส.อ.หญิง พรพิมล  เพียงตอ 24512 มทบ.39

13264 จ.ส.อ. ยุทธนา  อ่ินคํา 24513 มทบ.310

13265 ส.ต. ณัฐพงศ  เสนเสาร 24514 มทบ.310

13266 ส.ท. นพดล  ชาวแพร 24515 ร.7 พัน.1

13267 ส.อ. รัตนพงษ  อ่ิมดี 24516 มทบ.39

13268 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์  อารีสน่ัน 24517 ทน.3

13269 ร.ต. กฤตพัศ  ธนะสาร 24518 ร.7 พัน.1

13270 จ.ส.ต. คมสันต  เสารแกว 24519 ร.7 พัน.1

13271 จ.ส.อ. ภาณุมาศ  มาศภมร 24520 ม.3 พัน.26
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13272 จ.ส.อ. แมนสรวง  สิงหา 24521 ส.พัน.4 พล.ร.4

13273 จ.ส.อ. ดอกรัก  คําโคตรสุน 24522 รอย.ม.(ลว.) 4

13274 จ.ส.อ. ทรงยศ  เถ่ือนวร 24523 มทบ.31 ( จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

13275 ส.อ. ขจรเดช  เมืองใจมา 24524 รพ.คายพอขุนผาเมือง

13276 ร.ท. ฉัตรชัย  ธนะ 24525 มทบ.38

13277 พล.ต. วีรยุทธ  กวยะปาณิก 24526 สมาชิกสงเงินเอง

13278 ร.อ. สุรินทร  สติมั่น 24527 กรม ทพ.32

13279 อส.ทพ. ลาน  นามมวง 24528 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13280 จ.ส.ต. วิบูลย  ธาราวนาพิทักษ 24529 กรม ทพ.36

13281 อส.ทพ. จรัญ  อินทรหาญ 24531 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

13282 อส.ทพ. ภูมิศักดิ์  เดื่อดิน 24532 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

13283 อส.ทพ. ชัยนรินทร  นาอุบล 24533 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

13284 ร.ท. ศุภฤกษ  ภูศรีฤทธ์ิ 24534 มทบ.39 (นายทหาร)

13285 นาง ภัทราภรณ  สุภัควาณิชย 24535 มทบ.32

13286 ส.ต. ทศพล  ชุมใจ 24537 มทบ.35

13287 ส.ท. จตุพล  ชุมทิพย 24538 มทบ.35

13288 ส.อ. เรวัตร  จันรุณ 24539 มทบ.35

13289 ส.อ. สันทัด  เพ็ชรเอ่ียม 24540 มทบ.35

13290 จ.ส.อ. ณัฏฐวุฒิ  สุมประดิษ 24541 ช.พัน.4 พล.ร.4

13291 ส.อ. วัชระ  นาคสุทิน 24543 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13292 ส.ต. อรุณ  ใครครวญ 24544 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13293 พลอาสาฯ ชัชพล  บํารุงศรี 24545 มทบ.31 (ลูกจาง)

13294 จ.ส.อ. นัฐวุฒิ  จันทรปาน 24546 ช.3

13295 ส.อ. ไพฑูรย  ทิพกร 24547 มทบ.310

13296 ส.อ. สถาพร  เรืองโรจน 24548 ร.4 พัน.2

13297 ร.ท. ยศวัฒน  ถิรรัฐศรันย 24549 สง.สด.จว.น.ว.

13298 ส.อ. ปริญญา  เมตตาพล 24550 ช.พัน.4 พล.ร.4

13299 จ.ส.ท. วีระพงค  ชัยลังกา 24551 ร.7 พัน.1

13300 ส.ท.หญิง สุจิตตรา  แยมแกว 24552 มทบ.310

13301 จ.ส.ต. ภิญโญ  ดวงศิริ 24553 กรม ทพ.32

13302 อส.ทพ. ณัฏฐธนัน  สุขทรัพย 24554 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13303 อส.ทพ. อรัญ  ไชยเทพ 24555 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13304 อส.ทพ. อรรถพล  พรมเภา 24556 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13305 จ.ส.ท. พรชัย  เทียนคลาย 24557 ทภ.3

13306 ส.ท.หญิง เพ็ญพิมล  บรรณสาร 24558 มทบ.39

13307 จ.ส.อ. ณัฐพล  สุทธหลาน 24559 ป.พัน.17 พล.ร.7

13308 น.ส. วิสสุตา  ปานาม 24560 สอ.ทภ.3 จํากัด

13309 ร.ท. จรัญรพัฒน  ไชยวังผา 24561 ป.พัน.17 พล.ร.7

13310 พ.อ. สมรรถชัย  แปงสาย 24562 กรม ทพ.36

13311 ส.ท. ธีรเจตน  นามเมือง 24563 ทภ.3

13312 ส.อ. พันธวัฒน  ธรรมจันทร 24564 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

13313 จ.ส.ต. สถาพร  ออนจิตร 24565 ร.4 พัน.1
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13314 ส.ท. อาทิตย  ทุงมีผล 24566 ร.4 พัน.2

13315 ร.ต. นพดล  สุทธวงค 24567 ร.4 พัน.3

13316 ส.ท. โกวิท  จันทรดวงโอด 24568 ร.7 พัน.2

13317 ส.ท. มารุต  ดุงทอง 24569 ร.14 พัน.1

13318 ส.ท. มงคลชัย  กล่ําคํา 24570 ร.14 พัน.1

13319 จ.ส.ต. อิทธิพล  เสือดี 24571 ร.14 พัน.2

13320 ส.ต. ธนโชติ  ใจบุญ 24572 ร.14 พัน.2

13321 ส.ท. ทนงศักดิ์  แกวประเสริฐ 24573 ร.14 พัน.3

13322 ส.ต. กิตติ  แกวตระกูล 24575 ร.14 พัน.3

13323 ส.ต. ชัยพร  อินตะปญญา 24576 ร.14 พัน.3

13324 ส.ท. กุลพัทธ  ทาเสนาะ 24577 ร.14 พัน.3

13325 ส.ต. ธนายุทธ  นามสาม 24578 ร.14 พัน.3

13326 ส.อ. พรเลิศ  ขาวงาม 24579 ร.17 พัน.3

13327 จ.ส.ต. เอกชัย  พวงมาลัย 24580 ร.17 พัน.3

13328 ส.ต. บัณฑิต  จันทรปรี 24581 ร.17 พัน.3

13329 ร.ท. รัฐพล  เผามวง 24582 ม.พัน.9 พล.ร.4

13330 ส.ท. วรายุส  ชุมพงษ 24583 พล.ม.1

13331 ส.ท. รุจน  คลายพงษ 24584 ม.พัน.28 พล.ม.1

13332 ส.ท. พิทยากร  ปญญาพัฒนพงษ 24585 ม.พัน.28 พล.ม.1

13333 ส.ท. ฐาปกรณ  ออนโสตะ 24586 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

13334 ส.ต. อภิสุทธ์ิ  ไชยทน 24587 ม.พัน.28 พล.ม.1

13335 ส.ท. จักรภัทร  สีหวัน 24588 ม.3 พัน.13

13336 ส.ท. ทัศนัย  ทวีชาติ 24589 ม.3 พัน.18

13337 ส.ต. วิชชากร  เพชรกระจาง 24590 ป.4

13338 ส.ต. ครรชิต  สุขศรี 24591 พล.พัฒนา 3

13339 ส.ท. พงศศิริ  ขริบเอม 24592 พล.พัฒนา 3

13340 ส.ท. วัฒนะ  พ่ึงเพ็ง 24593 พล.พัฒนา 3

13341 ส.อ. สุดสยาม  อวมแยม 24594 ช.3

13342 ส.อ. กิตติพร  มั่นเจริญ 24595 ช.3 พัน.302

13343 ส.ต. นัทวัติ  จินะวงค 24596 ช.3

13344 ร.ท. สําเริง  สวางโลก 24597 พัน.พัฒนา 3

13345 ส.อ. สถาพร  ไชยวงค 24598 พัน.พัฒนา 3

13346 พ.ต. ภูริทัต  แกวสวาง 24599 สมาชิกสงเงินเอง

13347 จ.ส.ต. ปวิณ  เหลาปญญาโชติ 24600 ช.3 พัน.302

13348 ส.อ. วรงค  จันทรโต 24601 ช.3 พัน.302

13349 ส.อ. เฉลิมศักดิ์  เทิดนาไพร 24602 ช.3 พัน.302

13350 จ.ส.อ. ทราทิตย  แทนออมทอง 24603 ช.พัน.4 พล.ร.4

13351 ส.ท. สถาพร  เกษประทุม 24604 ช.พัน.4 พล.ร.4

13352 ส.อ. อาคม  หอมเนียม 24605 ส.พัน.23 ทภ.3

13353 ร.ท. อํานาจ  ธูปบูชา 24606 มทบ.31

13354 ส.ท. ปริญญา  กะระกล 24607 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13355 ส.ท.หญิง โชติกา  ผองใส 24608 มทบ.39
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13356 ส.ต. สุภพนธ  คุมกัน 24609 มทบ.35

13357 ส.ต. ขวัญชัย  ดีจอม 24610 มทบ.36 

13358 ส.อ. ชัชวัฒน  สุวรรณโกสีย 24611 มทบ.39

13359 พล.ต. สายัณห  เมืองศรี 24612 สมาชิกสงเงินเอง

13360 จ.ส.ต. ภาราดร  ดุษดินทร 24613 ร.14 พัน.2

13361 ส.ต. วันชัย  นันทะลือชัย 24614 ร.14 พัน.2

13362 ส.ท. ชัชวาล  คงสนุน 24615 ร.14 พัน.3

13363 ส.ท. อภิเดช  ยอดเฉลา 24616 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

13364 จ.ส.ท. อาทิตย  ติ๊บประวงศ 24617 ม.พัน.9 พล.ร.4

13365 ส.ท. ปยะวัฒน  พศุตมวสุธร 24618 สง.สด.จว.พ.ช.

13366 ส.ต.หญิง พินัทดา  ณ เชียงใหม 24619 รพ.คายวชิรปราการ

13367 ส.ท.หญิง นงลักษณ  มณีเชษฐา 24620 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

13368 ส.ต.หญิง ประภารัตน  ใจเย็น 24621 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

13369 ส.อ. พงษพัฒน  ปุราทะเน 24622 ม.3 พัน.18

13370 ส.ต. พิชชากร  คําแดง 24623 ช.พัน.8 พล.ม.1

13371 ส.ท. พันธสิริ  ปาลิวนิช 24624 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

13372 จ.ส.ท. พิทยา  สอาด 24625 ม.พัน.9 พล.ร.4

13373 อส.ทพ. ยรรยง  ตันคํามูล 24626 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

13374 อส.ทพ. สายันต  จันตะ 24627 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

13375 ส.ต. วิทวัส  จันทรดี 24628 กรม ทพ.33

13376 อส.ทพ. พศวัต  ชมภูพล 24629 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

13377 จ.ส.ต. ไพโรจน  ใสสอาด 24630 กรม ทพ.36

13378 ส.ท. เกษมสุข  นาคสืบวงศ 24631 กรม ทพ.36

13379 อส.ทพ. เกรียงไกร  ใฝเปรมปรีดิ์ 24632 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

13380 อส.ทพ. บุญเรือง  งามสม 24633 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

13381 อส.ทพ. ฤทธ์ิเดช  ควรแจมดี 24634 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

13382 อส.ทพ. ไมตรี  ปองสุภากุล 24635 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

13383 อส.ทพ. จรัญ  กาคํา 24636 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 7)

13384 ส.ต. นัฏฐพล  ธิปาหนาด 24637 ร.14 พัน.2

13385 ส.ท. นิคม  สุจดา 24638 สง.สด.จว.น.น.

13386 จ.ส.อ. กรัณย  พรหมประดิษฐ 24639 ร.4 พัน.3

13387 ส.อ. ดนุพล  สุเมฆ 24640 ร.17 พัน.3

13388 ร.ต. ณัฐพงษ  ชิณวงษ 24641 ม.3 พัน.13

13389 ร.ต. ธิตินันท  อยูเนียม 24642 ป.4 พัน.104

13390 จ.ส.อ. กิตติพันธ  กัลยาณวัตร 24643 ช.3

13391 จ.ส.อ. ไพโรจน  เสง่ียมจิตร 24644 มทบ.36 

13392 ร.ท. โสภณ  สายทอง 24645 สง.สด.จว.พ.ช.

13393 จ.ส.ต. รักเกียรติ  บุญเฟรือง 24646 รอย.ลว.ไกล 4

13394 อส.ทพ. จารุภัทร  สุดสวยวนา 24647 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

13395 อส.ทพ. สุพจน  มงคล 24648 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

13396 จ.ส.ต. จิระชัย  ทิมเมน 24649 บชร.3

13397 อส.ทพ. มนุเชษฐ  อักขระ 24650 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)
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13398 อส.ทพ. รุจิรา  ณ นาน 24651 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13399 อส.ทพ. สุรเชษฐ  นะชน 24652 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13400 อส.ทพ. อภิรักษ  จิตอารีย 24653 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13401 อส.ทพ. ภูริชญ  จันทรสุวรรณ 24654 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13402 อส.ทพ. พิชุตม  บัวเหล็ก 24655 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13403 อส.ทพ. พลศักดิ์  บัวเหล็ก 24657 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13404 อส.ทพ. อภิสิทธ์ิ  นันภิวงค 24658 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13405 อส.ทพ. ชัยภูมิ  พิศจารย 24659 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13406 อส.ทพ. ภานุพงศ  เข่ือนธนะ 24660 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13407 อส.ทพ. ณัฐพล  สายยศ 24661 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13408 อส.ทพ. ปรีชา  สิริทัยสกุล 24662 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13409 อส.ทพ. จักรพันธ  รกไพร 24663 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13410 อส.ทพ. อภิพันธ  ธนะวัติ 24664 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13411 อส.ทพ. จรัญ  อินปา 24665 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13412 อส.ทพ. พัชรพล  ธีระพงษ 24667 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13413 อส.ทพ. เอกอนันต  กันชัย 24668 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13414 อส.ทพ. นพรัตน  สุธรรม 24669 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13415 อส.ทพ. ชาญยุทธ  พิศจารย 24670 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13416 อส.ทพ. สุทธิพงษ  สันโดษ 24671 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13417 อส.ทพ. สุริยงค  สุธรรมแปง 24672 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13418 อส.ทพ. สุริยา  กาใจ 24673 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13419 อส.ทพ. ทนุ  อุนถ่ิน 24674 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13420 อส.ทพ. จักรี  จันทัด 24675 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13421 อส.ทพ. อรรควัฒน  กะรัตน 24676 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13422 อส.ทพ. ณพลพัทธ  มีเกศวัฒนสิริ 24677 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13423 อส.ทพ. สดใส  มาลา 24678 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13424 อส.ทพ. สมบูรณ  หมวกทอง 24679 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13425 อส.ทพ. อนุพงษ  ดีโพธ์ิ 24680 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13426 อส.ทพ. สมบัติ  บุญเปง 24682 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13427 อส.ทพ. วีระ  ตะวันเพ็ญ 24683 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13428 อส.ทพ. รวิชญ  สวางวงศ 24684 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13429 อส.ทพ. กันตกวี  กามะสวาง 24687 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13430 อส.ทพ. ธนาชัย  พิชิตงาน 24689 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13431 อส.ทพ. สากล  ภูทัศฝน 24690 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13432 อส.ทพ. สมชาติ  ซิโน 24691 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13433 อส.ทพ. เฉลิม  พรสกุลสวัสดิ์ 24693 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13434 อส.ทพ. บรรจง  อรัญญางาม 24694 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13435 อส.ทพ. กําจร  วงคซื่อ 24695 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13436 อส.ทพ.หญิง อรนลิน  สุทธหลวง 24696 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13437 อส.ทพ.หญิง รวีวรรณ  ภูรักแกว 24697 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13438 ส.ต.หญิง ณัฏฐภรณ  คงคูบุญ 24698 พัน.สห.31

13439 อส.ทพ.หญิง ดวงชีวัน  เกษมสุข 24699 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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13440 อส.ทพ.หญิง สุรางคนา  สายใจ 24700 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13441 อส.ทพ.หญิง นธรรศพร  มานอย 24701 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13442 ส.ต.หญิง ศจีรัตน  ศรีวุฒิวัฒน 24702 พัน.สห.31

13443 อส.ทพ. เอกลักษณ  มะโนสอน 24703 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

13444 ส.ท. จตุรงค  ตาไฝ 24704 กรม ทพ.36

13445 อส.ทพ. สมศักดิ์  อาศัยอรัญ 24705 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

13446 อส.ทพ. สุรชัย  พิริยะกมลพันธุ 24706 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

13447 อส.ทพ. สมจิตร  จอโพ 24707 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

13448 อส.ทพ. วินัย  พิทาคํา 24708 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

13449 ส.อ.หญิง รัททยา  งามขํา 24709 ทภ.3

13450 ส.ท.หญิง ภัชศยา  โพธ์ิเงิน 24710 ทภ.3

13451 ส.อ. ชนาธิป  นวมเอม 24711 ร.4 พัน.2

13452 ส.ท. พรภวิทย  สารเร็ว 24712 ร.14 พัน.1

13453 ส.ต. นวพล  เจกอราม 24713 ร.14 พัน.1

13454 จ.ส.อ. พิสิฐ  เขียวไสว 24714 ร.14 พัน.2

13455 ส.ท. ชูศักดิ์  ใฝเภสัช 24715 ร.14 พัน.2

13456 ส.ท. สิทธิเดช  ขันนอย 24716 ร.14 พัน.2

13457 จ.ส.อ. วโรดม  จันทราช 24718 ร.17 พัน.2

13458 ส.ท. อภิเชษฐ  อนชู 24719 ม.3

13459 ส.ท. ณัฐวุฒิ  นอยดี 24720 ม.3

13460 ส.ท. อภิเดช  วัดเขาหลาม 24721 ม.3

13461 ส.ท. พีระพงษ  จุลอักษร 24722 ม.3

13462 ส.ท. สุรชัย  ฮะอยู 24725 ม.3 พัน.13

13463 ร.ต. อดิศักดิ์  มีสนุน 24726 กอง สพบ.พล.ม.1

13464 ส.ต. สุรพัฒน  ใจวัง 24727 ป.21

13465 ส.อ. กฤตนัย  กาคํา 24729 ช.3 พัน.302

13466 ส.อ. อภิสิทธ์ิ  พ่ึงชู 24730 ช.พัน.8 พล.ม.1

13467 ส.ท. นิคม  มะโนชัย 24731 ช.พัน.8 พล.ม.1

13468 นาย กิตติพงษ  มัททะบัญฑิตย 24733 มทบ.31 (ลูกจาง)

13469 ร.ต.หญิง สวิส  รังสรรคสวัสดิ์ 24734 สมาชิกสงเงินเอง

13470 ส.ต. ภานุพงค  ทริยะ 24735 สง.สด.จว.ช.ร.

13471 ส.ต. ธินกร  มนัสสา 24736 สง.สด.จว.ช.ร.

13472 ส.ท. เอกพล  ผูกําจัด 24737 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13473 พลอาสาฯ อภิชาติ  โพธ์ิออง 24738 มทบ.31 (ลูกจาง)

13474 ส.อ. วิรวิชญ  มีศรี 24739 ช.พัน.4 พล.ร.4

13475 ส.อ. สุรเดช  คําทะ 24740 ช.พัน.4 พล.ร.4

13476 ร.ต. ปยราช  มาแกว 24741 ม.3 พัน.18

13477 จ.ส.อ. อัตรวินท  อินคุม 24743 กรม ทพ.33

13478 อส.ทพ. ธีระชัย  คงความชนะ 24744 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

13479 ส.อ. ยงยุทธ  พิมปาน 24745 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

13480 ร.ต. พนมทอง  มวงโพธ์ิศรี 24746 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

13481 ส.ต. อิทธิพล  สวนนันท 24747 ม.พัน.10
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13482 ส.อ. กฤษณะ  ปะทิ 24748 ม.3 พัน.18

13483 ส.ท. เกียรติไกร  เมืองหลา 24749 ร.14 พัน.1

13484 จ.ส.ท. สุริยพงศ  มูลกันทา 24750 ร.7 พัน.1

13485 ส.ท. อุทิศ  แกวกังวาลย 24751 ช.3

13486 จ.ส.ท. ชัยพร  ทิยา 24752 ช.3 พัน.302

13487 ร.ต. ภูมิพิทักษ  อนันตฤทธ์ิกุล 24753 พัน.พัฒนา 3

13488 ส.ท.หญิง อาทิตยา  ครุฑจันทร 24754 มทบ.36 

13489 ร.ท. สาคร  ธนัญชัย 24755 ร.7 พัน.5

13490 จ.ส.ต. ธีรพล  อุตมะ 24756 ร.7 พัน.5

13491 จ.ส.ต. สรศักดิ์  แสนแอน 24757 ร.7 พัน.5

13492 จ.ส.ต. สุวิทย  บุญสง 24758 ร.7 พัน.5

13493 ส.อ. จิรายุทธ  ลัมมะวิชัย 24759 ร.7 พัน.5

13494 ส.อ. สถาพร  ศรีบุญเรือง 24761 ร.7 พัน.5

13495 ส.ท. จักรพันธ  แกวงาม 24762 ร.7 พัน.5

13496 ส.ท. ภาสกร  เผือกหอม 24763 ร.7 พัน.5

13497 ส.อ. สุกิจจา  กาคํา 24764 ร.7 พัน.5

13498 ส.ท. พชร  อักษรศักดิ์ 24765 ร.7 พัน.5

13499 ส.อ. ธาดาพงศ  มุณีแกว 24766 ร.7 พัน.5

13500 ส.ท. ประเสริฐ  โชคชนะภัย 24767 ร.7 พัน.5

13501 ส.อ. อายุทธ  ฉันทกุลถาวร 24769 ร.7 พัน.5

13502 ส.ท. ธนาวุฒิ  ตาคํา 24770 ร.7 พัน.5

13503 ส.อ. นาวิน  ทิพยพรม 24771 ร.7 พัน.5

13504 ส.ท. ชลิต  เช้ือสมเกียรติ 24772 ร.7 พัน.5

13505 ส.ท. ศรายุท  ปุกแกว 24773 ร.7 พัน.5

13506 ส.อ. นัฎฐพล  จอมวงศ 24774 ร.7 พัน.5

13507 ส.ต. บุญญฤทธ์ิ  จงวิไล 24775 ร.7 พัน.1

13508 ส.ต. ปยะวัฒน  พันธุวารี 24776 ร.7 พัน.1

13509 ส.ท. ศิริพงษ  ทะวิชัย 24777 ร.7 พัน.5

13510 ส.ต. รังสิมันต  หรรษไพบูลย 24778 ร.7 พัน.1

13511 ส.ท. นนทสรณ  แหลงคํา 24780 ร.7 พัน.5

13512 ส.ต. ยิ่งยศ  ยาสาขา 24781 ร.7 พัน.5

13513 ส.ท. ชาญวิทย  คุณาวิวัฒนางกูร 24782 พล.ร.7

13514 ส.ต. เศกสิทธ์ิ  เผือกนอย 24783 ร.7 พัน.5

13515 ส.ต. วัชรพล  หาไชย 24784 ร.7 พัน.1

13516 ส.อ. ณัฐวุฒิ  ทับบุรี 24785 พล.พัฒนา 3

13517 จ.ส.อ. จรัญ  ไตรพิษ 24786 มทบ.33

13518 จ.ส.อ. ธนกร  ทองเอม 24788 ทน.3

13519 ส.อ. อัคราวุธ  วราศิลป 24789 ทน.3

13520 ส.ต. พงศกร  แกวหายเคราะห 24790 ทน.3

13521 พ.ท. ภูมิสิน  สอนสุภาพ 24791 ร.14 พัน.1

13522 พ.ต. ณัฐพล  จันธิมา 24792 สมาชิกสงเงินเอง

13523 ส.ท. สุรชาติ  เกษมรัตน 24793 รอย.บก.พล.ร.4
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13524 ส.อ. ชํานาญ  เนียมกอน 24794 ร.4 พัน.1

13525 ส.ท. พัฒนะ  ถวยทอง 24795 ร.4 พัน.1

13526 ส.ท. จักรพงศ  สิงหคํามา 24796 ร.17 พัน.3

13527 จ.ส.ต. ศุภวัฒน  สายพิณ 24797 ร.14

13528 ส.อ. อภิสิทธ์ิ  ขันทอง 24798 ร.14

13529 ส.ท. ณัฐวัฒน  รุจิพงศธนากุล 24799 ร.14 พัน.1

13530 ส.ท. เฉลิมพล  ทองลิ้ว 24800 ร.14 พัน.1

13531 ส.ท. ภาณุพงษ  นวลพุม 24801 ร.14 พัน.1

13532 ส.ท. สิทธิพร  ภักดี 24802 ร.14 พัน.2

13533 ส.ต. ปภังกร  แนนแหน 24803 ร.14 พัน.2

13534 ส.อ. นราธิป  ฟุมฟองฟู 24804 ร.14 พัน.3

13535 ส.อ. ภาณุวัฒน  ศิริวาลย 24805 ร.14 พัน.3

13536 ร.ท. สุดทิศ  สุทธะ 24806 มทบ.33

13537 ส.อ. บัณฑิต  มรรณทัต 24808 ร.17 พัน.4

13538 ส.ท. วุฒิเดช  ผิวทอง 24809 ม.3 พัน.13

13539 ส.ท. สงกรานต  แยมสรวญ 24810 ม.3 พัน.13

13540 ส.ท. สิทธิศักดิ์  ครองผา 24811 ม.3 พัน.13

13541 ส.ท. ทวีศักดิ์  ศรีรัมย 24812 ม.3 พัน.13

13542 ร.ต. ปรวรรษ  เปยสวน 24813 ม.พัน.9 พล.ร.4

13543 ส.อ. อภิวัฒน  ใจใส 24814 ป.4 พัน.4

13544 ส.ท. ดนุพล  พรมจันทร 24815 ป.21

13545 ส.ท. ณรงค  อินลี 24816 พล.พัฒนา 3

13546 ส.ท. อารี  แจงขัน 24817 ช.3

13547 จ.ส.อ. รัตพงษ  ไฉนนุช 24818 ช.3 พัน.302

13548 ส.ท. วัชระ  ทองรินทร 24819 ช.3 พัน.302

13549 จ.ส.อ. มานะ  รอดตาด 24820 ช.พัน.4 พล.ร.4

13550 ส.อ. กิตติพัฒน  บํารุงบุรี 24821 ส.พัน.11 พล.ม.1

13551 ส.อ. พันธุนุพงษ  พิมพโมทย 24822 รอย.ลว.ไกล 4

13552 ส.ท. ณัชญพงศ  หาญชัยภูมิ 24823 กอง พธ.พล.ม.1

13553 ส.ท. อิทธิพล  บุรมโคตร 24824 กอง สพบ.พล.ร.4

13554 อส.ทพ. อาทิตย  พันธะโคตร 24825 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

13555 ส.ต. อุเทน  นาครุง 24826 กรม ทพ.32

13556 อส.ทพ. สิทธิชัย  ยอดออน 24827 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13557 ส.ต. ทินภัทร  จันทูล 24828 ม.พัน.12

13558 อส.ทพ. ยุทธการ  จิตกวาง 24829 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13559 อส.ทพ. กฤตพจน  สิงทนะ 24830 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13560 อส.ทพ. สรศักดิ์  พนาขวา 24831 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13561 ร.ท. กรรวี  กันจู 24832 ร.14 พัน.2

13562 ส.ต. นันธวัตร  อยูเย็น 24833 กรม ทพ.33

13563 จ.ส.ต. สิรวิชญ  วีระกุล 24835 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13564 ส.ต. นพดล  วาจาชอบ 24836 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13565 น.ส. รวิวรร  วรรวีร 24838 มทบ.31 (ลูกจาง)
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13566 ส.ท. ทวีวัฒน  บุญทะวงค 24839 สง.สด.จว.ช.ม.

13567 ร.ต. ปยะพงษ  ปดภัย 24840 สมาชิกสงเงินเอง

13568 ส.ท. อนุพงษ  ไชยชมภู 24842 สง.สด.จว.ช.ร.

13569 จ.ส.อ. วุฒิพงศ  แกวสวาง 24843 สง.สด.จว.ช.ม.

13570 ส.ท. วัชระ  จุมปูมูล 24844 สง.สด.จว.ม.ส.

13571 ส.ท. ณัฐพงศ  ปนสุข 24845 สง.สด.จว.ม.ส.

13572 ส.อ. ชัชวาลย  วิชัย 24846 สง.สด.จว.อ.น.

13573 ส.ต. ธนวรรษ  อยูบานคลอง 24847 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

13574 ส.ท. สราวุธ  เมฆเลื่อม 24848 รอย.บก.พล.ร.4

13575 ส.อ. จิตรกร  การรักษ 24849 รอย.สห.สนาม 1 พัน.สห.31

13576 ร.ต. วัศพล  สิทธิพล 24850 ส.พัน.23 ทภ.3

13577 ส.ต. อานนท  บุญธรรม 24851 ร.14 พัน.1

13578 ส.ท. พรพิพัฒน  โดดเดี่ยว 24852 พล.ม.1

13579 ส.ต. พัฒนพงศ  หยวกพิมพ 24853 ม.พัน.28 พล.ม.1

13580 ส.ต. คมศักดิ์  คํามูล 24854 พล.ร.7

13581 ส.ท. ศักรินทร  บุญเคลือบ 24855 ป.4 พัน.4

13582 จ.ส.อ. พงศพันธุ  น่ิมศิริ 24856 ช.พัน.4 พล.ร.4

13583 จ.ส.อ. ธนาภัสสร  อํ่าทิม 24857 ช.พัน.4 พล.ร.4

13584 จ.ส.อ. นิรันทร  แดงวงษ 24858 ช.พัน.4 พล.ร.4

13585 จ.ส.อ. เนติ  แกนวงษ 24859 ม.3 พัน.26

13586 พ.ท.หญิง สุรีมาส  ฉลาดธัญกิจ 24860 รพ.คายจิรประวัติ

13587 ร.ต. วระเดช  ไชยเดชะ 24861 กรม ทพ.33

13588 จ.ส.อ. ชนมสวัสดิ์  จิตรพรหมา 24862 สง.สด.จว.ก.พ.

13589 จ.ส.อ. ยงยุทธ  พรามพิทักษ 24863 ทน.3

13590 จ.ส.อ. ดนัยนันท  ไทเชาวนโรจน 24864 ทน.3

13591 ร.ท. ธิษณ  ศรไชย 24865 ส.พัน.11 พล.ม.1

13592 จ.ส.อ. บุญสง  ปะนิทานะโต 24866 ส.พัน.11 พล.ม.1

13593 จ.ส.อ. สนาม  เน้ือไม 24867 พล.พัฒนา 3

13594 ร.ต. เจษฎา  ปะมะ 24868 ร.7 พัน.1

13595 จ.ส.อ. ชาติชาย  จันมีศรี 24869 กอง พธ.พล.ร.4

13596 ส.ท. พันธกรานต  มาอินทร 24871 ร.14 พัน.1

13597 ส.ต. ธงชัย  พิเชฐกุลสัมพันธ 24872 ร.7 พัน.1

13598 ส.ต. นพดล  ทองไหล 24873 ร.14 พัน.2

13599 จ.ส.อ. นพพร  พวงประเสริฐ 24874 ทน.3

13600 ส.ท. จเร  ยอดหมวก 24875 ม.3

13601 จ.ส.อ. วิระศักดิ์  บุตรจันทร 24876 ม.3 พัน.18

13602 จ.ส.อ. สามารถ  โชคนิมิตร 24877 ป.พัน.17 พล.ร.7

13603 ส.ต. สุชน  คงจันทร 24879 ทภ.3

13604 ส.ท. ธีรรัตน  สุริยะ 24880 ทน.3

13605 ร.ต. ยุทธการ  ศาลาคาม 24881 ร.4 พัน.3

13606 ส.ต. ปรัชญา  คุณมี 24882 ร.4

13607 ส.ท. บัณฑิต  ศรีขํา 24883 ร.4 พัน.2
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13608 จ.ส.อ. ชาญยุทธ  พลอยแหวน 24884 ร.4 พัน.3

13609 ส.ต. เอกพจน  จันชาวนา 24885 ร.4 พัน.3

13610 ส.ท. เฉลิมพล  พรหมณี 24886 กอง สพบ.พล.ร.4

13611 ส.ท. พุทธิพงษ  ศรีบุตร 24888 ร.14 พัน.1

13612 ส.ท. ปยวัฒน  ศรีคําจักร 24889 ร.14 พัน.1

13613 ส.ต. ประเสริฐศักดิ์  กาวิโล 24890 ร.14 พัน.1

13614 จ.ส.อ. เคดิษฐ  อินยา 24891 ร.14 พัน.3

13615 ส.ท. อุดมทรัพย  อินเลิศ 24895 รอย.บก.พล.ม.1

13616 ส.ท. นันทิพัฒน  พวงจิตร 24896 ม.พัน.10

13617 ร.ต. ณัฐชนน  หมีวรรณ 24897 ม.3 พัน.13

13618 ร.ต. วีรากร  นากอนทอง 24898 ม.3 พัน.13

13619 ส.อ. ธีรพล  นอยนาช 24899 ม.3 พัน.13

13620 ส.อ. โสภณ  ถมยา 24900 ม.3 พัน.13

13621 จ.ส.ต. ฉัตรชัย  บัวนอย 24901 ม.3 พัน.18

13622 ส.อ. สุวัฒน  คงดี 24902 ม.3 พัน.18

13623 ส.อ. นาท  แสนนอก 24903 ม.3 พัน.18

13624 ส.อ. ปญญา  ลาดทอง 24904 ม.3 พัน.26

13625 ส.อ. วิศรุต  พันธุรัตน 24905 ม.3 พัน.26

13626 ส.อ. มนตรี  เช้ือกามุด 24906 ม.3 พัน.26

13627 จ.ส.อ. ธงชาติ  นวลไมหอม 24907 กอง สพบ.พล.ม.1

13628 จ.ส.ต. ตรีอนันต  ตายแสง 24908 กอง สพบ.พล.ม.1

13629 ส.อ. ธรรมรัตน  สีใจ 24909 กอง สพบ.พล.ม.1

13630 ส.ท. นภาลัย  ไชยจักร 24910 ม.พัน.9 พล.ร.4

13631 จ.ส.ท. ยุทธการ  บัวศรี 24911 ป.4

13632 ส.ท. ธวัชชัย  เหลี่ยมวงศ 24912 ป.4 พัน.104

13633 ส.ท. กุลพัทธ  พรมสวัสดิ์ 24913 ป.4 พัน.4

13634 จ.ส.ท. จํานงค  ตุนคํา 24914 พัน.พัฒนา 3

13635 ส.อ. เสฐียรพงษ  นาคแจม 24915 ช.3 พัน.302

13636 ส.ท. สิทธิโชค  จัตติไทย 24916 ช.พัน.8 พล.ม.1

13637 ส.ต. อนุชิต  เจริญภาพ 24917 พัน.สร.4

13638 ส.อ. นพดล  ปานนา 24918 รอย.บก.พล.ร.4

13639 ส.อ. ชานนท  มลิลา 24919 ร.17 พัน.4

13640 อส.ทพ. พีรวิชญ  มูลศรี 24920 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

13641 อส.ทพ. รัตกร  มูลศิริ 24921 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

13642 ส.อ. เอกพงษ  คําจันตะ 24922 กรม ทพ.32

13643 ส.ท. รัฐศาสตร  จันทรงศรี 24923 กรม ทพ.35

13644 ส.ต. จิตวิสุทธ์ิ  คําหนอย 24924 กรม ทพ.36

13645 ส.อ. วสุกิจจ  พัดศรี 24925 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13646 ส.ต. ณัฐพล  ไชยเดชกําจร 24926 สง.สด.จว.ก.พ.

13647 จ.ส.ต. ชัยนรินทร  สุขสวัสดิ์วงศ 24927 ศฝ.นศท.มทบ.31

13648 ส.อ. โอลิมปค  กลัดอยู 24928 ศฝ.นศท.มทบ.31

13649 ร.ท.หญิง กมลชนก  เส็งเมือง 24929 รพ.คายจิรประวัติ
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13650 น.ส. อัจฉรัตน  กองพล 24930 มทบ.36 

13651 ส.อ. กิจจานุวัติ  คําสีสังข 24931 มทบ.39

13652 ส.ท. จักรกฤษณ  กอนสันทะ 24932 มทบ.39

13653 น.ส. วิจิตรา  มณีพงษ 24933 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

13654 ส.ท. กฤษฎิ์ธนภูมิ  คําดวง 24934 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

13655 ส.ต.หญิง ผกาวรรณ  ทองยิ้ม 24935 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

13656 ส.ต. ศุภชัย  เปรมปรี 24936 มทบ.310

13657 จ.ส.ท. ชุมพล  ทศกร 24937 รพ.คายพอขุนผาเมือง

13658 ส.ต. กฤษณธวัช  ทัดทา 24939 สง.สด.จว.พ.จ.

13659 ส.อ. ไพโรจน  กุลเทพพรม 24940 ฝรพ.3

13660 ส.อ. ตะวัน  เวคินหิรัญ 24941 ฝรพ.3

13661 ส.ท. ปกรณ  พวงมาลัย 24942 กอง สพบ.พล.ร.4

13662 ส.ท. ธิปกโชติ  เกตุอังกูร 24943 ร.4 พัน.2

13663 ส.อ. นฤนาท  สุเมธะรา 24944 ร.7

13664 จ.ส.อ. ศรัณยู  เทพกัน 24945 ร.14 พัน.1

13665 ส.ท. วิวิธชัย  ชูพราหมณ 24946 พล.พัฒนา 3

13666 ส.ต. ธนากร  มานะศรี 24947 ส.พัน.11 พล.ม.1

13667 ส.ท. ทศพร  มณียประเสริฐ 24948 มทบ.36 

13668 อส.ทพ. กุลธวัช  ปยะลังกา 24949 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13669 ร.อ. จักรพันธ  ผิวทอง 24950 มทบ.36 

13670 ร.ท. ธนยศ  จันทรดํา 24951 ร.4 พัน.3

13671 จ.ส.อ. วิทยา  ยุทธิยา 24952 ร.4 พัน.3

13672 ร.ท. ชัยชาญ  สีหะวงษ 24954 กรม ทพ.32

13673 ร.ท. วีระ  เยียระยงค 24956 ม.3 พัน.18

13674 จ.ส.ท. วันชนะ  ศรีอวน 24957 ช.พัน.8 พล.ม.1

13675 จ.ส.ต. ยุทธนา  แสงสุริยะ 24958 ช.พัน.8 พล.ม.1

13676 จ.ส.อ. เสนห  โคตรบัว 24959 มทบ.34

13677 ส.ท. ธํามรงค  ไกรกิจราษฎร 24960 ส.พัน.4 พล.ร.4

13678 จ.ส.อ. บุญฤทธ์ิ  ดิเรกสุข 24961 ร.14 พัน.2

13679 จ.ส.อ. พิสิษฐ  เหมฤดี 24962 ป.4 พัน.104

13680 ส.ต. อํานาจ  บุญผอง 24963 มทบ.39

13681 ส.ต. ณัฐชัย  มีคํา 24964 มทบ.39

13682 จ.ส.ต. คธาวุธ  ปองช่ืน 24965 ม.3 พัน.18

13683 ส.อ. พุทธรัตน  เพ็ชรรัตน 24966 รอย.บก.พล.ร.4

13684 ส.อ. รัตนชัย  ใจช้ืน 24967 รอย.บก.พล.ร.4

13685 ร.ท. วิมาน  ตอแกว 24968 ป.21

13686 ส.ต. ทศพล  ปญญาแดง 24969 มทบ.310

13687 ร.อ. พรมงคล  สุขเกษม 24970 ป.4 พัน.4

13688 ร.อ. เอนก  เกดุก 24971 มทบ.33

13689 ส.อ. พิชิตชัย  เบอรพันธุ 24972 พล.ร.7

13690 ส.อ. ทศพล  แกวบุตรดี 24973 ม.3

13691 จ.ส.อ. เสนห  จีนยาย 24974 ป.4 พัน.4
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13692 ส.ท. ประวิณ  ศรีนอย 24975 ป.4 พัน.4

13693 ส.ท. ณัฐนันท  ปนเนตรรัตนะ 24976 ป.4 พัน.4

13694 ร.ต.หญิง กุลนิดา  จําลองกุล 24977 รพ.คายจิรประวัติ

13695 ส.อ. ปฐมพงศ  นาคีสถิตย 24978 มทบ.39

13696 ส.อ. อุดม  อินตะสาร 24979 มทบ.34

13697 ส.อ.หญิง ศรัณฉัตร  สุวภัทรเศรษฐ 24980 มทบ.34

13698 ส.ท. วีรยุทธ  อินอวม 24981 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

13699 จ.ส.ต. ทรงพล  วงษวิสาร 24982 รอย.บก.พล.ร.4

13700 ส.ต. วัฒนา  อินตะนิ 24983 ร.7 พัน.1

13701 ส.ท. เนตรปกร  ศรีตองออน 24984 ร.14

13702 ร.ท. ธงไชย  โชควันชัย 24985 ร.14 พัน.1

13703 จ.ส.อ. ศิริชัย  คงโพธ์ิ 24986 ร.14 พัน.3

13704 ส.อ. ศิริศักดิ์  ถวิลคํา 24987 ร.14 พัน.3

13705 ส.อ. คงศักดิ์  คงวิบูลยทรัพย 24988 ร.14 พัน.3

13706 ส.ท. ศุภกิจ  นิลคง 24989 รอย.บก.พล.ม.1

13707 ส.ท. อรรถพงษ  เฉลียวพงษ 24990 ม.พัน.28 พล.ม.1

13708 ส.อ. กิตติพศ  หลาวทอง 24991 ม.พัน.28 พล.ม.1

13709 ส.ท. ชัยนเรศ  สิทธิบาล 24992 ม.พัน.28 พล.ม.1

13710 จ.ส.ท. อนุพงษ  คําเกิด 24993 ม.3 พัน.18

13711 ส.ท. ฐิติ  ปองนนท 24994 ม.3 พัน.26

13712 จ.ส.ต. กิตติพนธ  เสวิสิทธ์ิ 24995 ป.4 พัน.104

13713 จ.ส.ท. ภาคภูมิ  อาจสัตรู 24996 ป.4 พัน.4

13714 ส.ต. ชโนทัย  แฝกหอม 24997 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

13715 จ.ส.อ. อภิชาติ  ธูปเรือง 24998 ช.3 พัน.302

13716 ส.อ. เทวินทร  ชัยวิทยวรกุล 25000 ช.พัน.8 พล.ม.1

13717 ส.อ. พลากร  ขอปะกลาง 25001 ช.พัน.8 พล.ม.1

13718 ส.ท. ธนวัฒน  ฟกทอง 25002 ช.พัน.8 พล.ม.1

13719 ส.ท. ธีระพงษ  คชสาร 25003 ช.พัน.8 พล.ม.1

13720 ส.อ. กิตติธัช  เอ่ียมสอาด 25004 ส.พัน.11 พล.ม.1

13721 ส.อ. เสริมศักดิ์  สุกรีอนันท 25005 ส.พัน.11 พล.ม.1

13722 พลอาสาฯ เฉลิมชัย  ทรรศนียาภรณ 25006 มทบ.31 (ลูกจาง)

13723 ส.ต. พิษณุ  สารเร็ว 25007 มทบ.34

13724 พลอาสาฯ อนุวัฒน  อินปา 25008 มทบ.34

13725 ส.อ. สุริยนต  กําแพง 25009 กอง สพบ.พล.ม.1

13726 ร.ท.หญิง สุภาพร  ทาโส 25010 มทบ.36 

13727 ส.ต. ดนุพงษ  ชางกัณฑา 25011 มทบ.36 

13728 ส.ท. บุญญาฤทธ์ิ  ทีทอง 25012 มทบ.39

13729 ส.ต. สุธี  เขียวภักดี 25013 มทบ.39

13730 พลอาสาฯ อภิวัฒน  ทองมงคล 25014 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

13731 อส.ทพ. สมพงษ  ปญญาสงบ 25015 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

13732 ส.ท. อุเทน  ทองขม 25016 กรม ทพ.32

13733 ส.ต. ประชัน  สาครอําไพ 25017 กรม ทพ.33
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13734 อส.ทพ. สุรเดช  ปองไพรพฤกษา 25018 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13735 ส.ต. สพล  แกวอวม 25019 ม.3 พัน.26

13736 อส.ทพ. เดชา  ใฝสมบูรณ 25021 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13737 อส.ทพ. ศุภชัย  ประคอง 25022 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13738 อส.ทพ. นนทปวิธ  ตาเขียว 25025 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13739 อส.ทพ. วีรัชย  บรรณพร 25026 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13740 อส.ทพ. ธาดา  เครื่องจันทร 25027 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13741 ส.อ. นัฐวุฒิ  ปรวนอุม 25029 ช.พัน.8 พล.ม.1

13742 ส.ต. ฉัตรชัย  ไทยเท่ียง 25031 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13743 พลอาสาฯ รณชัย  ติดโนน 25032 มทบ.31 (ลูกจาง)

13744 ส.ต. สมโชค  สุวรรณเทพ 25033 ร.4 พัน.3

13745 ส.ต. ธนาวัฒน  วงคสุวรรณ 25034 สง.สด.จว.ล.ป.

13746 ส.ต. ชลัท  คอนเอม 25035 สง.สด.จว.ล.ป.

13747 พ.ท. เอกธนา  คงกุลวัฒนะ 25036 สง.สด.จว.พ.ร.

13748 จ.ส.อ. ณรงคฤทธ์ิ  สมานศิริ 25037 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

13749 จ.ส.อ. วรวิทย  ปองโรคา 25038 ร.4

13750 จ.ส.อ. เอกชัย  พูลศรี 25039 ป.4 พัน.104

13751 จ.ส.อ. ชูศักดิ์  อัครวงษ 25040 ป.4 พัน.104

13752 ส.ต. กฤษณะ  เจนประกอบกิจ 25041 มทบ.36 

13753 จ.ส.อ. พิษณุนาท  โทปุญญานนท 25042 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

13754 พลอาสาฯ สุริยพงษ  วงษอินทร 25043 มทบ.310

13755 จ.ส.อ. เอกรัฐ  สายอรุณ 25044 มทบ.310

13756 จ.ส.อ. การันดร  กลั่นนํ้าทิพย 25045 กอง สพบ.พล.ร.4

13757 จ.ส.อ. สมชาย  นาคแกว 25046 ช.3 พัน.302

13758 จ.ส.อ. อาคม  รุงเรือง 25047 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

13759 ส.ท. ไกรวิชญ  บานสระ 25048 รอย.ลว.ไกล 4

13760 ส.ท. นิรเชตร  คําเวียงคํา 25049 รอย.ลว.ไกล 4

13761 ส.อ. ณัฐภูมิ  ดวงแดง 25050 ป.4 พัน.104

13762 ส.ท. เฉลิมพล  นาคมี 25051 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

13763 อส.ทพ. ธนวัฒน  ดวงวงค 25052 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13764 อส.ทพ. ธนาวุฒิ  เลี่ยมสมบัติ 25054 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13765 ส.อ. สุทธิบัตร  หนอปา 25055 ร.7 พัน.1

13766 ส.อ. รัตนชัย  แกวอน 25056 พัน.สห.31

13767 ส.อ. ทศพล  พลยศ 25057 ร.14 พัน.1

13768 อส.ทพ. จิรวัฒน  เทพวงค 25058 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

13769 จ.ส.อ. ชิษณุชา  ทาระแกว 25059 พัน.พัฒนา 3

13770 ส.ท. ชัชวาลย  วงศวาร 25060 มทบ.37

13771 ส.ท. ศราวุธ  ปยะจันทร 25061 มทบ.37

13772 จ.ส.อ. สมชาย  เหลืองพวงทอง 25062 ป.4 พัน.104

13773 ร.ท. ทวิเชษฐ  สิทธิวิรัชธรรม 25063 มทบ.39 (นายทหาร)

13774 จ.ส.ท. ธนโชติ  ปองโรคา 25064 ร.4

13775 ส.อ. กิตติศักดิ์  ธนะวัน 25065 ร.14 พัน.1
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13776 จ.ส.อ. ชวลิต  มะลิลา 25066 ร.4 พัน.3

13777 ส.ท. กฤษณพงค  นุสติ 25067 ช.พัน.8 พล.ม.1

13778 ส.ต. เอกพงศ  แปลงวงค 25068 ร.14 พัน.1

13779 ส.ต. วีระยุทธ  ภูคํา 25069 ทภ.3

13780 ส.ท. ธเรศ  วรรณทอง 25070 พล.ม.1 (ประทวน)

13781 จ.ส.ท. นิคม  ใจขาว 25071 ร.7 พัน.1

13782 ส.ท. อมรเทพ  อุบลจิตร 25072 ร.7 พัน.1

13783 ส.ท. ณัฐพล  ปราบสงคราม 25073 พล.ร.7

13784 ส.อ. ศรัญยู  รุงเรือง 25074 ร.14 พัน.1

13785 ส.ท. ศรัณยู  เมืองซื่อ 25075 ร.4 พัน.1

13786 จ.ส.ต. อรรณพ  ทองแกว 25076 ร.14 พัน.2

13787 ส.ท. ณัฐภัทร  วงศชัย 25077 ร.14 พัน.2

13788 ส.อ. จิณณวัตร  ศรีพรม 25078 ร.17 พัน.4

13789 ส.อ. ธวัชชัย  ยอดเพชร 25079 ร.17 พัน.4

13790 ส.อ. ประยูร  บุญดี 25080 ร.17 พัน.4

13791 ส.อ. กัปตัน  โระศรี 25081 รอย.บก.พล.ม.1

13792 ส.อ. อวิรุทธ์ิ  ชุมใจรัก 25082 ม.3 พัน.18

13793 ส.อ. ธนาธิป  บุรุษานนท 25083 ม.พัน.9 พล.ร.4

13794 ส.ท. ชานนท  ไหมนวม 25084 ป.4 พัน.4

13795 ส.อ. บุญพิทักษ  เทพสาธร 25085 ป.พัน.7 พล.ร.7

13796 จ.ส.ต. จิรศักดิ์  เนียมหอม 25086 ส.พัน.11 พล.ม.1

13797 ร.ต.หญิง สุนันทา  หอมนาน 25087 รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช

13798 ส.ต. ธนาธิป  สุดจันทร 25088 กอง สพบ.พล.ร.4

13799 ส.ต. วีระพล  ประทุมทอง 25089 กอง สพบ.พล.ร.4

13800 ส.ท. ปวเรศ  เชียงนอย 25090 กอง สพบ.พล.ร.4

13801 ส.ต.หญิง วณัฐธณรรณ  สังฆสุวรรณ 25091 พัน.สห.31

13802 ส.ต.หญิง ธารทิพย  สุริยะวงค 25092 พัน.สห.31

13803 ร.ท. ดิษฐสพงศ  สุขพุทธ 25094 มทบ.36 

13804 ร.ต. วิชัย  ดีเลิศ 25095 มทบ.39 (นายทหาร)

13805 ส.ต. อรรถพล  วันดี 25096 มทบ.39

13806 ส.ท. ภัทรพงศ  ธนาเสถียร 25097 มทบ.39

13807 ส.ท. ยุทธการ  มั่งเงิน 25099 รอย.ลว.ไกล 4

13808 จ.ส.ท. อภิเชษฐ  เหล็กมูล 25100 ศปภอ.ทบ.3

13809 จ.ส.ท. นาคินทร  เวียงนาค 25101 พัน.สร.8

13810 อส.ทพ. ชัยวัฒน  กําทองทวีสวัสดิ์ 25102 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

13811 อส.ทพ. ธิติพงค  กางยาง 25103 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13812 อส.ทพ. ชาญณรงค  ศรีวรรณ 25104 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13813 อส.ทพ. อุทิศ  คุณมณีรัตน 25105 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13814 อส.ทพ. สมศักดิ์  กันฟน 25106 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13815 ส.ต. นพพล  ดาวเดช 25107 กรม ทพ.33

13816 ส.ต. สุรเชษฐ  เพ็งยิ้ม 25108 กรม ทพ.33

13817 อส.ทพ. ศิวกร  ตอนกลาง 25111 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)
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13818 อส.ทพ. ไพรัตน  ชูจุย 25113 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

13819 อส.ทพ. พีรพล  ขจรจิตร 25114 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

13820 ส.ต. อภิสิทธ์ิ  สังหาร 25115 กรม ทพ.36

13821 อส.ทพ. ประเสริฐ  สุขสมบูรณ 25116 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

13822 อส.ทพ. ชัยชนะภูมิ  สุภาวงค 25117 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

13823 อส.ทพ. สุเทพ  หัวยาว 25118 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

13824 อส.ทพ. สมเพชร  แสนวงศมา 25119 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

13825 อส.ทพ. วิทยา  ฉ่ํามณีแดง 25120 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

13826 อส.ทพ. บุญรัตน  มโนรักไพร 25122 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

13827 อส.ทพ. กฤตานนท  ตาคํา 25123 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

13828 อส.ทพ. ธรรมนูญ  มนุษยพัฒนา 25124 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

13829 อส.ทพ. สมพงษ  สาครธํารง 25125 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

13830 อส.ทพ. เรวัติ  ผูครองสิงขร 25126 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

13831 อส.ทพ. นิธิ  รวียืนยง 25127 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

13832 อส.ทพ. สมโภช  สีสา 25128 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

13833 อส.ทพ. ภูริเดช  กรวัชรปาณี 25129 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

13834 อส.ทพ. ชัยณรงค  ดาทู 25130 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 8)

13835 ส.ท. จักรกฤษณ  อ่ิมเพ็ง 25131 ร.14 พัน.1

13836 ส.ท. ชิตพงค  ทองธรรมชาติ 25132 ช.พัน.4 พล.ร.4

13837 ส.ต.หญิง เพ็ญนภา  สิงหมา 25133 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13838 ส.ต. เจษฎา  ดวงปนตา 25134 มทบ.34

13839 ส.ท.หญิง เนตรนภา  ดังประสงค 25135 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

13840 ส.ต. เกียรติศักดิ์  นันทแกลว 25136 พัน.สห.31

13841 ส.ต. ณัฐพล  ปญญาพร 25137 พัน.สห.31

13842 พลอาสาฯ ศักดิธัช  นาคพรม 25138 พัน.สห.31

13843 พลอาสาฯ ชาติชาย  สิงหคํา 25140 พัน.สห.31

13844 พลอาสาฯ นที  ภูยาลี 25142 พัน.สห.31

13845 พลอาสาฯ ปรินทร  สวัสดี 25143 พัน.สห.31

13846 พลอาสาฯ เศฎฐวุฒิ  เหลานาคํา 25145 พัน.สห.31

13847 ส.อ. วิษณุ  พรมสุข 25147 ช.พัน.8 พล.ม.1

13848 ส.อ. นิวัฒน  สุขคา 25148 ส.พัน.11 พล.ม.1

13849 ส.ท. สุรพงษ  ชมภูงาม 25149 มทบ.36 

13850 ร.ต. เอกรัตน  จุยแหวว 25150 ร.4 พัน.3

13851 จ.ส.อ. ดํารงพล  แสงแกว 25151 ร.14 พัน.1

13852 จ.ส.อ. พูนทวีทรัพย  ใบยา 25152 ม.3 พัน.13

13853 จ.ส.อ. สุรพล  ซุนสอน 25153 ม.3 พัน.13

13854 จ.ส.อ. สุเมธ  สุขเอม 25154 ป.4 พัน.4

13855 จ.ส.อ. ยุทธ  นินทรีย 25155 ช.พัน.8 พล.ม.1

13856 จ.ส.อ. ธงชัย  เหลืองออน 25156 กอง สพบ.พล.ม.1

13857 จ.ส.อ. วินัย  ชัยสงค 25157 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

13858 ร.ต. สุรพงษ  ยะสิน 25158 พัน.สห.31

13859 พ.ท. สุเทพ  จันทรประทีป 25159 สง.สด.จว.ก.พ.
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13860 ส.อ. ธนพัต  คมสวาง 25160 กรม ทพ.36

13861 อส.ทพ. บุญงา  ธาราทิพยไพร 25161 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

13862 อส.ทพ. อรรถชัย  เสาวตัน 25162 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 4)

13863 อส.ทพ. เฉลิมชัย  ศรีพรพนาวัลย 25163 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

13864 อส.ทพ. ศุภชัย  ในแซ 25164 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

13865 อส.ทพ. สมบูรณ  หรรษาบรรพต 25165 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

13866 อส.ทพ. อนุชาติ  ทวีรัตนา 25166 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

13867 อส.ทพ. ภักดี  บัวคํา 25167 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 2)

13868 ส.ท. จิรวัฒน  เกษมรัติ 25168 ช.3

13869 จ.ส.อ. เทวัญ  เทศสิงห 25169 ศปภอ.ทบ.3

13870 ส.ท. สุทธิเกียรติ  แข็งแรง 25170 ช.3

13871 น.ส. ศรุตยา  สมบูรณ 25171 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)

13872 จ.ส.อ. วรวุฒิ  เขียวทอง 25172 ร.14 พัน.3

13873 ส.ท. กิตติพงศ  ยศปญญา 25173 ช.3 พัน.302

13874 ส.ต. ชัยสิทธ์ิ  ชูชม 25174 ช.3 พัน.302

13875 จ.ส.ท. ภัทรชัย  มูลศรี 25175 ม.พัน.15

13876 ร.อ. อดุลย  มุสิราช 25176 ร.4

13877 พล.ท. ฉลองชัย  ชัยยะคํา 25177 ทภ.3 (นายทหาร)

13878 พ.อ. รุงโรจน  ใจนํ้า 25178 มทบ.39 (นายทหาร)

13879 ส.ท. ยุทธพิชัย  นาชัยสินธุ 25179 ร.4 พัน.1

13880 ส.อ. ธีระพล  เพ็งถา 25180 มทบ.35

13881 ส.ต. เอกชัย  โตมา 25181 กอง สพบ.พล.ร.4

13882 ส.ท. ธนกร  บุตรลพ 25182 รอย.ม.(ลว.) 4

13883 ส.ท. ภัทร  หมอกนุม 25183 รอย.ม.(ลว.) 4

13884 ส.ท. เดชา  อํ่าพิมพ 25184 รอย.ม.(ลว.) 4

13885 ส.อ. อนุสรณ  จินดาณวาณิช 25185 กอง พธ.พล.ร.4

13886 ส.ต. เทียนเทพ  ทองทับ 25186 กอง พธ.พล.ร.4

13887 ส.ท. อาทินันท  จีนหลักรอย 25187 รอย.ลว.ไกล 4

13888 ส.ท. พงษศักดิ์  มาเนตร 25188 รอย.ลว.ไกล 4

13889 ส.ท. ธนพงศ  ภูมมาวงค 25189 รอย.ลว.ไกล 4

13890 ร.ต. จักรพงศ  กรองบริสุทธ์ิ 25190 ร.7 พัน.1

13891 ส.อ. อุทิต  มังกา 25191 ร.7 พัน.2

13892 ส.ท. ทองสัมฤทธ์ิ  ฉิมมาลา 25192 ร.7 พัน.2

13893 ส.อ. ประชา  เจนใจ 25193 ร.7 พัน.5

13894 ส.ท. วรดร  บุญเขต 25194 ม.พัน.28 พล.ม.1

13895 ส.อ. วัชรพงษ  สมปอง 25195 ม.พัน.28 พล.ม.1

13896 ส.ท. อิทธิพล  ปานปา 25196 ม.พัน.28 พล.ม.1

13897 ส.ท. ธนาณัติ  เพ็งเรือง 25197 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

13898 จ.ส.ต. กรรถพล  พลธานี 25198 ม.3 พัน.13

13899 ส.ท. พีรพัฒน  ภูอวด 25199 ม.3 พัน.13

13900 ส.ท. ฌานิศ  อํ่าแชม 25200 ม.3 พัน.13

13901 ส.ต. เศรษฐสิทธ์ิ  พิมพจําปา 25201 ม.3 พัน.13
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13902 ส.ต. ณัฐชากร  ศรีคํา 25202 ม.3 พัน.13

13903 ส.ท. ลีนวัฒน  กลิ่นกาหลง 25203 ม.3 พัน.18

13904 ส.อ. อาวัชนาการ  ณ เชียงใหม 25204 ม.3 พัน.26

13905 จ.ส.ท. กริชทศพล  นพรัตน 25205 ม.3 พัน.26

13906 ส.ท. ชัยวัฒน  แพงศรี 25206 ป.4 พัน.4

13907 ส.อ. จักรพันธุ  บุญจีน 25207 ป.4 พัน.104

13908 ส.ท. อัฐพล  คําภักดี 25208 ป.4 พัน.104

13909 ร.ต. พงศภีระ  ดิษาภิรมย 25209 ป.พัน.7 พล.ร.7

13910 ร.ท. จักรกฤษณ  ปนใจดี 25210 ป.พัน.7 พล.ร.7

13911 ส.ท. ณฤทธ์ิ  เรืองธีรวงศา 25211 ป.21

13912 ส.ต. สิทธิเดช  ถูระวร 25212 ช.3 พัน.302

13913 จ.ส.อ. ประวิทย  จางวางเหลือง 25213 ช.พัน.8 พล.ม.1

13914 ส.ท. มานะ  มากมา 25214 ช.พัน.8 พล.ม.1

13915 ส.อ. โอภาส  ขวัญวงษ 25215 ส.พัน.11 พล.ม.1

13916 ส.อ. วชิรวิทย  อุดใจ 25216 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13917 พลอาสาฯ จักรพันธ  เพ็ชรอินทร 25217 มทบ.31 (ลูกจาง)

13918 ส.ท. ทศพล  รังผึ้ง 25218 ศฝ.นศท.มทบ.31

13919 ร.อ.หญิง สุพิชชา  สุนันตะ 25219 รพ.คายสุรศักดิ์มนตรี

13920 ส.ต. สราวุธ  โสดา 25220 มทบ.36 

13921 ส.ต. วัฒนา  บุญเนียม 25221 มทบ.310

13922 ส.ต. ศักดิธัช  ใจมั่น 25222 มทบ.310

13923 ส.ต. วีรพงศ  ขาวสะอาด 25223 มทบ.310

13924 พลอาสาฯ ธีรพล  แสงสี 25224 มทบ.310

13925 อส.ทพ. นัฐวุฒิ  หมื่นจง 25225 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

13926 อส.ทพ. จําเนียร  กิมคํา 25226 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13927 อส.ทพ. ปฐม  ดวงปม 25227 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13928 อส.ทพ. สมจิตร  อุนใจ 25228 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13929 อส.ทพ. พงศปกรณ  ประแจ 25229 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13930 อส.ทพ. จักรกฤษณ  หีบแกว 25230 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13931 อส.ทพ. เกียรติคุณ  รวมศิลป 25231 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13932 ส.ต. ประศาสตร  ณ ชน 25232 กรม ทพ.33

13933 ส.อ. ธงไทย  แสงชา 25234 กรม ทพ.35

13934 ส.อ. ศักดา  ศรีสวัสดิ์ 25235 กรม ทพ.35

13935 ส.อ. สงัด  ราชบุรี 25236 กรม ทพ.35

13936 ส.ท. ภูวทัศน  เครือมา 25237 กรม ทพ.35

13937 อส.ทพ. ศักดิ์ชัย  ชาญรักษาจิต 25238 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

13938 อส.ทพ. ชัยยา  สุขขา 25239 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

13939 พ.อ. รุงโรจน  เสรีกุลวิเวทย 25240 ทภ.3 (นายทหาร)

13940 จ.ส.อ. วสันต  เจริญ 25242 พัน.สร.8

13941 ส.ท. วรพันธ  ชัยลังกา 25243 พัน.สร.8

13942 ส.ต. กวินทัต  พรหมมาศ 25244 รอย.ปจว.3

13943 จ.ส.ต. กฤตยศ  กะการดี 25245 ฝรพ.3
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13944 ส.อ. นิวัฒน  ศรีไชยวงศ 25246 ฝรพ.3

13945 ส.ท. ณัฏฐพล  สารปา 25247 รอย.ลว.ไกล 4

13946 ส.ท. หัสนัย  ศิริจันทร 25248 ส.พัน.4 พล.ร.4

13947 ส.ท. เสกสรรค  สุขสมเลิศ 25249 ม.พัน.9 พล.ร.4

13948 ส.ท. บุญญฤทธ์ิ  สิงหบุญ 25250 ส.พัน.4 พล.ร.4

13949 ส.ท. ภาณุวัฒน  คําใบศรี 25251 ส.พัน.4 พล.ร.4

13950 ส.ต. นฤชิต  วันเสน 25252 ส.พัน.4 พล.ร.4

13951 ส.ต. กฤษติพงษ  เพ็ญภาค 25253 พัน.สห.31

13952 ส.ต. วรวุฒิ  แสงทอง 25254 พัน.สห.31

13953 ส.ต. อรรถพล  อุยฟกเจริญ 25255 พัน.สห.31

13954 พลอาสาฯ โสฬส  เดชพจน 25256 พัน.สห.31

13955 ส.ต. สิทธิชัย  พรหมขจร 25257 ป.พัน.17 พล.ร.7

13956 ส.ต. พัชชนะ  มักได 25258 มทบ.310

13957 ส.ต. วชิรวิทย  วิธวงศ 25259 มทบ.310

13958 ส.ต. จักรกฤษณ  ยอดแกว 25260 รอย.ลว.ไกล 4

13959 ร.ต. วันเฉลิม  ปานทิพย 25261 สง.สด.จว.ก.พ.

13960 ส.อ. พงศธร  กลิ่นโท 25263 รอย.ม.(ลว.) 4

13961 ส.ท. สันทัด  วังวล 25264 พัน.สร.4

13962 ส.ท. ณัฐพงศ  ศรีจันทร 25265 พัน.สร.4

13963 ส.ท. พงศธร  ถ่ินทับ 25266 พัน.สร.4

13964 ส.ต. ธนวัฒน  นิธิรัตนประภา 25267 ร.4 พัน.2

13965 ส.ต. ภัทรพล  สังเวียนวงษ 25268 ร.4 พัน.2

13966 ส.ท. ยุทธศาสตร  ใครชม 25269 ร.4 พัน.2

13967 ส.ท. เกียรติศักดิ์  เทพนอย 25270 ร.4 พัน.2

13968 ส.ต. อดิศร  เช้ือพหล 25271 ร.4 พัน.2

13969 ส.ต. วิชัย  แกวมูล 25272 ร.4 พัน.2

13970 ส.ท. คฑาวุธ  ศรีจํารูญ 25273 ร.4 พัน.2

13971 ส.ท. เกียรติศักดิ์  แสงจันทร 25274 ร.4 พัน.2

13972 ส.ท. ปณณวิชญ  แสงแกว 25275 ร.4 พัน.2

13973 ส.ท. กฤษณพล  ทับทิมจันทร 25276 ร.4 พัน.2

13974 ส.อ. เฉลิมชัย  เชลงวิทย 25277 มทบ.31 (ส.ต. - ส.อ.)

13975 จ.ส.อ. เปรมชัย  มณีวงค 25278 ร.14 พัน.1

13976 ส.ท. อุเทน  อ่ิมใจ 25279 พล.ร.7

13977 ส.ต. ศรัณยู  ภัทรจามร 25280 ร.4 พัน.3

13978 ส.ต. ปริทัศน  คลายหนู 25281 มทบ.36 

13979 ส.อ. สมยศ  ศรีคลัง 25282 ม.3 พัน.18

13980 ส.ต. นพฤทธ์ิ  คองแดง 25283 ม.3 พัน.26

13981 อส.ทพ. นิรันดร  จองคํา 25284 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13982 อส.ทพ. ฐิติกร  สุทธะการ 25285 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13983 อส.ทพ. ธนาธิป  พิเดช 25286 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

13984 ส.ท. สมภพ  ยิงรัมย 25287 ม.พัน.28 พล.ม.1

13985 ส.ต.หญิง ปาริชาต  อาปอง 25288 มทบ.36 
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13986 จ.ส.ต. อรรถพล  จันทวงศ 25289 ส.พัน.11 พล.ม.1

13987 ส.ท. นิรุทธ  ยาวงค 25290 ป.พัน.17 พล.ร.7

13988 ร.ท. สุทธิพงศ  สีขาว 25291 ร.4 พัน.1

13989 ส.ท. กรวิท  ปลองนาค 25292 ร.4 พัน.2

13990 ส.ท. ปรีชา  โปรงทราย 25293 ร.4 พัน.2

13991 ร.ท. ไพรัช  ธรรมไชย 25294 ร.7 พัน.2

13992 จ.ส.อ. สาธิต  คิดการงาน 25295 ร.7 พัน.2

13993 ส.ต. ชัชนันท  ดวงแจม 25296 ร.7 พัน.2

13994 ส.ต. อาทิตย  ออนจิ๋ว 25297 ร.14 พัน.1

13995 ร.ท. จรณชัย  กิจสวน 25298 ร.14 พัน.3

13996 ร.ต. อุทัย  มีใจ 25299 ร.17

13997 ส.ต. สุทธิพงษ  สุทธิประภา 25300 พล.ม.1

13998 ส.อ. วาทิต  รักนอย 25302 ม.3

13999 ส.อ. อาทิศวัช  พันทวี 25303 ม.3

14000 ส.อ. ภาสกร  ครองบัวบาน 25304 ม.3

14001 จ.ส.อ. ศักดิ์ดํารงค  แปงอุด 25305 ม.3 พัน.18

14002 จ.ส.ต. อนันต  วิลัยพิศ 25306 ม.3 พัน.18

14003 ส.อ. นพรัตน  สังเกษ 25307 ม.3 พัน.18

14004 ส.ต. วิศรุต  สมุทร 25308 ม.3 พัน.18

14005 ส.อ. ฐิติพงษ  ตะทา 25309 ม.3 พัน.26

14006 ส.ท. ณัฐพล  มอญเกา 25310 ม.พัน.9 พล.ร.4

14007 ส.ท. วรวุฒิ  โรยสูงเนิน 25311 ม.พัน.9 พล.ร.4

14008 ส.ท. ศิขริน  ปราบพาลา 25312 ม.พัน.9 พล.ร.4

14009 จ.ส.อ. จีรพงษ  เพ็ญโพธ์ิ 25313 ทภ.3

14010 ส.อ. ธนกร  ดีอินทร 25314 ทน.3

14011 ส.อ. ฐิติพงศ  นวลจีน 25315 ทน.3

14012 ส.อ. เจตพัฒน  ขุนเณร 25316 ป.4

14013 ส.อ. ธีระเชษฐ  ปะระไทย 25317 ป.4 พัน.104

14014 ส.ท. ธิติสรณ  จีนโต 25318 พล.พัฒนา 3

14015 พ.อ. สมใจ  กุคําอู 25319 ทภ.3 (นายทหาร)

14016 จ.ส.อ. ศรายุทธ  นาคจํานงค 25320 ช.3 พัน.302

14017 จ.ส.อ. พงษศักดิ์  จันอุดร 25321 ช.พัน.8 พล.ม.1

14018 จ.ส.ต. วัฒนชัย  เสนาลัย 25322 ช.พัน.8 พล.ม.1

14019 ส.ท. วีระยุทธ  พลยุทธ 25323 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

14020 ส.ท. พงศพิสุทธ์ิ  แดงศรี 25324 ส.พัน.23 ทภ.3

14021 ส.ท. สรวิศ  สาดจุย 25325 ส.พัน.23 ทภ.3

14022 ส.ท. สหัส  สุยา 25326 ส.พัน.23 ทภ.3

14023 ส.ต. กิตติศักดิ์  เจริญรัตน 25327 ส.พัน.23 ทภ.3

14024 ส.ท. อดุลย  ใจใหม 25328 ส.พัน.11 พล.ม.1

14025 ส.ต. จรัสพงษ  คําดี 25329 มทบ.34

14026 พลอาสาฯ ภทรพล  กมลบูรณ 25330 มทบ.34

14027 พลอาสาฯ ปราการ  ปญญา 25331 มทบ.34



335

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด

14028 ส.ท. ทศพล  บุญฟอง 25332 มทบ.36 

14029 ส.ต. ธัชพงษ  สีชัยยา 25333 มทบ.36 

14030 ส.ท. กิตติพศ  สีหะนาม 25334 มทบ.39

14031 ส.ท. เจษฎา  ชมเชย 25335 มทบ.39

14032 ส.ต. วิศิษฐ  สนธิรัตนชัย 25336 มทบ.310

14033 จ.ส.อ. บรรเจิด  รักชาติ 25337 สง.สด.จว.ล.ป.

14034 ส.ต. ปณิธาน  สุวรรณภูมิ 25339 สง.สด.จว.ม.ส.

14035 ส.ท. ณัฐภูมิ  อินตุย 25340 สง.สด.จว.น.น.

14036 ส.อ. ภัคพงษ  มีดิษฐ 25341 รอย.ลว.ไกล พล.ม.1

14037 ส.อ. ธีรวัช  ระลึก 25342 กรม ทพ.32

14038 จ.ส.ต. นฤเบศร  ตุนโนกบุตร 25343 กรม ทพ.32

14039 อส.ทพ. สมพร  อินตาดือ 25344 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

14040 อส.ทพ. สงกรานต  ธิติรุงเรืองกุล 25345 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

14041 อส.ทพ. เจตณรงค  ทองฟู 25347 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

14042 อส.ทพ. อภิชาติ  บุญฉ่ํา 25348 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

14043 อส.ทพ. กุลธวัช  คําบุญเรือง 25349 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

14044 อส.ทพ. นฤเบศร  นอยจุย 25350 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

14045 ส.ต. นฤพล  กวานหอง 25351 พัน.สห.31

14046 ส.ต. เกรียงศักดิ์  จันทาวุฒิกุล 25352 พัน.สห.31

14047 ส.ต. ณัฐพล  แกวโวหาร 25353 พัน.สห.31

14048 ส.ต.หญิง กันตฤทัย  บุญมาก 25354 พัน.สห.31

14049 ส.ต.หญิง ศิรินภา  ทูลคํารักษ 25355 พัน.สห.31

14050 ส.ต.หญิง ปนิตดา  ตาคํา 25356 พัน.สห.31

14051 ส.ต.หญิง หน่ึงฤทัย  เอ่ียมมา 25357 พัน.สห.31

14052 ส.ต.หญิง รติยา  หนูทอง 25358 พัน.สห.31

14053 ส.ต.หญิง รัตนาวดี  ชัยคงทอง 25359 พัน.สห.31

14054 ส.ต.หญิง สุภาภรณ  คงแปน 25360 พัน.สห.31

14055 ส.ต.หญิง พรพิมล  มีเถ่ือน 25361 พัน.สห.31

14056 ส.ต.หญิง อมราวดี  จรรยารักษ 25362 พัน.สห.31

14057 ส.ต.หญิง ณัฏฐนิช  แสงจันทร 25363 พัน.สห.31

14058 ส.ต.หญิง มัฌริกา  เทพจิต 25364 พัน.สห.31

14059 ส.ท. รักษพล  ทองจํารูญ 25365 ส.พัน.23 ทภ.3

14060 จ.ส.อ. ราชรถ  ยุพยง 25366 ร.4

14061 ร.ต. เอกพล  ชาวไทย 25367 ร.14 พัน.1

14062 ร.ต. ราเชนร  มวงศรี 25368 ร.14 พัน.2

14063 พ.ต. พัฒนรัตน  วันวัฒนกิจ 25369 กอง พธ.พล.ม.1

14064 จ.ส.อ. จตุพงศ  รักสะอาด 25370 ม.3 พัน.18

14065 จ.ส.อ. วัชรินทร  หาญยุทธ 25371 ม.3 พัน.26

14066 จ.ส.อ. พิเชษฐ  บุงจันทร 25372 ม.3 พัน.26

14067 จ.ส.อ. จารุพงษ  จารุจันทร 25373 ม.3

14068 จ.ส.ท. สมพร  จันทรหอม 25374 ม.3

14069 ร.ต. ปรีชา  สินเทศ 25375 พล.พัฒนา 3
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14070 จ.ส.อ. อดุลย  ทองอู 25376 ช.3 พัน.302

14071 จ.ส.อ. ศุภชัย  ราญบุตร 25377 ช.พัน.8 พล.ม.1

14072 ร.อ. ฐิติ  พรหมหาลา 25378 ส.พัน.23 ทภ.3

14073 ส.อ. ชาญรบ  รุงศิริสุข 25379 ส.พัน.23 ทภ.3

14074 จ.ส.อ. กิตติ  กองกูล 25380 มทบ.36 

14075 ร.ต. เกษียณ  อินทรนอย 25381 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

14076 จ.ส.อ. ศรา  ศิริพงษ 25382 รอย.ม.(ลว.) 4

14077 พ.ต. เหมวรุณ  ดีมา 25383 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

14078 ส.ต. บรรจบ  แสนสุข 25384 พัน.สห.31

14079 จ.ส.อ. นิรัชต  ผาเมน 25385 สง.สด.จว.ก.พ.

14080 จ.ส.อ. พงษกฤษณ  รวมสุข 25386 กรม ทพ.31

14081 ร.ท. ภัทร  สาคะรัง 25387 กรม ทพ.32

14082 จ.ส.ท. นพกฤษฏิ์  พิทยารัฐธนนท 25388 กรม ทพ.33

14083 อส.ทพ. พัฒ  ใจคํา 25389 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

14084 จ.ส.อ. ภานุพงศ  สิงหธวัช 25390 ส.พัน.11 พล.ม.1

14085 ส.ท. ณทศพล  แสงมณี 25391 พล.ร.7

14086 ส.อ. วีระยุทธ  นํ้าพ้ี 25392 ม.3 พัน.18

14087 ส.อ. ภาณุมาศ  พพิทักษ 25393 ม.3 พัน.26

14088 ส.ต.หญิง อรอุมา  ศรีจันทร 25394 มทบ.36 

14089 ร.อ. ธนบัตร  คําหา 25395 ร.14 พัน.1

14090 ร.ท. ศิลปะชัย  พรเสกสรรค 25396 ร.14 พัน.1

14091 ส.อ. ปฐพล  คําเพ่ิมพูล 25397 รอย.ลว.ไกล 4

14092 พลอาสาฯ วรกฤศ  ฤาชา 25398 พัน.สห.31

14093 ส.ท. ยมนา  พูลสวัสดิ์ 25399 ม.3 พัน.26

14094 ส.ท. เนติธร  เสารคํา 25400 ป.พัน.7 พล.ร.7

14095 ส.ท. ชญานิน  เสือแขม 25401 ร.4

14096 ส.ท. ตะวัน  จันทรรักษ 25402 ร.4

14097 ส.ต. วัชรพงษ  นํ้าผึ้ง 25403 ร.4

14098 ส.ท. ภูวณัฐ  วงษวรรณา 25404 ร.4

14099 ส.ต. สการ  จีนเพชร 25405 ช.พัน.4 พล.ร.4

14100 ส.ต. สมากร  เก่ียวพันธ 25406 ช.พัน.4 พล.ร.4

14101 ส.ท. รัตนชาติ  เนียมวัน 25407 ช.พัน.4 พล.ร.4

14102 ส.อ. อนุมาศ  สุพรรณ 25408 ป.4 พัน.104

14103 จ.ส.อ. สุรินทร  สกุลชัย 25410 ศฝ.นศท.มทบ.31

14104 ส.ต. ศราวุธ  จันตะชัยวงศ 25411 ช.3 พัน.302

14105 ร.อ.หญิง ปรารถนา  ศุภลักษณ 25412 รพ.คายพิชัยดาบหัก

14106 พ.อ. วันปย  แกวเกษ 25415 ทภ.3 (นายทหาร)

14107 ส.อ. พีระยุทธ  ทับรอด 25416 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

14108 ส.อ. นิติณัฐ  กาหลง 25417 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

14109 ส.ท. พุทธเมธี  นครรัมย 25418 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

14110 ส.ท. ศุภฤกษ  ปลุกเสก 25419 ร.4

14111 ส.ท. วัชระ  จรเณร 25420 ร.4
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14112 ส.ท. เมธี  นิลสนธิ 25421 ร.4

14113 ส.อ. ณัฐิวุฒิ  กิติวรรณา 25422 ร.4 พัน.2

14114 ส.อ. วุฒิชัย  หิเตชา 25423 ร.14 พัน.1

14115 ส.ท. วณัฐ  ใจธรรม 25424 ร.14 พัน.1

14116 ส.ต. ธีรนัย  นวลงาม 25425 ร.14 พัน.1

14117 ส.อ. ณัฐพงษ  พินิจมนตรี 25426 ร.14 พัน.3

14118 ส.อ. ทองพูน  จันทะผล 25427 ร.14 พัน.3

14119 ส.ต. ธิติวุฒิ  กันทะวัง 25428 ร.17

14120 พ.ท. วิโรจน  สุขเกตุ 25431 ม.พัน.12

14121 ส.ท. จิรวุธ  คําลีมัด 25432 ม.พัน.28 พล.ม.1

14122 ส.อ. พงษกิจ  ศรีคํา 25433 ม.3 พัน.13

14123 ส.ท. กรกฎ  สังขสนิท 25434 ม.3 พัน.13

14124 จ.ส.อ. ธีรศักดิ์  เกตุหาร 25435 ม.3 พัน.18

14125 จ.ส.อ. ไชยวัฒน  รอดทอง 25436 ม.3 พัน.18

14126 จ.ส.อ. สมควร  กายา 25437 ม.3 พัน.26

14127 ส.ท. ศิริชัย  ชางสนิท 25438 ม.พัน.9 พล.ร.4

14128 จ.ส.อ. พลากร  หาญกาย 25439 ป.4 พัน.4

14129 ส.อ. ธนพงษ  วังสะปญญา 25440 ป.4 พัน.4

14130 จ.ส.ต. ลภน  หนุนนาค 25441 ป.4 พัน.4

14131 ส.ท. สัญชัย  บุญแจง 25442 ป.4 พัน.104

14132 ส.ท. สมคิด  ทองภูคีรีไพร 25443 พัน.พัฒนา 3

14133 ส.ท. พีรพงษ  เผาแจ 25444 พัน.พัฒนา 3

14134 ส.ท. วรนนท  สินเส็ง 25445 ช.3 พัน.302

14135 ส.ต. อภิวิชญ  นานหลา 25447 ช.3 พัน.302

14136 ส.อ. สาธิต  รองเนียม 25448 ช.พัน.4 พล.ร.4

14137 ส.อ. อดิพงษ  เวียงดอนกอ 25449 ช.พัน.4 พล.ร.4

14138 ส.ท. ภัทร  ศรีอุดม 25450 ช.พัน.8 พล.ม.1

14139 ร.ต. ชลัท  ถาวรพัฒนพงศ 25451 ศปภอ.ทบ.3

14140 ส.ต. วัชระ  สีลาที 25452 ศปภอ.ทบ.3

14141 ส.อ. ณัฐพงษ  ชนะศึก 25453 รอย.ลว.ไกล 4

14142 ส.ต. ประภาส  แกวปุม 25454 ช.พัน.8 พล.ม.1

14143 ส.ท. สราวุธ  นอยดิษฐ 25455 พัน.สห.31

14144 ร.ต. เอกพงษ  คําปน 25456 มทบ.34

14145 จ.ส.อ. วินัย  ขุนทอง 25457 มทบ.34

14146 จ.ส.อ. พันธศักดิ์  เชียงแรง 25458 มทบ.34

14147 ส.ท. ธิติวุฒิ  ไชยวุฒิ 25459 มทบ.34

14148 ส.ท. อลงกรณ  ผือหนองจอก 25460 มทบ.36 

14149 จ.ส.อ. ชวกิจ  สุขเจริญ 25461 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

14150 ส.ต. บัณฑิต  มาง้ิว 25462 มทบ.310

14151 ร.ท.หญิง กมลวรรณ  อนุวรรณ 25463 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

14152 ส.อ. ปุณยวัจน  ปทุมมาศ 25464 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

14153 ส.อ. วิชิต  ยอดเพชร 25465 รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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14154 ส.อ. นิพนธ  เชิดชูไพรสกุล 25466 กรม ทพ.32

14155 อส.ทพ. นนทกร  โพสี 25467 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

14156 อส.ทพ. บรรจง  สุมทุม 25468 กรม ทพ.32 (อส.ทพ.)

14157 ส.ต. วงศกร  เนียมหอม 25469 กรม ทพ.33

14158 อส.ทพ. อดิรถ  วงคแกว 25470 กรม ทพ.33 (อส.ทพ.)

14159 อส.ทพ. นิติฐิพงคศักดิ์  เกิดบุญมา 25473 กรม ทพ.35 (อส.ทพ.)

14160 อส.ทพ. สุขเลิศ  มั่งมีนํ้าใจ 25474 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 5)

14161 อส.ทพ. สรวิศ  ประวัติไพร 25475 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 6)

14162 ร.ต. เกง  รักชาติ 25476 ร.7 พัน.1

14163 ส.ท. วิษณุ  ทรัพยขํา 25477 ทน.3

14164 ร.อ. บัญชา  วิโรจนสกุล 25478 มทบ.39 (นายทหาร)

14165 ส.ต. วิศวะ  วิระศักดิ์ 25479 มทบ.31 (ลูกจาง)

14166 จ.ส.อ. จิรภัทร  อุดมศรี 25480 ร.4 พัน.2

14167 ส.ท. ณฐาภพ  ช่ืนใจดี 25481 ส.พัน.4 พล.ร.4

14168 จ.ส.อ. ปญญา  ชุมเย็น 25482 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

14169 ส.อ. วรายุทธ  พลายสาร 25483 กอง สพบ.พล.ร.4

14170 ส.อ. อดิศักดิ์  รินโยธา 25484 ส.พัน.11 พล.ม.1

14171 จ.ส.ต. พงศธร  เพชรรักษ 25485 ม.พัน.9 พล.ร.4

14172 จ.ส.อ. พรรษา  เรืองเดช 25486 มทบ.39 (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.)

14173 ส.ท. ณัฐพงศ  ชางจันทร 25487 กอง สพบ.พล.ร.4

14174 ส.ท. นพเกลา  สืบอาย 25488 กอง สพบ.พล.ร.4

14175 ส.ท. ชัยยุตม  สวัสดิ์คีรี 25489 กอง สพบ.พล.ร.4

14176 ส.ท. เอกภพ  บุญมา 25490 กอง สพบ.พล.ร.4

14177 ร.ต. จักรกฤษ  ปนตาแจม 25491 ม.พัน.9 พล.ร.4

14178 ส.อ. สยุมภู  เนียมหอม 25492 กอง พธ.พล.ร.4

14179 พ.ท. รุงโรจน  เปลงสันเทียะ 25493 ม.3 พัน.26

14180 จ.ส.อ. ประจัญ  กองเกิด 25494 ม.3

14181 จ.ส.อ. สุพัฒน  ทรงเดช 25495 ม.3

14182 ร.ต. สัมฤทธ์ิ  บุญรอด 25496 ร.4 พัน.3

14183 ร.ต. วัชรา  โพธ์ิมาก 25497 สง.สด.จว.น.ว.

14184 ร.ท. พีรพงษ  ไชยโสภา 25498 ส.พัน.4 พล.ร.4

14185 จ.ส.อ. สิทธิชัย  พันธพัฒนากุล 25499 ส.พัน.4 พล.ร.4

14186 ร.อ. เพลิน  ตวนโต 25500 กรม ทพ.33

14187 จ.ส.อ. มานะ  ตื้อปน 25501 ช.3 พัน.302

14188 จ.ส.อ. นพดล  ตุยดา 25502 ช.3 พัน.302

14189 จ.ส.ท. อรรถดล  ไทยแท 25503 มทบ.310

14190 จ.ส.อ. อํานาจ  ไชยมงคล 25504 กรม ทพ.32

14191 อส.ทพ. สมชาย  ฐิตินันทปรีขากุล 25505 กรม ทพ.36 (อส.ทพ.รอย 3)

14192 จ.ส.อ. อภิเดช  คําโน 25506 ร.14 พัน.1

14193 ส.อ. พิชิตชัย  ธูปบูชากร 25507 ส.พัน.23 ทภ.3

14194 ส.อ. ธนู  มั่นเกษตรกิจ 25508 ป.4 พัน.104

14195 น.ส. สุธัญลภัทร  ตรงตระกูล 25509 มทบ.39 (ลูกจาง - พลอาสา)
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14196 ส.อ. อาทิตย  แกวอํ่า 25510 ร.4 พัน.2

14197 ส.ต. พุฒิสรรค  ศรีสุพรรณ 25511 ร.4 พัน.2

14198 ส.ต. รณชัย  วิทยาลัย 25512 ร.4 พัน.2

14199 ส.ต. ปฐมพงศ  นุชมี 25513 ร.4 พัน.2

14200 ส.ท. ดลวัฒน  โยริยะ 25514 พัน.สร.4

14201 ส.ต. ทัศธร  แหนเศษ 25515 ร.4 พัน.2

14202 ส.ต. พิสิทธ์ิ  คุมสมบัติ 25516 ร.4 พัน.2

14203 ส.ต. ธนวัต  นุตคําแหง 25517 ร.4 พัน.2

14204 ส.ท.หญิง สิริลักษณ  สนธิการ 25518 ศฝ.นศท.มทบ.31

14205 ส.ต. วัฒนชัย  คณะรัตน 25519 ป.4 พัน.104

14206 ส.ท. กชทฤนห  ขาวสัก 25520 ป.4 พัน.104

14207 ส.ต.หญิง รักชนก  สายคําทอน 25521 มทบ.36 

14208 ส.ต. จิรายุ  สิงหเสนา 25522 ม.3

14209 จ.ส.อ. อมรศักดิ์  ชุมภู 25523 ช.พัน.8 พล.ม.1

14210 อส.ทพ. กฤษดา  จักรสาน 25524 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

14211 อส.ทพ. อาทิตย  ชัยวร 25525 กรม ทพ.31 (อส.ทพ.)

14212 ร.ต. ธีรศักดิ์  วงคชัย 25526 สง.สด.จว.ล.พ.

14213 ส.ต. กนกศักดิ์  แกวมณี 25528 ร.14 พัน.1

14214 จ.ส.อ. ฐานันดร  ประราชะ 25529 ช.3 พัน.302

14215 ส.อ. วรรธนสิณช  ปนตา 25603 ศปภอ.ทบ.3

14216 ร.ท. ธนกร  บัวผัด 25605 ร.17

14217 จ.ส.ต. ปรเมษฐ  บุญแรง 25703 ป.พัน.17 พล.ร.7

14218 จ.ส.อ. สุรพงษ  คํามี 25705 มทบ.34

14219 ร.อ. ฉัตรณรงค  ทองมีมา 25801 รอย.ปจว.3

14220 ร.ท. เสนห  สุทธิ 25802 มทบ.36 

14221 ส.อ. อนุวัฒน  ชมภูปญญา 25803 มทบ.39

14222 ส.อ. ศักดา  คําวัง 25804 พล.ร.7

14223 พ.ท. เชาวลิต  อุยประภัสสร 25877 มทบ.39 (นายทหาร)

14224 ส.อ. ชลมารถ  ชวยหลํา 25953 บก.พล.ร.4 (ประทวน)

14225 ส.อ. เกียรติกูล  หมวกสังข 25954 รอย.ลว.ไกล 4

14226 พ.อ. กฤศ  ศิริพงศ 26030 สมาชิกนอกหนวยหักเงิน ธ.กรุงไทย

14227 จ.ส.อ. ทศพล  วงศใหญ 26100 ป.พัน.17 พล.ร.7

14228 ส.อ. พันธรบ  คําพิมพ 26182 ป.พัน.17 พล.ร.7

14229 ส.ท. กิติพันธุ  กันทา 26183 ป.พัน.17 พล.ร.7

14230 จ.ส.อ. ชาญชัย  อินตะเก๋ียง 26184 ป.พัน.17 พล.ร.7

14231 ร.ต. ชินวัตร  จันทรขจร 26275 ร.14 พัน.2

14232 ร.ต. บัณฑิต  วงษชาง 26280 มทบ.36 

14233 ส.อ. ศุภรักษ  บุญเสริม 26281 ม.พัน.28 พล.ม.1

14234 จ.ส.ต. กิตติพงษ  พรหมมาลี 26376 มทบ.34

14235 จ.ส.อ. อุเทน  อํ่ากราง 26453 มทบ.310

14236 จ.ส.อ. ภัทรพล  เพ็งแสงทอง 26557 ศปภอ.ทบ.3


