หน้า 1 ของ 22 หน้า

บัญชีรำยชือ่ ผู้เข้ำรับกำรอบรมนำยทหำรประทวนเลือ่ นฐำนะเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
ประจำปีงบประมำณ 2560 รุ่นที่ 44 (ชุดที่ 1)
ประกอบคำสัง่ ทบ. ที่ 334/2560 ลง 6 มิ.ย. 60
ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

สังกัด

1 จ.ส.อ. สมรภูมิ

คงคาสวัสดิ์

ม. พล.ร.2 รอ.

2 จ.ส.อ. ทัศนัย

วัชรพุทธ

ร. ร้อย.ปจว.3 พัน.ปจว.

3 จ.ส.อ. ชูชาติ

โตนิ่ม

ร. ร.4 พัน.3

4 จ.ส.อ. ภูกิจ

บุญอินทร์

ร. ศบบ.

5 จ.ส.อ. ชูภาณุเกียรติ

คาพืช

ม. ร้อย.ม.(ลว.)3 พล.ร.3

6 จ.ส.อ. วรรษิษฐ์

วิเศษดี

สพ. สพ.ทบ.

7 จ.ส.อ. สมเกียรติ

พรหมวิเศษ

ส. ศปภอ.ทบ.4

8 ร.ต.หญิงสุภาพร

คาพิมูล

สบ. กร.ทบ.

9 จ.ส.อ. นรวร

ทั่งประโคน

ส. สส.

10 จ.ส.อ. ไชโย

พิลึกเรือง

ร. ร.3

11 จ.ส.อ. ภานุมาศ

สีไหม

ร. ร.4 พัน.3

12 จ.ส.อ. อาทิตย์

พรมนอก

ป. ป.3 พัน.13

13 จ.ส.อ. วีระศักดิ์

เรืองสุข

ช. พัน.ช.คมศ.

14 จ.ส.อ. นพดล

เหลื่อมกลาง

ม. ม.7 พัน.8

15 ร.ต.หญิงพรรณอร

ทองใบมณี

สพ. ศซส.สพ.ทบ.

16 จ.ส.อ. สมศักดิ์

นิลชิต

ป. นปอ.

17 จ.ส.อ. เชษฐา

ไร่ดี

พธ. ร้อย.พธ.ส่งกาลังนามัน

18 จ.ส.อ. อุดม

แพ่งมาศ

ม. ม.พัน.9 พล.ร.4

19 จ.ส.อ. มนตรี

โทแหล่ง

ร. นสศ.

20 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์

นิลคร

ป. ป.3 พัน.3

21 จ.ส.อ. ยุทธนา

ประทุมมาศ

สพ. พัน.สบร.23 บซร.3

22 จ.ส.อ. ถาวร

บุญเพ็ง

ร. กรม ทพ.13

23 จ.ส.อ. วริษฐ์

แผ่นเงิน

พ. กรม ทพ.33

24 จ.ส.อ. นพดล

ตังคณิกะ

ป. ปตอ.2 พัน.1 รอ.

25 จ.ส.อ. สามารถ

พุดตาล

ร. ร.23 พัน.3

26 จ.ส.อ. ปรัชญา

นามนิตย์

สห. มทบ.24

27 จ.ส.อ. สาโรจณ์

ภูผาศรี

ป. ป.3 พัน.103

28 จ.ส.อ. ยุทธภูมิ

มารสาร

ช. ร้อย.คม.1 กอง.สน.พล.พัฒนา 3

29 จ.ส.อ. ชานน

บุญถม

กส. กส.ทบ.

หมำยเหตุ

หน้า 2 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

30 จ.ส.อ. อนุชา

กลัดคร้าม

ป. ศปภอ.ทบ.

31 จ.ส.อ. นิรุตนิ์

ภาโนมัย

ป. พล.ป.

32 จ.ส.อ. เริงณรงค์

อ่อนธรรมา

ม. ม.7

33 จ.ส.อ. อภิรักษ์

เคนไชยวงค์

ช. มทบ.29

34 จ.ส.อ. ปราโมทย์

พินิจการ

ม. พล.ม.2 รอ.

35 จ.ส.อ. โยธิน

ดาช่วย

ป. ศปภอ.ทบ.4

36 จ.ส.อ. นลิน

เนตรจานงค์

ร. ร.14 พัน.3

37 จ.ส.อ. พงษ์พนั ธ์

กันทะวงศ์

ร. ร.17 พัน.2

38 จ.ส.อ. สุพสิษฐ์

วงศ์สิงห์

ช. ช.พัน.15

39 จ.ส.อ. ณรงค์

ภาคทวี

ป. ปตอ.1 พัน.5

40 จ.ส.อ. วาสุกรี

สีเลา

ป. ป.พัน.13

41 ร.ต.

อยู่เย็น

พธ. กร.ทบ.

42 จ.ส.อ. สมนึก

เจนด่านกลาง

กง. พัน.ปจว.นสศ.

43 จ.ส.อ. ทิวตั ต์

คุณสมบัติ

ส. ศบบ.

44 จ.ส.อ. ทวนชัย

ขุนอินทร์

ม. ม.1 พัน.3 รอ.

45 จ.ส.อ. ประจบ

เชิมชัยภูมิ

สบ. มทบ.32

46 จ.ส.อ. คาภี

ดาพัวพันธ์

ร. ร.23 พัน.4

47 จ.ส.อ. สุรฤทธิ์

เหรียญจารัส

ป. นปอ.

48 จ.ส.อ. คณิศร

บุญเรือง

ม. ศม.

49 ส.อ.

คงมณี

ม. ม.พัน.19

50 จ.ส.อ. เอกทัศน์

ทองลอย

ช. ช.ร้อย.14

51 จ.ส.อ. ณรงค์ทอง

นวลศรี

ร. ร.16 พัน.3

52 จ.ส.อ. บรรเจิด

คาไทย

ม. ร้อย บก.พล.ม.1

53 จ.ส.อ. สุเนตร

ดาศรี

ม. ม.6 พัน.21

54 จ.ส.อ. สมพร

ภู่ทอง

ป. ศปภอ.ทบ.1

55 จ.ส.อ. มงคล

ตะนุมาตย์

สพ. พล.ร.6

56 จ.ส.อ. ปรีชา

น้อยกาญจนะ

ดย. มทบ.11

57 จ.ส.อ. อภิพฒ
ั น์

เอนก

ช. ช.11

58 จ.ส.อ. ณรงค์

ไชยมาตย์

ขส. พัน.ขส.22 บชร.2

59 จ.ส.อ. อดุลย์

ประตังทะสา

พ. พัน.สต.กส.ทบ.

60 จ.ส.อ. อิทธิเทพ

พันธ์อยู่

ร. ร.4

61 จ.ส.อ. ชัยสิทธิ์

ฝอยตะคุ

กง. พัน.พัฒนาที่ 2

นิพนธ์

ปิยะพงษ์

สังกัด

หมำยเหตุ

หน้า 3 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

62 จ.ส.อ. ประกฤต

ชินโสตร์

ช. ยย.ทบ.

63 จ.ส.อ. เอกพล

ผาสุข

พธ. ยก.ทบ.

64 จ.ส.อ. สมชาย

เพียคาลือ

ร. ร.8

65 จ.ส.อ. มงคล

มะนาวหวาน

ป. ป.6 พัน.23

66 จ.ส.อ. สามพราน

ดัชถุยาวัตร

ส. ทภ.2

67 จ.ส.อ. สุนันท์ชัย

บ้านสระ

สห. มทบ.34

68 จ.ส.อ. ธงชัย

ธรรมชอบ

สพ. บชร.2

69 จ.ส.อ. วิเชียร

สุนสนาม

ร. ร.17 พัน.2

70 จ.ส.อ. เรวัต

เชือแก้ว

ร. ร.6 พัน.2

71 จ.ส.อ. ประเสริฐ

บารุงชนม์

พ. รพศ.2 พัน.2

72 จ.ส.อ. นิพนธ์

ลานไชยสงค์

ม. ม.1 พัน.17 รอ.

73 จ.ส.อ. สรายุทธ

สุริยะโจง

ร. ร.4 พัน.1

74 จ.ส.อ. สิน

อินสาราญ

ร. รพศ.4 พัน.1

75 จ.ส.อ. ศิรินุพงศ์

วงอ้อม

ม. ม.2

76 จ.ส.อ. ณรงค์

ทองปันดี

ร. ศสพ.

77 จ.ส.อ. เสกศักดิ์

แก้วยัง

สพ. สพ.ทบ.

78 จ.ส.อ. ธนาศักดิ์

กองแก้ม

ป. ศป.

79 จ.ส.อ.หญิวราพร
ง

จรรยา

พธ. พธ.ทบ.

80 จ.ส.อ. ประสิทธิ์

สิงห์ขันธ์

ส. ส.พัน.22

81 จ.ส.อ. หงษ์ทอง

ขาคม

ม. มทบ.38

82 จ.ส.อ. อนุลักษณ์

บุบผาจีน

ม. ม.1 พัน.1 รอ.

83 จ.ส.อ. เริงฤทธิ์

สิทธิภารัตน์

ม. ม.2 พัน.15

84 จ.ส.อ. ฐาปกรณ์

ดีรัตน์

ขส. ขส.รอ.

85 จ.ส.อ. ธนัช

บุตรเพ็ง

ร. ร.16 พัน.2

86 จ.ส.อ. วสันต์

กลิ่นจาปี

ม. พล.ม.1

87 จ.ส.อ. ประจักร

ประทุมภา

ม. พล.ม.2 รอ.

88 จ.ส.อ. หาญยุทธ

เวชยันต์

ส. พัน.จจ.

89 จ.ส.อ. สุดใจ

แปลงไธสง

ส. พัน.จจ.

90 จ.ส.อ. เจษฎา

โคตมี

ม. ม.2 พัน.15

91 จ.ส.อ. สงคราม

อยู่สาราญ

ม. พล.ม.2 รอ.

92 จ.ส.อ. จักรพงษ์

ชัยภักดี

พ. พบ.

93 จ.ส.อ. พศวัต

จันทร์มี

ขส. ร้อย.ฝรพ.1

สังกัด

หมำยเหตุ

หน้า 4 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

สังกัด

94 จ.ส.อ. สมพงษ์

คนดา

ร. ร.151 พัน.2

95 จ.ส.อ. สุนทร

มากสวาสดิ์

ร. ร.11 พัน.1 รอ.

96 จ.ส.อ. ชัญญพัชร์

กาเนิด

พ. ประจา พบ.

97 จ.ส.อ. สมภพ

กิตติกุลสุวรรณ

ร. ร.7 พัน.2

98 จ.ส.อ. ธีระศักดิ์

จาเริญลาภ

ร. ร.23 พัน.1

99 จ.ส.อ. พิเชษฐ์

หินสูงเนิน

ร. ร.23

100 จ.ส.อ. อภิชาติ

วัดเข้าหลาม

ส. ส.1 พัน.102

101 จ.ส.อ. กฤษฎา

ท่าดี

ร. ร.16

102 จ.ส.อ. จรูญฤทธิ

ฤทธิขัน

ร. ร.16 พัน.3

103 จ.ส.อ. เสนอ

กิ่งนอก

ม. ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1

104 จ.ส.อ. วีระชาติ

ชูวงษ์ตระกูล

พ. รพ.รร.จปร.

105 จ.ส.อ. เฉลิม

บรรดิษฐ์

ร. ร.6 พัน.3

106 จ.ส.อ. ธีรภพ

มะลิจันทร์

ม. ม.พัน.28 พล.ม.1

107 จ.ส.อ. พนม

จันทร์มาลี

ร. ศร.พัน.2

108 จ.ส.อ. วิวฒ
ั น์

บุญแก้ว

สห. มทบ.37

109 จ.ส.อ. ยุทธนา

มูลมณี

ม. ม.7 พัน.14

110 จ.ส.อ. ชาติชาย

สัมดี

ป. ปตอ.1 พัน.6

111 จ.ส.อ. ประสาน

อยู่เจริญ

ม. ศม.

112 จ.ส.อ. เด่น

บุตรเงิน

ม. ม.5 พัน.20 รอ.

113 จ.ส.อ. อานาจ

ศรีนิล

ดย. มทบ.34

114 จ.ส.อ. โยธิน

ธงดาชัย

พ. กรม ทพ.42

115 จ.ส.อ. ศรายุทธ

มีนนท์

พ. กรม ทพ.11

116 จ.ส.อ. วิทยา

ฝอยทอง

ป. ป.6 พัน.106

117 จ.ส.อ. ชัยยุทธ

ผาสุขลา

ร. ร.6 พัน.2

118 จ.ส.อ. ขันติ

ร้อยลา

สพ. กอง สพบ.พล.ร.4

119 จ.ส.อ. เสวก

ไชยพรหม

ร. ร.17 พล.ร.7

120 จ.ส.อ. ยุทธศิลป์

แววนกยูง

ม. ศม.

121 จ.ส.อ. สราวุธ

จันทร์ลา

ม. ม.6 พัน.6

122 จ.ส.อ. ทศพล

ภูมิช่วง

ม. ม.6

123 จ.ส.อ. ไพวัลย์

เคนแผง

ร. ศบบ.

124 จ.ส.อ.หญิมะลิ
ง วลั ย์

เดือนจารูญ

พธ. พธ.ทบ.

125 จ.ส.อ. อภิศักดิ์

กันธิยา

ม. ม.พัน.1 รอ.

หมำยเหตุ

หน้า 5 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

126 จ.ส.อ. อนุชา

ทาแกง

ร. ร.7 พัน.2

127 จ.ส.อ. ณัฎฐกรณ์

วิสาระพันธ์

ร. ร.6 พัน.1

128 จ.ส.อ. ปรีชา

อินโศภณ

ขส. พัน.ขส.23 บชร.3

129 จ.ส.อ.หญิเสาวณี
ง ย์

พิมพ์สอาด

สบ. สบ.ทบ.

130 จ.ส.อ. สพลดนัย

อิทธิยาภรณ์

ช. ช.พัน.111

131 จ.ส.อ. วีระ

เลยกลาง

ร. มทบ.26

132 จ.ส.อ. อานวยเกียรติ

แก้วปัญจะ

ส. สส.

133 จ.ส.อ. ณพล

ต้นสีนนท์

ส. ส.พัน.3 พล.ร.3

134 จ.ส.อ. วิทยา

ศรีมูล

ป. ป.4

135 จ.ส.อ. ยุทธนา

สายงาม

สบ. สลก.ทบ.

136 จ.ส.อ. ปริญญา

ชวลิต

สพ. พล.ม.2 รอ.

137 จ.ส.อ. จักรพงษ์

ปันทะยม

ร. ร.4 พัน 1

138 จ.ส.อ. สมชาย

น่วมนุ่ม

ส. พล.พัฒนา 1

139 จ.ส.อ. วันชัย

โพธิไ์ พจิตร

ม. ม.4 พัน.11 รอ.

140 จ.ส.อ. ประกาย

สาโท

สบ. พัน.จจ.

141 จ.ส.อ. ประจักษ์

คบทองหลาง

ช. พล.พัฒนา 2

142 จ.ส.อ. สันติ

บุญชู

ร. ร.21 พัน.3 รอ.

143 จ.ส.อ. สุรศักดิ์

จันทร์ลอย

พธ. ศสพ.

144 จ.ส.อ. ยศกร

บุญตอบ

ร. กรม ทพ. 48

145 จ.ส.อ. ฉัตรชัย

ดีลา

ขว. พัน.ขกท.

146 จ.ส.อ. วรเชษฐ์

มิฆเนตร

ม. ม.4 พัน.11 รอ.

147 จ.ส.อ. ธีรพล

นาราช

ร. รพศ.2 พัน.1

148 จ.ส.อ. อาทิตย์

แช่มชื่น

ป. ทภ.4

149 จ.ส.อ. สมเกียรติ

สุปดั คา

ป. พล.ป.

150 จ.ส.อ. อิทธิพล

คาสร้อย

ร. ร.7

151 จ.ส.อ. วัฒนากรณ์

ติ๊บปโจ๊ก

ร. ร.14 พัน.2

152 จ.ส.อ. สุรชัย

สมัครการ

ป. ป.72 พัน.723

153 จ.ส.อ. ศิวดล

ปิ่นคา

ร. ร.7 พัน.2

154 จ.ส.อ. สุนทร

เมืองงาม

ป. ป.4 พัน.4

155 จ.ส.อ. จตุพร

คามูล

ช. ช.พัน.202 ร้อย 2

156 จ.ส.อ. ภูวนนท์

เจริญเนตร

ร. ร.7 พัน.2

157 จ.ส.อ. จักรพงศ์

กรองบริสุทธิ์

ร. ร.7 พัน.1

สังกัด

หมำยเหตุ

หน้า 6 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

158 จ.ส.อ. ชินวัตร

จันทร์ขจร

ร. ร.14 พัน.2

159 จ.ส.อ. อมรินทร์

จินะปัน

ส. ส.1 พัน.101

160 จ.ส.อ. ธวัชชัย

ใจดี

ร. ศร.พัน.1

161 จ.ส.อ. ฤทธิชัย

ดวงใย

สห. สห.ทบ.

162 จ.ส.อ. จิรชัย

สวรรค์ราช

ป. ป.72 พัน. 723

163 จ.ส.อ. มานะ

เนือนาค

พ. กรม ทพ.26

164 จ.ส.อ. รังสิต

เรือนคา

ร. ร.17 พัน.4

165 จ.ส.อ. บัญชา

ชัยนันต๊ะ

ร. ร.7 พัน.5

166 จ.ส.อ. อาทิตย์

เกี๋ยงคา

ร. ร.7 พัน.5

167 จ.ส.อ. กฤษดากรณ์

วงษ์เนียม

ร. ร.17 พัน.4

168 จ.ส.อ. ธงไชย

อาศัยผล

ป. ป.72 พัน.722

169 จ.ส.อ. สิทธิศักดิ์

ลาภขันเพชร

ขว. ขว.ทบ.

170 จ.ส.อ. เสาวณะ

ชื่นสมบุญ

ดย. รร.จปร.

171 จ.ส.อ. เทพพนม

หลวงสุวรรณ์

ร. ร.14 พัน.3

172 จ.ส.อ. ปัญญาวิลาส

รักษ์แสงสว่าง

สบ. มทบ.11

173 จ.ส.อ. ชูรัฐ

วรรณศรี

กง. รร.ร.ศร.

174 จ.ส.อ. ธรรมศาสตร์

ศรีแก้วพันธ์

ขส. กพ.ทบ.

175 จ.ส.อ. สมเกียรติ

สายมงคล

ม. ม.พัน.29 รอ.

176 จ.ส.อ. ทานิน

วัชรพุทธ

ม. มทบ.35

177 จ.ส.อ. จตุรงค์

จิ๋วนารายณ์

ขส. กรม ทพ.36

178 จ.ส.อ. คมกฤช

มีสานุ

ร. พล.ร.3

179 จ.ส.อ. ศรายุทธ

มณีศรี

พ. รพศ.5 พัน.1

180

โตเหมือน

สบ. ทภ.4

181 จ.ส.อ. วิชัย

ดีเลิศ

ขส. ขส.ทบ.

182 จ.ส.อ. วีระยุทธ

ปลอดนุ้ย

ป. ปตอ.1 พัน.3

183 จ.ส.อ. สุระชัย

เมฆคารณ

ร. ร.13 พัน.2

184 จ.ส.อ. วิทยากร

ศักดิ์ดาเดช

ร. ร.13

185 จ.ส.อ. อดุลย์

บุญโชติ

สห. มทบ.36

186 จ.ส.อ. เอกวัฒน์

เดชารัมย์

ช. ช.พัน.3

187 จ.ส.อ. นฤเทพ

มณีรัตน์

ป. ปตอ.2 พัน.4

188 จ.ส.อ. การัณยภาส

คามา

สพ. พัน.สบร.23 บชร.3

189 จ.ส.อ. สมพงค์

พงษ์เสือ

ม. ม.พัน.9

จ.ส.ต.หญิง

กรรณิการ์

สังกัด

หมำยเหตุ

หน้า 7 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

190 จ.ส.อ. อนิรุธ

บุญพา

ช. ช.พัน.3

191 จ.ส.อ. สุชาติ

กันหากุล

ขส. พัน.ซบร.บ.ทบ.

192 จ.ส.อ. สิทธิพล

ธาตุไชย

ขส. มทบ.24

193 จ.ส.อ. มนต์ชัย

เดชโชคชัย

ผท. ศปภอ.ทบ.2

194 จ.ส.อ. ปริญญา

พงษ์เพ็ชร์

ป. ป.3 พัน.103

195 จ.ส.อ. อานาจ

คงคาชัย

สบ. กรม ทพ.49

196 จ.ส.อ. ณรงค์

ขันสาวะดี

ร. รพศ.5 พัน.2

197 จ.ส.อ. อุดมศักดิ์

มณีงาม

ป. ป.21 พัน.20

198 จ.ส.อ. สันธนะ

บัวเจริญ

ป. ป.71 พัน.711

199 จ.ส.อ. วรวัฒน์

นิยม

พธ. พล.ปตอ.

200 จ.ส.อ. อดิเรก

ชาวพงษ์

ช. ช.2

201

แก้วสาราญ

กง. ทภ.2

202 จ.ส.อ. แดนชัย

ข้อพิสังข์

ม. ม.7

203 จ.ส.อ. อนุสร

สุวรรณโค

ป. ปตอ.2 พัน.4

204 จ.ส.อ. เสริมศักดิ์

บุตรมี

ขส. ทภ.2

205 จ.ส.อ. อรุณ

วรรณสุข

ม. ม.1 รอ.

206 จ.ส.อ. ชัยชิต

คาช้าง

พธ. พธ.ทบ.

207 จ.ส.อ. วีระชัย

อยู่คง

พธ. พัน.สบร.23 บชร.3

208 จ.ส.อ. ชิงชัย

ชื่นชมน้อย

กส. กส.

209 จ.ส.อ. กิตติศักดิ์

เฟื่องฟู

ช. กช.

210 จ.ส.อ. ทรงกรด

มังคละแสน

ป. ศปภอ.ทบ.3

211 จ.ส.อ. สุธรรม

ศักดาวงศ์

ร. ร.6

212 จ.ส.อ. จิรพงศ์

จอนเอม

ส. ส.พัน.4

213 จ.ส.อ. เสกสรร

โทสันเทียะ

ป. ปตอ.1 พัน.6

214 จ.ส.อ. คุณวุฒิ

พฤกสลุง

ป. พัน.บ.21

215 จ.ส.อ. ไวคิด

ศรีพรหม

ร. ร.23 พัน.4

216 ว่าที่ ร.ต. ชัยยันต์

พรหมนวล

สบ. สบ.ทบ.

217 จ.ส.อ. ประเพียว

พลอาสา

ม. ม.3 พัน.18

218 จ.ส.อ. สุทธินันท์

นาคสุข

สพ. พล.ปตอ.

219 จ.ส.อ. วินัย

บุบผา

ร. รพศ.5 พัน.2

220 จ.ส.อ. ไกรวิชญ์

ปันส่วน

ม. ศม.

221 จ.ส.อ. เพลิงสุริยา

เปรมประโยชน์

ป. ป.3 พัน.8

จ.ส.อ.หญิง

รุจิกร

สังกัด

หมำยเหตุ

หน้า 8 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

222 ร.ต.

สุรสรยุทธ

สบ. ยก.ทบ.

223 จ.ส.อ. สมชาย

เข้มแข็ง

ม. ร้อย บก.ม.3

224 จ.ส.อ. วิทยา

ดีมิตร

สพ. คส.สพ.ทบ.

225 จ.ส.อ. ณฐพงศ์

เกียรติผิวนวล

ร. ร.6

226 จ.ส.อ. มานิตย์

สงวนรัตน์

ส. ส.พัน.6 พล.ร.6

227 จ.ส.อ. พรชัย

สิงหนาท

ป. ศปภอ.ทบ.1

228 จ.ส.อ. พงศกร

บ่ายเที่ยง

ส. ศซบ.ทบ.

229 จ.ส.อ. พิเชฐ

บุ่งง้าว

ส. ส.พัน.4

230 จ.ส.อ. อนุชา

ฝาชัยภูมิ

ร. ร.3 พัน.2

231 จ.ส.อ. จรัญ

ปิดตาฝ้าย

ร. ร.8 พัน.2

232 จ.ส.อ. ชยุต

วงษาไฮ

ม. ม.6 พัน.21

233 จ.ส.อ. สมพร

เพชรสงคราม

สห. มทบ.42

234 จ.ส.อ. มนตรี

วงศ์คาเหลา

ป. ป.6

235 จ.ส.อ. อมรเกียรติ

เกิดแสง

กส. กส.

236 จ.ส.อ. ธนภัทร

โสดากุล

ช. ยย.ทบ.

237 จ.ส.อ. จงรักษ์

ชอบรัก

ป. ป.6 พัน.23

238 จ.ส.อ. พัฒนะ

สันเต่ง

ช. รพศ.4 พัน.1

239 จ.ส.อ. พรชัย

เค้าแก้ว

ป. ทภ.2

240 จ.ส.อ. กนก

จันทนนท์

ร. ร.14

241 จ.ส.อ. พินิจศักดิ์

สุโพธิ์

ส. ส.พัน.22

242 จ.ส.อ. ยุทธพล

ศักดิ์ศรีสุวรรณ

ส. ส.พัน.35

243 จ.ส.อ. อภิเชษฐ์

หมีสิน

ร. ร.4

244 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์

จงวิริยะกุล

สบ. สลก.ทบ.

245 จ.ส.อ. ไชยมงคล

จีปัน

ร. ร.17 พัน.3

246

ทันมา

พ. มทบ.28

247 จ.ส.อ. สังข์ทอง

สุขศรี

ม. ม.1 พัน.17 รอ.

248 จ.ส.อ. บุญสืบ

วานิชวรรณ

ม. ม.4 รอ.

249 จ.ส.อ. นัฐพล

สีชิน

ร. ร.8 พัน.2

250 จ.ส.อ. รัชเดช

เหลืองทา

สพ. ทลร.สพ.ทบ.

251 จ.ส.อ. วัชรสรณ์

เชือไพบูลย์

ร. ร.8 พัน.1

252 จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์

ขอดเตชะ

ม. ม.2 พัน.10

253 จ.ส.อ. ณัฐพงค์

ถิ่นโท

ม. ม.2 พัน.15

จ.ส.อ.หญิง

มงคล

เหล่ำ

ณิชนันทน์

สังกัด

หมำยเหตุ

หน้า 9 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

สังกัด

254 จ.ส.อ. อภิชาติ

เชาว์ขุนทด

ม. ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

255 จ.ส.อ. จักรเพชร

ไชยขัติ

ป. ศป.

256 จ.ส.อ. ยุทธพงษ์

วงเพ็ง

ป. ศป.

257 ส.อ.หญิง ณัฏฐิญา

บัวรุ่ง

สบ. กบ.

258 จ.ส.อ. ธนิสร

ทองอยู่

ร. พัน.จจ.

259 จ.ส.อ. บรรพต

มันยานนท์

ช. กวก.กช.

260 จ.ส.อ. ศราวุธ

ศิริจันทรเวช

ม. ม.3 พัน.26

261 จ.ส.อ. พันธ์ศักดิ์

สินเจริญ

สพ. พล.รพศ.1

262 จ.ส.อ. ทรงชัย

ศิริภากาศ

สห. มทบ.14

263 จ.ส.อ. สถิต

แผงมณี

ป. ป.3

264 จ.ส.อ. อานุภาพ

นามโส

ป. ป.3

265 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา

รามมะมะ

กส. พัน.สท.กส.ทบ.

266 จ.ส.อ. จิระศักดิ์

อุดมฉวี

ม. ม.5 พัน.23 รอ.

267 จ.ส.อ. อนันต์

นิยมผล

ขส. พบ.

268 จ.ส.อ. ธีรสิทธิ์

คานัน

สบ. กพ.ทบ.

269 จ.ส.อ. เทวา

ไกรนรา

สห. กรม ทพ.44

270 จ.ส.อ. เพิ่มศักดิ์

เชือสุข

ขว. มทบ.37

271 จ.ส.อ. อนันต์ชัย

รินฤทธิ์

ร. ร.152 พัน.3

272 จ.ส.อ. มานัด

ไวยภาค

สพ. ศม.

273 จ.ส.อ. จินดา

เกตุมณี

ป. ปตอ.1 พัน.7

274 จ.ส.อ. แมน

จันทนาม

ร. ร.3 พัน.2

275 จ.ส.อ. ธราการ

ทนทาน

กง. มทบ.34

276 จ.ส.อ. นพดล

กอคา

ป. ป.พัน.7 พล.ร.7

277 จ.ส.อ. อังคเดช

ภูศรีฐาน

ร. ร้อย ตถ.6

278 จ.ส.อ. อลงกต

จาปาศรี

กง. พัน.ปจว. นสศ.

279 จ.ส.อ. จิรัฏฐ์

แก่นสุข

ป. ป.6 พัน.6

280 จ.ส.อ. พงษ์ฐิวฒ
ั น์

มะแพทย์

ร. ร.23

281 จ.ส.อ. อภัย

วิจารณ์

พ. พัน.สร.8

282 จ.ส.อ. นิกร

แสนโคตร

ม. ม.7 พัน.14

283 จ.ส.อ. วัชณรัชช์

หมูก้อน

ม. ม.พัน.15

284 จ.ส.อ. ทรงวุฒิ

ส่วนเสน่ห์

ร. ร.16

285 จ.ส.อ. ภูวดล

กาลจักร

ร. ร.16 พัน.3

หมำยเหตุ

หน้า 10 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

286 จ.ส.อ. นิพนธ์

สุดเนตร

ร. พล.ร.3

287 จ.ส.อ. สุนันท์

เชือเถาว์

สบ. รร.จปร.

288 จ.ส.อ. ตันติกร

ใจหนัก

ร. ร.17.พัน.2

289 จ.ส.อ. มนตรี

ประสานพันธ์

ม. ม.5 รอ.

290 จ.ส.อ. ธีระวัฒน์

วรรณเสน

ป. ป.6.พัน.6

291 จ.ส.อ. ประวิทย์

ไชยวุฒิ

สพ. พล.ร.4

292 จ.ส.อ. อุทยั

มีใจ

ร. ร.7.พัน.2

293 จ.ส.อ. กฤษกร

จันทนะชาติ

พธ. พบ.

294 จ.ส.อ. ชูชาติ

ทองสุข

ส. ส.1

295 จ.ส.อ. สุระ

เกลียงประโคน

ม. ม.4.พัน.25 รอ.

296 จ.ส.อ. โกวิทย์

จาบุญ

ม. ม.6

297 จ.ส.อ. พงศ์ศักดิ์

เกษจรัล

พ. ร.21.พัน.3 รอ.

298 จ.ส.อ. ฉัตรชัย

ไชยบุญตา

ร. ร.21 พัน.2 รอ.

299 จ.ส.อ. วีระพงษ์

อินทะ

ม. ม.3 พัน.13

300 จ.ส.อ. รุ่งเฉลิม

พันธุส์ วัสดิ์

ดย. มทบ.46

301 จ.ส.อ. เมธา

อ่อนนิ่ม

สห. พล.ร.9

302 จ.ส.อ. อรุณ

วิบลู ย์ชนม์

ส. ส.พัน.3

303 จ.ส.อ. พงษ์ดนัย

ชาวดง

ส. พัน.รพศ.ศสพ.

304 จ.ส.อ. สังคม

ชัยพรม

ม. ศม.

305 จ.ส.อ. คเชนทร์

เทพสุรินทร์

ร. ร.7 พัน.2

306 จ.ส.อ. เศรษฐพิชญ์

ฉิมพาลี

ร. ร.25 พัน.2

307 จ.ส.อ. วิทรู ย์

ตรีโอษฐ

พธ. พล.ร.7

308 จ.ส.อ. อุทยั

โพธิก์ ุดศรี

ม. ม.5 พัน.24 รอ.

309 จ.ส.อ. เชิดศักดิ์

มรกต

ช. กรม ทพ.43

310 จ.ส.อ. สุเชฐ

จันทร์ดัด

ช. ป.72 ป.พัน.723

311 จ.ส.อ. เสมียน

โคตรวิทย์

พ. ร.3 พัน.3

312 จ.ส.อ. กรกช

ยศวิไล

ร. พัน.ปพ.รพศ.3

313 จ.ส.อ. ธาดา

กาญจนะคงคา

ร. ร.7 พัน.1

314 จ.ส.อ. สมเกียรติ

ก้อนสีลา

ร. ร.7 พัน.5

315 จ.ส.อ. วุฒพิ งษ์

ชาวน่าน

ร. ร.7 พัน.5

316 จ.ส.อ. สมศักดิ์

ศรีขวัญ

ร. รร.ร.ศร.

317 จ.ส.อ. ณรงค์

ชูกลีบ

ร. ศร.

สังกัด

หมำยเหตุ

หน้า 11 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

สังกัด

318 จ.ส.อ. วสันต์

เสนาใจ

ร. พล.ร.4

319 จ.ส.อ. จักริน

กระทุ่ม

ส. สส.

320 จ.ส.อ. พิชิตพล

สันตะพันธ์

ช. ช.2

321 จ.ส.อ. วิริยะ

รุ่งเรือง

ร. พัน.ปพ.รพศ.3

322 จ.ส.อ. สุทศั

อรรถโยโค

ม. ม.5 พัน.24 รอ.

323 จ.ส.อ. วัชรศักดิ์

บุญแสง

ม. ม.4 พัน.25 รอ.

324 จ.ส.อ. ทรงพล

ชานันโท

พ. พบ.

325 จ.ส.อ. พัฒนศักดิ์

ทองแถว

ป. ป.21 พัน.30

326 จ.ส.อ. อุดรศักดิ์

แตงเหลือง

กง. กง.ทบ.

327 จ.ส.อ. ทวีศักดิ์

พึ่งสุข

พธ. ศสพ.

328 จ.ส.อ. สายชล

ศรีรัตนเจริญชัย

พธ. ศสพ.

329 จ.ส.อ. ไกร

มั่นเจริญ

ป. ป.4

330 จ.ส.อ. วรพจน์

บุญนา

ป. ป.4 พัน.4

331 จ.ส.อ. วิชาญ

อินผ่อง

ป. ป.4 พัน.4

332 จ.ส.อ. บัณฑิต

กว้างชัยภูมิ

ช. ช.พัน.8

333 จ.ส.อ. วัฏธนพงษ์

โพธิต์ ิวงศ์

ช. สส.

334 จ.ส.อ. สมศักดิ์

บัวเกตุ

ป. พล.ป.

335 จ.ส.อ. มงคลวัฒน์

เหม่งสูงเนิน

ม. ม.7 พัน.8

336 จ.ส.อ. ดวงดี

ยะเสนา

ร. พล.ร.4

337 จ.ส.อ. สุทธิพนั ธ์

เด็ดขาด

ป. ป.71 พัน.711

338 จ.ส.อ. วิศิษฎ์

ปิจจะวงค์

ร. สลก.ทบ.

339 จ.ส.อ. ฉัตรมงคล

ผัดรัตนมณีกุล

ร. ร.17 พัน.4

340 จ.ส.อ. ประณต

ปัญญากูล

ร. ร.7 พัน.5

341 จ.ส.อ. นที

ชายชล

ขว. สวพ.ทบ.

342 จ.ส.อ. สุธี

เพชรแก้วมณี

ผท. กบ.ทบ.

343 จ.ส.อ. สุจินต์

พรมประเสริฐ

สห. ร้อย.สห.สนาม.3พัน.สห.12

344 จ.ส.อ. เอกรินทร์

โมเล็ก

ช. ช.พัน.602

345 จ.ส.อ. ชาญณรงค์

ทองสวี

ร. ยว.กศ.รร.ร.ศร.

346 จ.ส.อ. ตะกูลทอง

อ่างทอง

สพ. พล.ร.5

347 จ.ส.อ. ชวกร

สุพรรณ์

ม. มทบ.25

348 จ.ส.อ. ณรงค์

ศรีสังวาลย์

ม. พล.พัฒนา 3

349 จ.ส.อ. ประสิทธิ์

เรืองเดช

ม. กรมทหารพรานที่ 47

หมำยเหตุ

หน้า 12 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

สังกัด

350 จ.ส.อ. สมชาย

ปูนา

ร. ร.4 พัน.3

351 จ.ส.อ. สุรเชษฐ์

อุตรนคร

พ. รพศ.5 พัน.2

352 จ.ส.อ. สุพล

ศรีจุลโพธิ์

ส. ส.พัน.13 พล.ปตอ.

353 จ.ส.อ. วันชัย

ประสาทศรี

ม. ร้อย.บก.ม.7 พัน.8

354 ร.ต.หญิงศิวาภรณ์

สงวนใจ

พธ. ยก.ทบ.

355 จ.ส.อ. พรชัย

หน่ายโย

ป. ป.3 พัน.13

356 จ.ส.อ. สัมฤทธิ์

บุญรอด

ร. ร.4 พัน.3

357 จ.ส.อ. ชัยกร

คาศิริรักษ์

ป. ป.3 พัน.3

358 จ.ส.อ. ประมวล

อุปมะ

ป. ศปภอ.ทบ.2

359 จ.ส.อ. สมศักดิ์

นันตภาพ

พ. ม.2 พัน.7

360 จ.ส.อ. เติมศักดิ์

สมนิยาม

ร. ร.23 พัน.3

361 จ.ส.อ. เชษฐ์พงศ์

นิลผาย

พ. พัน.สร.6 พล.ร.6

362 จ.ส.อ. สยมภู

หวังประโยชน์

ร. ทน.4

363 จ.ส.อ. ชุติเดช

ชื่นโพธิใ์ ช้

ป. นปอ.

364 จ.ส.อ. ศุภคุณ

ก้อนทอง

กง. นสศ.

365 จ.ส.อ. ชัชวาลย์

ชาบุญเรือง

ร. ร.6 พัน.1

366 จ.ส.อ. เกริกฤทธิ์

บุญโพธิ์

ม. ศบบ.

367 จ.ส.อ. อานาจ

เหมือนวงค์

ป. ป.พัน.711

368 จ.ส.อ. ปรีชา

สายแขม

ม. ม.3 พัน.18

369 จ.ส.อ. ณรงค์

พลอยขาว

พ. ม.1 รอ.

370 จ.ส.อ. ตระเวณไพร

เถาว์โท

ส. กรม.ทพ.23

371 จ.ส.อ. มนตรี

ช้างแดง

ป. ปตอ.2 พัน.4

372 จ.ส.อ. พิสิฐ

เจือจันทร์

ร. มทบ.310

373 จ.ส.อ. วชิรวิชญ์

เดิมสันเทียะ

ร. ทน.2

374 จ.ส.อ. ทมสันต์

วิเศษศรี

ป. ปตอ.1 พัน.5

375 จ.ส.อ. สมบัติ

โลราช

ส. มทบ.38

376 จ.ส.อ. สังวร

หนูทรัพย์

ร. ร้อย.ลว.ไกล.3 พล.ร.3

377 จ.ส.อ. กิตติพงษ์

นิเวศน์

ป. ศปภอ.ทบ.3

378 จ.ส.อ. ณัฐดนย์

ดวงแก้ว

ป. ศบบ.

379 จ.ส.อ. สุรสิทธิ์

เอี่ยมมา

ม. สลก.ทบ.

380 จ.ส.อ. นาพล

เหล่าบุญกล่อม

ขว. พัน.ปพ.

381 จ.ส.อ. พงศภัค

บุญแทน

สบ. ทภ.3
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382 จ.ส.อ. อดิศักดิ์

ไชยศรีสุทธิ์

ร. ร.16 พัน.1

383 จ.ส.ท. อนุชิต

กลมกล่อม

ขส. ยก.ทบ.

384 จ.ส.อ. วันชัย

มากลา

ม. ศม.

385 จ.ส.อ. บันพจ

ยานะนา

ป. ป.พัน.8

386 จ.ส.อ. นพดล

สมฤทธิ์

กส. พัน.สต.กส.ทบ.

387 จ.ส.อ. พีรพงษ์

พิมาลย์

ป. ป.21 พัน.20

388 จ.ส.อ. จังกร

บุญจันทร์

ม. ม.6 พัน.21

389 จ.ส.อ. ยงยุทธ

ธรรมสวัสดิ์

ช. ช.21

390 จ.ส.อ. สนิท

อิ่มพูล

กง. กคย.สพ.ทบ.

391 จ.ส.อ. ธนชัย

สุระวิชัย

ขส. พัน.ขส.22

392 จ.ส.อ. อุดม

กิ่งโพธิ์

ร. พล.ร.3

393 จ.ส.อ. อภินันท์

สาระพิชญ์

ป. ปตอ.1

394 จ.ส.อ.หญิประดิ
ง ษฐา

ดาวเจริญ

กง. กพ.ทบ.

395 จ.ส.อ. ปฏิภาณ

บวรชาติ

ป. ป.6

396 จ.ส.อ. นนทชัย

ทะนันชัย

ป. ปตอ.2

397 จ.ส.อ. ชัชวาลย์

ชนะคุณ

ร. ร.8 พัน.3

398 จ.ส.อ. วิฑูรย์

ขันเงิน

สบ. ยย.ทบ.

399 จ.ส.อ. ศุภการณ์

มยุโรวาส

ป. ป.3 พัน.103

400 จ.ส.อ. ธนโยธิน

สายทอง

สบ. มทบ.22

401 จ.ส.อ. ชุมพร

ยศข่าย

ร. ร.17 พัน.2

402 จ.ส.อ. เฉลิมพล

ทองดีเพ็ง

สห. พัน.สห.41

403 จ.ส.อ. เสกสรร

มาลา

ส. กซสอ.สส.

404 จ.ส.อ. กรธนกฤษณ์

ผดุงโชค

ม. ม.1 รอ.

405 จ.ส.อ. นิธศิ

โอสถ

ขว. ขกท.

406 จ.ส.อ.หญิภริง นทร

อินทร์เลิศ

พ. มทบ.31

407 จ.ส.อ. ประไทย

วิลานันท์

ร. รพศ.4 พัน.1

408 จ.ส.อ. สง่า

คุณยศยิ่ง

พ. มทบ.33

409 จ.ส.อ. ฉาย

ดุลยรัตนาชัย

กส. กส.ทบ.

410 จ.ส.อ. ศิริชัย

อินทะราช

สบ. กร.ทบ.

411 จ.ส.อ. อภิชัย

ชวาฤทธิ์

ส. ส.พัน.35

412 จ.ส.อ. วิโรจน์

คิดดี

ร. ร.17 พัน.3

413 จ.ส.อ. ชัย

บุญจันทร์

ม. ม.1 พัน.3 รอ.

สังกัด

หมำยเหตุ
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414 จ.ส.อ. ไพศาล

ดิษฐาเนตร

ม. ม.1 พัน.17 รอ.

415 จ.ส.อ. ไพรัตน์

ศรีพนั ดร

กง. กร.ทบ.

416 จ.ส.อ. จีรนันท์

เจริญจิต

ม. ม.พัน.12 พล.ม.1

417 จ.ส.อ. พิศาล

ธรรมสาคร

ขส. กยพ.ศคย.ทบ.

418 จ.ส.อ. อนุวฒ
ั น์

แก้วเมืองทอง

ขส. กรม ขส.รอ.

419 จ.ส.อ. ประการ

สุดจอม

ร. ร.8 พัน.2

420 จ.ส.อ. ประเสริฐ

ห่วงไธสงค์

ม. ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

421 จ.ส.อ. ชัย

กุลเทพรหม

ม. ม.3 พัน.13

422 จ.ส.อ. ภูไทย

สังขะวรรณ

ส. ส.พัน.22

423 จ.ส.อ. อานาจ

ศิลาพันธ์

ม. ม.3

424 จ.ส.อ. สุวทิ ย์

ปลืมใจ

ป. ศป.

425 จ.ส.อ. สมบัติ

ศรีสงคราม

ร. ศสพ.

426 จ.ส.อ. นิวฒ
ั น์

เกษรพุด

ม. ม.พัน.31

427 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์

แก้วนรินทร์

ช. ช.3

428 จ.ส.อ. ประเสริฐ

อินทนาจ

พ. รร.สร.พบ.

429 จ.ส.อ. ชลอ

หอมจันทร์

สบ. ศสพ.

430 จ.ส.อ. กิติพงศ์

เสถียรสวัสดิ์

ช. พธ.ทบ.

431 จ.ส.อ. ธนพงษ์

หมื่นปัดชา

สห. ร้อย.สห.มทบ.14

432 จ.ส.อ. สุชาติ

สุวรรณท้าว

ร. ร.16 พัน.1

433 จ.ส.อ. ธานินทร์

ตาพา

ม. ม.2 พัน.7

434 จ.ส.อ. รฐนนท์

กุนมล

ม. ม.3 พัน.13

435 จ.ส.อ. ณัฏฐกิตติ์

นาเมือง

ผท. มทบ.27

436 จ.ส.อ. เดชฤทธิ์

สุแสง

ร. ร.4

437 จ.ส.อ. ศราวุธ

เวชเคน

ร. ร.23

438 จ.ส.อ. เสรี

ศรีดวงดี

ร. ร.16 พัน.1

439 จ.ส.อ. ประพิศ

เหล่าหา

ร. ร.6 พัน.3

440 จ.ส.อ. ไพริน

รอเซ็น

สห. พล.ม.2 รอ.

441 จ.ส.อ. คมกริช

บุญประสพ

สพ. สพ.ทบ.

442 จ.ส.อ. พระเนตร์

สีหาราช

ม. ม.พัน.14

443 จ.ส.อ. ไพบูลย์

ใจแก้ว

ร. ร.16

444 จ.ส.อ. พฒนเชษฐ์

โชติพงศ์ขันแข็ง

กส. พัน.สท.

445 จ.ส.อ. กนก

ศรีหะชัย

กง. มทบ.11
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446 จ.ส.อ. ตุล

ช่วยนา

ขว. พล.ม.3

447 จ.ส.อ. สุขุม

เพิ่มยินดี

สพ. มทบ.23

448 จ.ส.อ. สุวฒ
ั น์

แสนชารี

ม. ม.6

449 จ.ส.อ. บงกช

ก๋าใจ

ร. ร.17 พัน.2

450 จ.ส.อ. สรรติ

ทรัพย์พาลี

ม. ม.5 พัน.20 รอ.

451 จ.ส.อ. เทพฤทธิ์

ไตยมูล

ม. ม.6 พัน.6

452 จ.ส.อ. มานะ

มหานิยม

ม. ม.พัน.22 ศม.

453 จ.ส.อ. สิทธิชัย

โคตวันทา

ม. ม.1 พัน.1 รอ.

454 จ.ส.อ. สุชาติ

ท้วมนาค

ป. ป.4 พัน.104 พล.ร.4

455 จ.ส.อ. เชียน

แหวนวงษ์

ป. ป.6

456 จ.ส.อ. ธีระพล

อิ่มเอิบ

ป. ป.4 พัน.104

457 จ.ส.อ. ธวัชชัย

คาแก่น

ม. ร้อย.ลว.ไกล.พล.ม.1

458 จ.ส.อ. ทม

พรมจารี

ม. ม.พัน.12 พล.ม.1

459 จ.ส.อ. วิโรจน์

โนนทิง

ร. ร.7 พัน.2

460 จ.ส.อ. อิสระพงศ์

บุญรี

ร. ร.6 พัน.3

461 จ.ส.อ. ชานาญ

ปิยะนาจ

ส. สส.

462 จ.ส.อ. ดารงค์

สังฆะมณี

ป. ปตอ.2 พัน.2

463 จ.ส.อ. สองชัย

นักจะเข้

ช. กช.

464 จ.ส.อ. จักร์ชัย

วรรณราม

ส. รพศ.1

465 จ.ส.อ. วัชรินทร์

โสมดี

สบ. รพศ.1

466 ร.ต.หญิงลัดดาวัลย์

ศรีสงคราม

สพ. สพ.ทบ.

467 จ.ส.อ. เสนีย์

สุโพธิ์

ม. ม.3 พัน.13

468 จ.ส.อ. ศุภเดช

ภิรมย์ไกรภักดิ์

สห. ร้อย.สห.มทบ.26

469 จ.ส.อ. วีระพันธ์

โง้วไพศาล

ม. ม.4 พัน.25 รอ.

470 จ.ส.อ. นครไชย

โคตรพันธ์

พ.

471 จ.ส.อ. วสันต์

ไชยเพชร์

ป. ป.6 พัน.106

472 จ.ส.อ. นรภัทร

พันธุ

พ. รพศ.1

473 จ.ส.อ. นพพร

ภูษาทอง

สห. พัน.สห.11

474 จ.ส.อ. เอกพล

ชาวไทย

ร. ร.14 พัน.1

475 จ.ส.อ. ภูวดล

ล้อมวงศ์

สบ. สลก.ทบ.

476 จ.ส.อ. ชัยพัฒน์

รัตนนุพงค์

ขว. ขว.ทบ.

477 จ.ส.อ. สรชัช

บุญอินทร์

ช. ช.พัน.8

พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ.
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478 จ.ส.อ. สมควร

กล้าจงยิ่ง

พ. กรม ทพ.41

479 จ.ส.อ. จีระวัตร์

อ้นสุวรรณ

สพ. พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.

480 จ.ส.อ. ชนุดม

สินธุรัตน์

ม. ม.4 พัน.11 รอ.

481 จ.ส.อ. ชรินทร์

วัฒนะ

สบ. สตน.ทบ.

482 จ.ส.อ. มานะ

ผะกาเกษ

ช. รพศ.2 พัน.1

483 จ.ส.อ. ชัยพงษ์

ชมนิสัย

ช. ทน.4

484 จ.ส.อ. อดิเรก

ฝ่ายขันธ์

ร. ร.3 พัน.3

485 จ.ส.อ. สมพร

ขอดเฝือ

ร. ร.7

486 จ.ส.อ. นาวี

โคตรปาลี

ร. ร.3 พัน.3

487 จ.ส.อ. เกรียงไกร

ดอกแดง

ร. ร.153 พัน.2

488 จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์

สีหนาท

ป. พล.ป.

489 จ.ส.อ. ประทีป

ฤทธิไกรพิชญ์

สบ. สธน.ทบ.

490 จ.ส.อ. จารัส

อินมาสม

พธ. กอง พธ.พล.ร.4

491 จ.ส.อ. ธนาวุฒิ

ดีสุข

สบ. มทบ.11

492 จ.ส.อ. ยรรยงค์

ศรีสอาด

ร. ศสพ.

493 จ.ส.อ. วรกร

อชิรประภัทร

ร. พล.ร.4

494 จ.ส.อ. ชัยณรงค์

กันแต่ง

ป. ป.21

495 จ.ส.อ. พีรรัตน์

กองสุข

ส. สส.

496 จ.ส.อ. สุรศักดิ์

หลีสกุล

ม. ศม.

497 จ.ส.อ. วชิระ

อินทมณีชัย

ร. ร.7 พัน.1

498 จ.ส.อ. อนุสรณ์

สมกาศ

ร. ร้อย.บก.พล.ร.7

499 จ.ส.อ. ภานุวฒ
ั น์

สามเกษร

ป. ป.4 พัน.4

500 จ.ส.อ. อนุชา

เติ๊กทอน

ร. ร.7 พัน.1

501 จ.ส.อ. ณัฐพล

หมื่นหาญ

ดย. มทบ.36

502 จ.ส.อ. ฐานะ

ไชยเดช

ร. ร.15 พัน.2

503 จ.ส.อ. กิตติภฏั

กองวัสกุลนี

ป. ป.71 พัน.712

504 จ.ส.อ. เอกนรินทร์

สงวนศิลป์

ป. ป.71 พัน.713

505 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์

บัวผัด

ร. ร.17 พัน.4

506 จ.ส.อ. จารัส

คงศิลา

ม. ม.4 พัน.5 รอ.

507 จ.ส.อ. พงษ์สรรค์

รูปพรม

ร. ร.7 พัน.2

508 จ.ส.อ. ภานุวฒ
ั น์

สุขตา

ร. ทป.กศ.รร.ร.ศร.

509 จ.ส.อ. เทพฤทธิ์

สมัครเขตวิทย์

ร. กรม ทพ.32

หมำยเหตุ

หน้า 17 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

สังกัด

510 จ.ส.อ. ไสว

บุญตาโลก

ขส. สลก.ทบ.

511 จ.ส.อ. สุธา

มาราพึง

ขส. สปช.ทบ.

512 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์

สมยาราช

ร. ร.7 พัน.5

513 จ.ส.อ. อัคคพล

ศรีอินทร์

ป. ศป.

514 จ.ส.อ. วินัย

สุขรามิ

ร. พัน.ร.รร.จปร.

515 ร.ต.

ธนะบุญปวง

ม. รร.รด.ศสร.

516 จ.ส.อ. สุชาติ

ชลอปัญจศิลป์

ส. สส.

517 จ.ส.อ.หญิ
พรลั
ง กษณ์

เกรียงไกร

สบ. จบ.

518 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์

ราชวงษ์

ร. ร.3 พัน1

519 จ.ส.อ. สามารถ

จันทอง

ร. ร.4 พัน 3

520 จ.ส.อ. ธงศักดิ์

หาญสุรินทร์

ร. ร้อย.บก.พล.ร.6

521 จ.ส.อ. เด่นชัย

ณรงค์ฤทธิ์

ป. ศปภอ.ทบ.4

522 จ.ส.อ. วันชัย

ลิศนันท์

ป. ศปภอ.ทบ.2

523 จ.ส.อ. เอกชัย

นาคชาตรี

พ. กรม ทภ.45

524 จ.ส.อ. นครินทร์

โสมกุล

ร. ร้อย.บก.ร.13

525 จ.ส.อ. ทองมวล

ธรรมทวี

ป. ป.3 พัน.3

526 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์

บัวคา

พ. ร้อย.ปจว.3 พัน.ปจว.

527 จ.ส.อ. มงคล

พลธรรม

สห. มทบ.36

528 จ.ส.อ. เพทาย

พิมพ์ทอง

ร. ร.23 พัน.3

529 จ.ส.อ. วันชัย

สุขทัศน์

สพ. ทภ.3

530 ส.ต.หญิงแพรวพิลาศ

แจ้งแสงทอง

สบ. ศสพ.

531 จ.ส.อ. รัฐกิจ

ฤทธาพรหม

ส. ส.พัน.6

532 จ.ส.อ. ปิยราษฎร์

ขอนเดื่อ

กง. ม.2 พัน.7

533 จ.ส.อ. สถาพร

พงค์เพชร

ม. พล.ร.5

534 จ.ส.อ. บัณฑิต

โพธิใ์ หญ่

ป. ปตอ.2

535 จ.ส.อ. หลัด

คาหล้า

ร. มทบ.25

536 จ.ส.อ. เชาวลิตร

ขวัญวงษ์

ร. พัน.ปฐพ.

537 จ.ส.อ. อิทธิพล

บ้านเนิน

ส. ส.พัน.4

538 จ.ส.อ. สาทิตย์

สีหามาตย์

กง. ปตอ.2 พัน.4

539 จ.ส.อ. คมสันต์

หอมจันทร์

ร. ร.3

540 จ.ส.อ. สาราญ

เหง้าโพธิ์

ช. ช.พัน.6

541 จ.ส.อ. อนุรักษ์

มังคะวงศ์

ส. ส.พัน.4

ก้องภพ

หมำยเหตุ

หน้า 18 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

สังกัด

542 จ.ส.อ. สมคิด

บังทอง

ป. ปตอ.1 พัน.5

543 จ.ส.อ. อภิชาติ

เพชรรัตน์

ช. กองพันพัฒนาที่ 4

544 จ.ส.อ. ประเสริฐศักดิ์

แจ่มกลาง

ร. พัน.ปจว.นสศ.

545 จ.ส.อ. พีรพล

บุญชู

ม. ม.1 พัน.3 รอ.

546 จ.ส.อ. พงศ์ศักดิ์

โพธิพ์ นั ธ์

ป. ปตอ.1 พัน.3

547 จ.ส.อ. จุลพล

จันทะเขตร์

ร. ร.23 พัน.4

548 จ.ส.อ. พรชัย

ยวงสุวรรณ

ส. รพศ.2 พัน.2

549 จ.ส.อ. พงษ์โภชน์

เทศนา

ขส. รร.สพศ.ศสพ.

550 จ.ส.อ. กฤษณะ

ตรีกุล

สบ. มทบ.27

551 ส.ท.

ทองมาก

สบ. ยก.ทบ.

552 จ.ส.อ. พงศ์วชิ ญ์

โพธิประสาท

ช. ช.พัน.51

553 จ.ส.อ. มณฑล

กุศลเสริม

ม. ม.พัน.18 ทภ.3

554 จ.ส.อ. เรืองศิลป์

ชาญศึก

ร. กรม ทพ.

555 จ.ส.อ. สุภจิตร

สาพรมมา

ป. ป.3 พัน.8

556 จ.ส.อ. อัครชัย

อินทร์ขา

กส. พัน.สต.กส.ทบ.

557 จ.ส.อ. จิรายุส

จรจรัญ

พธ. มทบ.25

558 จ.ส.อ. สุทศั น์

รัสตนา

พ. พัน.สร.22 บชร.2

559 จ.ส.อ. อานนท์

อามาตย์ชาดี

ป. ปตอ.พัน.7

560 จ.ส.อ. อภินันท์

มาศรี

ป. ป.71

561 จ.ส.อ. นวกร

แก้วอ่า

ร. ร.4 พัน.2

562 จ.ส.อ. มานะ

แสงจารูญ

ช. ยย.ทบ.

563 จ.ส.อ. ธนากร

เสริฐธนา

กง. พล.พัฒนา 2

564 จ.ส.อ. ระพิน

สุขสบาย

ร. พล.ร.6

565 จ.ส.อ. สามารถ

ประทุมทอง

สพ. กจห.สพ.ทบ.

566 จ.ส.อ. ชยางกูร

ศรีหริ ัญ

สพ. คส.สพ.ทบ.

567 จ.ส.อ. นพรัตน์

แสนเรืองเดช

ขว. ขกท.

568 จ.ส.อ. ชิต

ยุติธรรม

ป. ปตอ.1 พัน.5 ร้อย 4

569 จ.ส.อ. ธวัช

นามวงค์

ร. ร.17 พัน.2

570 จ.ส.อ. สุรเกียรติ

ไชยา

ขส. มทบ.28

571 จ.ส.อ. ขจรศักดิ์

กาไรทอง

ร. ร.4 พัน.1

572 จ.ส.อ. สุรพงษ์

ยะสิน

สห. มทบ.33

573 จ.ส.อ. บุญเชิด

ธงเพ็ชร

ร. ร.6 พัน.1

เกรียงศักดิ์

หมำยเหตุ

หน้า 19 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

สังกัด

574 จ.ส.อ. ธนกร

ฤกษ์ใหญ่

ส. ส.1 พัน.102

575 จ.ส.อ. พิสิษฐ์

ตันกุละ

ม. ม.2

576 จ.ส.อ. ธรรมรัตน์

ตลับทอง

พ. รพศ.2 พัน.2

577 จ.ส.อ. ชัยธัช

เสริมใหม่

ขว. ทภ.2

578 จ.ส.อ. อภัย

พันทากุล

ม. ม.4 รอ.

579 จ.ส.อ. บัญญัติ

วิงสกุล

ม. ม.4 รอ.

580 จ.ส.อ. ธัชยณัฏฐ

สาริกานนท์

ขส. กบบ.ศคย.ทบ.

581 จ.ส.อ. ธีระนันท์

กันเกียว

ม. พล.ม.1

582 จ.ส.อ. เอกชัย

สมสิน

ขส. กจย.ศคย.ทบ.

583 จ.ส.อ.หญิบุงศริน

ยอดยิ่ง

พธ. ศร.

584 จ.ส.อ.หญิพังชราพร

ผลาหาญ

พ. รร.จปร.

585 จ.ส.อ. สมโภชน์

แสงคูณ

ส. ทภ.2

586 จ.ส.อ. วีระ

เสือปาน

สพ. ศป.

587 จ.ส.อ. กมล

พรหมมา

ร. ศสพ.

588 จ.ส.อ. ไตรรัตน์

ตรีนนท์

ส. พัน.จจ.

589 จ.ส.อ. ไกรสรณ์

หมื่นพัฒน์

ม. ม.3 พัน.26

590 จ.ส.อ. เสณี

บัวศรี

ร. ร้อย สสช. ร.16 พัน.2

591 จ.ส.อ. เมธา

สีคา

ม. ม.2 พัน.15

592 จ.ส.อ. อดิเทพ

เทพมหานิล

ช. ช.พัน. 302

593 จ.ส.อ. วุฒนิ ันทร์

ขันไชย

พ. พบ.

594 จ.ส.อ. ไมตรี

เขาทอง

ม. ม.5 พัน. 23 รอ.

595 จ.ส.อ. สมาน

พูลเพิ่ม

ร. นศส.

596 จ.ส.อ. อชิรวิชญ์

มูลสุวรรณ

พธ. กสษ.กส.ทบ.

597 จ.ส.อ. นราวุธ

อะทะถา

ขส. มทบ.37

598 จ.ส.อ. เทวัญ

นิยมวรรณ

ป. ป.6 พัน.16

599 จ.ส.อ. อมรเดช

โนนนก

ช. พัน. ซบร.22 บชร.2

600 จ.ส.อ. ศุภชัย

อรรคบุตร

สพ. พล.ร.15

601 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์

จิตตา

ร. ร.7 พัน.2

602 จ.ส.อ. ทศพล

สระแก้ว

ร. พล.ร.6

603 จ.ส.อ. ลังสรร

ยศพิมพา

พ. รพ.ค่าสุรนารี

604 จ.ส.อ. พิพตั ร

บุญรุ่งเรือง

พธ. พธ.ทบ.

605 จ.ส.ต.หญิจุงฬาลักษณ์

คุ้มภัย

สบ. สลก.ทบ.

หมำยเหตุ

หน้า 20 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

สังกัด

606 จ.ส.อ. จันทร์ที

กันนะราช

ส. ส. พัน. 21

607 จ.ส.อ. ประวิทย์

บุญศิริ

ร. ร้อย.สสก.ร.16 พัน.3

608 จ.ส.อ. อดิศักดิ์

ธรรมลังกา

ร. ร.17 พัน.2

609 จ.ส.อ. เล็ก

หิตปราณีต

ม. ม. พัน.22 ศม.

610 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์

สังฆมณี

ร. ร. 23 พัน.1

611 จ.ส.อ. เผด็จ

อินไข่

ม. ม.5 รอ.

612 จ.ส.อ. กติกา

ชื่นหัตไทย

ร. ศร.

613 จ.ส.อ. ยุทธชัย

ศรีพทิ กั ษ์พลรบ

ช. ช.พัน.4

614 จ.ส.อ. วรชัย

เกิดบาง

ช. ช.พัน.4

615 จ.ส.อ. สุริมา

จันลา

พ. ช.พัน.4

616 จ.ส.อ. ไกรรงค์

พึ่งเจริญ

ช. ช.พัน.4

617 จ.ส.อ. ไมตรี

แก้วสุขประสิทธิ์

ช. ช.พัน.4

618 จ.ส.อ. สถิตย์

สงกลาง

ส. ส.พัน.12 รอ.

619 จ.ส.อ. ไชยเนตร

แก้วกล้า

ม. ม.พัน. 22 ศม.

620 จ.ส.อ. ประยงค์

อินตา

ร. พัน.ปฐบ.

621 จ.ส.อ. สมโภชน์

นามประสพ

ช. ช.พัน.112 ช.1 รอ.

622 จ.ส.อ. ปัญญา

ศรีสุวรรณ์

ช. กช.

623 จ.ส.อ. ณัฐพงษ์

ชิณวงษ์

ม. ม.3 พัน.13

624 จ.ส.อ. อภิรมย์

จันทิมา

ป. ป.6 พัน.6

625 จ.ส.อ. นิโรจน์

วันดู

ป. ป.พัน.17 พล.ร.7

626 จ.ส.อ. กรุงศรี

ผาก่า

ป. ป.6 พัน.16

627 จ.ส.อ. ปริญญา

วุฒปิ รีชากุล

สห. สห.ทบ.

628 จ.ส.อ. กนกพล

เจริญศรี

ม. ม.พัน.6

629 จ.ส.อ. ชัยณรงค์

อาษอาษา

ช. ช. พัน.8

630 จ.ส.อ. ณรงค์ชัย

พิทกั ษ์สันติ

ช. ช. พัน.8

631 จ.ส.อ. บุญฤทธิ์

ศรีชัย

สพ. วศ.ทบ.

632 จ.ส.อ. วิวฒ
ั น์

แต้มกระโทก

สพ. มทบ.21

633 จ.ส.อ. ยงยุทธ

ทองสุวรรณ

ม. รพศ.1พัน.1

634 จ.ส.อ. ชาตรี

ยอดเพ็ชรไทย

ม. ม.พัน.1รอ.

635 จ.ส.อ. ภาณุวชิ ญ์

โพธิไ์ ชยแสน

ม. มทบ.210

636 จ.ส.อ. ชินพงศ์

แก้วดอก

ส. ส.พัน.11

637 จ.ส.อ. ปกรณ์

พุ่มพวง

ส. สส.

หมำยเหตุ

หน้า 21 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

สังกัด

638 จ.ส.อ. เดชา

กองศรี

ช. ช.พัน.8

639 จ.ส.อ. เชิด

ชัยสุวรรณ

กง. รพศ.1 พัน.1

640 จ.ส.อ. มรกต

บุญมา

ช. พัน.ซบร.กรม สน.พล.ม.2 รอ.

641 จ.ส.อ. วีนัต

ทองหลาง

พ. รพ.รร.6

642 จ.ส.อ. อนุรักษ์

นาควิบลู ย์

ป. พล.ปตอ.

643 จ.ส.อ. สราวุธ

โชติบณ
ั ฑ์

ขว. ขว.ทบ.

644 จ.ส.อ. ณัฐกฤษฎิ์

หนูรักษ์

ม. ทน.1

645 จ.ส.อ. ถาวร

มะลิซ้อน

ม. ม.4 พัน. 11 รอ.

646 จ.ส.อ. ต่อศักดิ์

บุญตา

ป. ปตอ.2 พัน.2

647 จ.ส.อ. กชพัฒน์

เพ็ญวิจิตร

สพ. สพ.ทบ.

648 จ.ส.อ. ชาญชัย

เครือแสง

ร. ศร.

649 จ.ส.อ. อาทิตย์

เหล่านายอ

ร. ร.13 พัน. 1

650 จ.ส.อ. ภาคภูมิ

โนนใหญ่

ร. ร.6 พัน.3

651 จ.ส.อ. อรรควุฒิ

ชุมพล

ป. ป.72 พัน.721

652 จ.ส.อ. ดลวัฒน์

เรือนคุ้ม

ป. ป.72 พัน.721

653 จ.ส.อ. ธงชัย

จันทร์โชติ

ร. พัน.จจ.รพศ.3

654 จ.ส.อ. วิชัย

คาสอนจิก

พ. รพศ.2 พัน.1

655 จ.ส.อ. พงศ์พสิ ุทธิ์

พลบารุง

พธ. พล.ร.4

656 จ.ส.อ. สราวุธ

นุ่มจันทร์

สพ. ทภ.3

657 จ.ส.อ. อัครเดช

ทองเสริม

ป. ป.72 พัน.723

658 จ.ส.อ. ไกรสร

อินต๊ะนา

พธ. พล.ร.7

659 จ.ส.อ. เก่ง

รักชาติ

ร. ร.7 พัน.1

660 จ.ส.อ. เก่งกาจ

สิริ

ร. ร.17 พัน. 4

661 จ.ส.อ. วุฒศิ ักดิ์

มณีภวู นัตถ์

ร. ร.17 พัน.4

662 จ.ส.อ. สุรินทร์

ชอบมะรัง

ป. ป.21

663 จ.ส.อ. เฉลิมพันธ์

บุญอินทร์

ร. จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร.

664 จ.ส.อ. ชัชชัย

คงประจักษ์

ช. กรม ทพ.48 ทภ.4

665 จ.ส.อ. อดุลย์เดช

เสียงสอาด

ส. กกส.สส.

666 จ.ส.อ. ศุภกิจ

ศุภกิจโกศล

ส. พัน.ส.ซบร.เขตหลัง

667 จ.ส.อ. ศราวุธ

ล่าแยง

ม. ศม.

668 จ.ส.อ. สมนึก

วิชัยรัมย์

พ. กรม.ทพ.26

669 จ.ส.อ. ธรา

ยงยุทธ

ช. ช.พัน.8

หมำยเหตุ

หน้า 22 ของ 22 หน้า

ลำดับ

ยศ - ชื่อ - สกุล

เหล่ำ

สังกัด

670 จ.ส.อ. สิทธิชัย

ศรีกระจ่าง

พ. สลก.ทบ.

671 จ.ส.อ. พลภัทร

ปลุกอร่าม

ม. พล.ม.2 รอ.

672 จ.ส.อ. วงศกร

ทองเภา

ช. พัน.สบร.24 บชร.4

673 จ.ส.อ. อมรชัย

อัศวภูมิ

ดย. มทบ.19

674 จ.ส.อ. กมล

ปุณยปรีดาพงศ์

ม. ม.5 พัน.24 รอ.

675 จ.ส.อ. ชฤนาจ

มาศจันทร์

พธ. พธ.ทบ.

676 จ.ส.อ. มานพ

นาคเกิด

สบ. สปช.ทบ.

677 จ.ส.อ. ภาณุวฒ
ั น์

เทียมแท้

กง. ทภ.4

678 จ.ส.อ. สมภาพ

ตันพิริยะกุล

สห. มทบ.11

679 จ.ส.อ. ธีรศักดิ์

หนูอิ่ม

ช. สปช.ทบ.

680 จ.ส.อ. ศักดิ์ถนอม

จันทะดวง

ร. ร.21 พัน.3 รอ.

681 จ.ส.อ. สถิต

จินตภูมิ

ป. ป.72 พัน.722

682 จ.ส.อ. ราเมศร์

บุญพึ่ง

ส. สส.

683 จ.ส.อ. มนตรี

ไพรินทร์

ส. สส.

684 จ.ส.ท. ทวีศักดิ์

ประสารยา

สบ. กบ.ทบ.

685 จ.ส.อ. อภิชาติ

สาระกิจ

ช. กช.

686 จ.ส.อ. ราเชนร์

ม่วงศรี

ร. พล.ร.4

687 จ.ส.อ. สุธรี ะวุฒน์

นอกกลาง

ม. ม.4 พัน.5 รอ.

688 จ.ส.อ. ศราวุธ

แก้วแกมเกษ

ร. ทภ.1

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท.สมคิด บุญยัง
( สมคิด บุญยัง )
หน.กคพบ.ยศ.ทบ.

หมำยเหตุ

