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ล้าดับที่ ยศ – ชื่อ – สกุล สังกัด หมายเหตุ 
๑ ร.ท.ฐิตวัฒน์  พัศดุรักษา กฟก. ๑ กร.  
๒ จ.อ.สันติ   สุริยจันทร์        กตอ.กร.  
๓ จ.อ.ชัชวาลย ์  พุ่มขจร     กตอ.กร.  
๔ จ.อ.ทรงวุฒิ    บัวสาย         กตอ.กร.  
๕ จ.อ.เชาวท์วัศ   เจริญศรีสุข   กตอ.กร.  
๖ จ.อ.เอกราช   สวนดอกไม้        กตอ.กร.  
๗ จ.อ.สกลกร   วรรโณภาศ   กตอ.กร.  
๘ จ.อ.นรินทร์   บุตรเนตร      กฟก.๒ กร.  
๙ จ.อ.พิทักษ์พงศ์     อินทร์หา     กฟก.๒ กร.  

๑๐ จ.อ.ณัฐนนท์   ค้าปัน           กบฮ.กร.  
๑๑ จ.อ.วินัย   จันทะขัน   กบฮ.กร.  
๑๒ จ.อ.ธวัชชัย  ทัดเทียม   กดน.กร.  
๑๓ จ.อ.นิพิฐพนธ์   ธนิสรธนาสิทธิ์    กทบ.กร.  
๑๔ จ.อ.วราพงษ์   พรมประโคน     กยพ.กร.  
๑๕ จ.อ.ศุภโชค     เป้าแดง        กยพ.กร.  
๑๖ จ.อ.ศุภกิจ    คงกลั่นดี         กยพ.กร.  
๑๗ จ.อ.ธีรวัฒน์      ปัดกอง     กยพ.กร.  
๑๘ จ.อ.ธีรนิต  ใจมนต์                                         กบร.กร.  
๑๙ จ.อ.ชนินทร์  กมลรัมย์ กบร.กร.  
๒๐ จ.อ.ธนากุล หมายชัย                                        กฟก.๑ กร.  
๒๑ จ.อ.ชานน  ชารีมุ้ย กฟก. ๑ กร.  
๒๒ จ.อ.นพรัตน์   ธรรมเนียม กฟก. ๑ กร.  
๒๓ จ.อ.เกรียงศักดิ์   เทพอินทร์ กฟก. ๑ กร.  
๒๔ จ.อ.พงศธร   สอนศรี กตอ.กร.  
๒๕ จ.ท.ไกรศร   แก้วพรม กฟก. ๑ กร.  
๒๖ จ.ท.ณัฐวัฒน์   ใยกระโทก กฟก. ๑ กร.  
๒๗ จ.ท.ภูวนัย   สุดดาจันทร์ กตอ.กร.  
๒๘ จ.ท.มนัสพล   ปิยะสุข กตอ.กร.  
๒๙ จ.ท.วงศธร   ชินกร กตอ.กร.  
๓๐ จ.ท.นฤนาถ   ชมภู่มิ่ง กตอ.กร.  
๓๑ จ.ท.ธานินทร์   คงเจริญ กฟก.๒ กร.  
๓๒ จ.ท.วรยุทธ   ทาทอง กทบ.กร.  
๓๓ จ.ท.ณัฐกรณ์   วรรณสัมผัส กยพ.กร.  



๓๔ จ.ท.บุญชัย   โคตรวงษ์ทอง กยฝ.กร.  
๓๕ จ.ต.ธนกร   เอ็มเล่ง กฟก. ๑ กร.  
๓๖ จ.ต.ณัฐวัตร   คัมภีระพันธุ์ กตอ.กร.  
๓๗ จ.ต.ทิชากร   นันตะกูล กตอ.กร.  
๓๘ จ.ต.ผดุงพงษ์   ดอนประจ้า กตอ.กร.  
๓๙ จ.ต.รวี   สีล ี กฟก.๒ กร.  
๔๐ จ.ต.พิษณุ   รัตนนท์ กฟก.๒ กร.  
๔๑ จ.ต.ธนาวุฒ ิ  ปากหวาน กฟก.๒ กร.  
๔๒ จ.ต.อภิชาติ   ขยัน กฟก.๒ กร.  
๔๓ จ.ต.เชาวดิษฐ์   สุมามาลย์ กฟก.๒ กร.  
๔๔ จ.ต.จักรภัทร   เตียวประเสริฐ กฟก.๒ กร.  
๔๕ จ.ต.จิรายุ   อยู่ละ กบฮ.กร.  
๔๖ จ.ต.นรากร   เนียมไทย กบฮ.กร.  
๔๗ จ.ต.ธนากร   ทศถวิล กทบ.กร.  
๔๘ จ.ต.ภานุวัฒน ์  สนศร ี กทบ.กร.  
๔๙ จ.ต.ฉัตรชัย   ศรีจันทร ์ กทบ.กร.  
๕๐ จ.ต.ปัญญา   อนิทร์แสง กทบ.กร.  
๕๑ จ.ต.สุริยะ   อินทรังษี กทบ.กร.  
๕๒ จ.ต.สุริยา   โกยรัมย์ กยพ.กร.  
๕๓ จ.ต.วัชรพล   ทะวาปี กยพ.กร.  
๕๔ จ.ต.ปฏิภาณ   ผลัญชัย กยพ.กร.  
๕๕ จ.ต.วรวิทย์   วงศ์แหวน กยพ.กร.  
๕๖ จ.ต.มูฮัมหมัดยูนุ   เปาะเดร์ กยพ.กร.  
๕๗ จ.ต.ภาติยะ   แจ้งสว่าง กยพ.กร.  
๕๘ จ.ต.ธรรมนูญ   บ้ารุงสุข กยฝ.กร.  
๕๙ จ.ต.อนุชิต   ชาติกุล กบร.กร.  
๖๐ จ.อ.ชิดชัย   แก้วจันทร์ฉาย นย.  
๖๑ จ.อ.ธรรศพงศ์   สิทธิรมย์ นย.  
๖๒ จ.อ.สุเมธ   ศรอินทร์ นย.  
๖๓ จ.อ.ณัฐวุฒิ   ศิริสงคราม นย.  
๖๔ จ.อ.เดชฤทธิ์   ระวาดชิต นย.  
๖๕ จ.อ.กิตติศักดิ์   หล้าน้อย นย.  
๖๖ จ.อ.นพนิรันดร์   กุมทา นย.  
๖๗ จ.อ.สุริยา   ก๋องค้า นย.  
๖๘ จ.อ.กีรติ   ชูจันทร์ทอง นย.  
๖๙ จ.อ.นรากร   อยู่เย็น นย.  



๗๐ จ.อ.สถาพร   สุวรรณา นย.  
๗๑ จ.อ.ชนม์พรรษา   พลยศ นย.  
๗๒ จ.อ.พรหมบัญชา   จันดี นย.  
๗๓ จ.ท.ธวชัชัย   จันทร์ดี นย.  
๗๔ จ.ท.ภัทรชัย   ด้วงสงกา นย.  
๗๕ จ.ท.อิสระพงษ์   ชนะบุญ นย.  
๗๖ จ.ต.ฉัตรชัย   ไพสณฑ์หรรษา นย.  
๗๗ จ.ต.ธนกร   เข็มแก้ว นย.  
๗๘ จ.ต.ณัฐพล   ค้าพากุล นย.  
๗๙ จ.ต.นครินทร์   จันทยุง นย.  
๘๐ จ.ต.สหรัฐ   ปุยงาม นย.  
๘๑ จ.ต.ชัชนิกร   ประเสริฐผล นย.  
๘๒ จ.ต.ธนากรณ์   จันทรประไพ นย.  
๘๓ จ.ต.พีระพล   ปัญญาทอง นย.  
๘๔ จ.ต.เกริกชัย   หนามพรม นย.  
๘๕ จ.ต.พรธีรกานต์   จันทร์ประสิทธิ์ นย.  
๘๖ จ.ต.จิตรภาณุ   ณ วชิัย นย.  
๘๗ จ.อ.ครุณากร   นะวะบุตร สอ.รฝ.  
๘๘ จ.อ.วรฤทธิ์   หมื่นหลุบกุง สอ.รฝ.  
๘๙ จ.อ.วาริน   ภูมูล สอ.รฝ.  
๙๐ จ.อ.อนุพงศ์   อยู่คง สอ.รฝ.  
๙๑ จ.อ.ส่งเสริม   รักอ่อน สอ.รฝ.  
๙๒ จ.อ.ประวิทย์   เกตุชาติ สอ.รฝ.  
๙๓ จ.อ.สถาพร   ชวลิต สอ.รฝ.  
๙๔ จ.อ.จักรกริศน์   กันทะเวช สอ.รฝ.  
๙๕ จ.อ.ฉัตรชัย   จอดพิมาย สอ.รฝ.  
๙๖ จ.อ.รพี   ศรีสุวรรณ สอ.รฝ.  
๙๗ จ.อ.วัฒนา   จันทิราช สอ.รฝ.  
๙๘ จ.อ.ปองเกียรติ   ยอดอยู่ดี สอ.รฝ.  
๙๙ จ.ท.คามิน   กาเผือกงาม สอ.รฝ.  

๑๐๐ จ.ท.อธิศักดิ์   ทองงาม สอ.รฝ.  
๑๐๑ จ.ท.กฤษดา   ตาแก้ว สอ.รฝ.  
๑๐๒ จ.ท.ศราวุธ   อุดมสุข สอ.รฝ.  
๑๐๓ จ.ท.เอกพร   ปานนิสัย สอ.รฝ.  
๑๐๔ จ.ต.เนติพร   ปั้นทอง สอ.รฝ.  
๑๐๕ จ.ต.เมธานนท์   พฤฒิยากร สอ.รฝ.  



๑๐๖ จ.ต.ภานุพงศ์   หมั่นเพียร สอ.รฝ.  
๑๐๗ จ.ต.ชิตพล   เกิดน้อย สอ.รฝ.  
๑๐๘ จ.ต.จักรรินทร์   ชูก้าน สอ.รฝ.  
๑๐๙ จ.ต.วีระพล   สารบรรณ์ สอ.รฝ.  
๑๑๐ จ.ต.ชัยธวัตร   จินาเสน กอง รปภ.ฐท.สส.  
๑๑๑ จ.อ.ธัญญพล  แก้วกองทรัพย์ สห.ทร.ฐท.สส.  
๑๑๒ จ.ท.ปิยนันท์  แก้วรักษา สห.ทร.ฐท.สส.  
๑๑๓ จ.ท.ธีระวัตน์  ปํญญาหงษ์ สห.ทร.ฐท.สส.  
๑๑๔ จ.อ.ธันวา   เรืองมณี ฐท.สข.ทรภ.๒  
๑๑๕ จ.อ.พุทธกาล   สาเกตุ กฟอ.ศซส.สพ.ทร.  
๑๑๖ จ.ต.ทรงวุฒิ   หารธงชัย กทว.ศซส.สพ.ทร.  
๑๑๗ จ.ต.กิตติพงศ์   เรืองเนตร กทว.ศซส.สพ.ทร.  
๑๑๘ จ.ต.ธงชัย   รูปด ี กทว.ศซส.สพ.ทร.  
๑๑๙ จ.ต.ภัทรากรณ์   วงเวียน กทว.ศซส.สพ.ทร.  
๑๒๐ จ.ต.ณัฐวุฒิ   แสนบุญเรือง กทว.ศซส.สพ.ทร.  
๑๒๑ จ.ต.ธีรพล   ศรีมหาดไทย กทว.ศซส.สพ.ทร.  
๑๒๒ จ.อ.กิตติศักดิ์   กองชัย กอว.สพ.ทร.  
๑๒๓ จ.อ.พิษณุ   เปล่งกระโทก กอว.สพ.ทร.  
๑๒๔ จ.อ.วัชรินทร์   จลุละผลิน กอว.สพ.ทร.  
๑๒๕ จ.อ.ทรงศักดิ์   ฉิมพาลี กอว.สพ.ทร.  
๑๒๖ จ.ท.นิติพนธ์   ยศพล กอว.สพ.ทร.  
๑๒๗ จ.ต.อภิสิทธิ์   เต่าทอง กอง รปภ.สพ.ทร.  
๑๒๘ จ.ต.ณรงค์ฤทธิ์   ทัศนบรรจง กอง รปภ.สพ.ทร.  
๑๒๙ จ.อ.จีรชัย   ค้าพิทูล รร.นร.  
๑๓๐ จ.ท.สุทัศน์   พิลาทอง รร.นร.  
๑๓๑ จ.ท.อภิลักษณ์  นวลจุ้ย กคส.สพ.ทร.  
๑๓๒ จ.อ.ณัฐพล  พังจุนันท์ ขส.ทร.  
๑๓๓ จ.ต.อุทัย  พุริวงศ์ ขส.ทร.  
๑๓๔ จ.อ.ปฎิวัติ  เอื อประชา สก.ทร.  
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