
ล าดับที่ ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00          

1 นทพ. 12-มิ.ย.-61 6614 ส.อ.หญิงกฤษณา ศิริโท ด.ช. กฤษฏิ์      โรจนสโรช ป.1 3.45         3.45         โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ป.2 1

2 นทพ. 19-มิ.ย.-61 5418 จ.ส.อ.ณรงค์ เนียมค า ด.ญ. สุพิชญา   เนียมค า ป.5 3.18         3.18         โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา ป.6 2

3 นทพ. 19-มิ.ย.-61 3245 พ.อ.อ.หญิงจิระนันท์ ค าภูแสน ด.ญ. พัชรพร   ค าภูแสน ป.1 3.77         3.77         โรงรียนเจริญวิทยาศึกษา โรงรียนเจริญวิทยาศึกษา ป.2 3

4 นทพ. 21-มิ.ย.-61 3824 ร.ท.อภิชาติ ชลวิสุทธิ์ ด.ญ. กวินทิพย์    ชลวิสุทธิ์ ป.1 3.30         3.30         โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ)์ ป.2 4

5 นทพ. 22-มิ.ย.-61 6654 จ.ส.ต.หญิงสุรีย์ลักษณ์ อ่องเมือง ด.ญ. ณัชชา    อ่องเมือง ป.2 4.00         4.00         โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ป.3 5

6 นทพ. 22-มิ.ย.-61 7576 ส.อ.สิทธิศักดิ์  พรมภาพ ด.ญ. ฐิติวรดา   พรมภาพ  ป.3 4.00         4.00         โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ป.4 6

7 นทพ. 25-มิ.ย.-61 6488 จ.ส.อ.หญิงกัญญนันทน์ จันใด ด.ช. คณาธิป   จันใด  ป.1 3.75         3.75         โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ป.2 7

8 นทพ. 26-มิ.ย.-61 6982 ส.ท.หญิงมัลลิกา เหลาแพง ด.ญ.  พิมพ์ชญา   อัมพุนันท์ ป.1 3.17         3.17         โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ ป.2 8

9 นทพ. 26-มิ.ย.-61 2130 จ.ส.อ.สมศักดิ์ โชติกรนันท์ ด.ญ.  พิมลภัทร  โชติกรนันท์ ป.4 3.70         3.70         โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา ป.5 9

10 นทพ. 27-มิ.ย.-61 6348 จ.ส.อ.หญิงวรันญา วิทยาบ ารุง ด.ญ.  แพรวา  แก้วเอียด ป.4 3.63         3.91         โรงเรียนธนินทรวิทยา โรงเรียนธนินทรวิทยา ป.5 10

11 นทพ. 28-มิ.ย.-61 4448 จ.ส.อ.สมหมาย ภูครองทุ่ง ด.ช.  กิตติธัช   ภูครองทุ่ง ป.5 3.22         3.22         โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี ป.6 11

12 นทพ. 28-มิ.ย.-61 6822 ร.ท.วีระยุทธ ศิลาขาว ด.ช.  สุรวิช   ศิลาขาว ป.4 3.62         3.62         โรงเรียนกันตวรรณ โรงเรียนกันตวรรณ ป.5 12

13 นทพ. 28-มิ.ย.-61 6070 จ.อ.หญิงพรทิภา ไตรยพันธ์ ด.ญ.  พิมพ์พิษา   ไตรยพันธ์ ป.1 3.96         3.96         โรงเรียนสมนึกพิทยา โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.2 13

14 นทพ. 28-มิ.ย.-61 4151 จ.ส.ท.อุเทน เมืองแสง ด.ช.  ปันนวัฒน์  เมืองแสง ป.5 3.76         3.76         โรงเรียนเซนต์นิโกลาส  พิษณุโลก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส  พิษณุโลก ป.6 14

15 นทพ. 29-มิ.ย.-61 6814 จ.อ.หญิงอาภากร เดชพงษ์ ด.ญ.  พิชชากร  เดชพงษ์ ป.4 4.00         4.00         โรงเรียนประชาอุทิศ โรงเรียนประชาอุทิศ ป.5 15

16 นทพ. 29-มิ.ย.-61 1531 น.ท.สุรินทร์ สิทธิโรจน์ ด.ญ.  สุภัสสร  สิทธิโรจน์ ป.1 3.90         3.90         โรงเรียนโชคชัยรังสิต โรงเรียนโชคชัยรังสิต ป.2 16

17 นทพ. 29-มิ.ย.-61 9163 ร.ท.ณรงค์  จันทร์ณรงค์ ด.ช.  โอมจินต์   จันทร์ณรงค์ ป.4 3.82         3.82         โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จันทาบอนุสรณ์  ) โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จันทาบอนุสรณ์  ) ป.5 17 42,500.00        

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00          

18 นทพ. 13.มิ.ย.61 4490 ร.ต.สมกิตติ์ บุญประสงค์ ด.ญ. ศศิกาญจน์   บุญประสงค์ ป.6 3.86 3.86 โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จันทาบอนุสรณ์ ) โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ม.1 1

19 นทพ. 15.มิ.ย.61 7369 พ.ท.หญิงปัญจารีย์   อินทรพงษ์สกุล ด.ญ. อัญชิสา   อินทรพงษ์สกุล ม.1 3.93 3.93 โรงเรียนสตรีวิทยา  2 โรงเรียนสตรีวิทยา  2 ม.2 2

20 นทพ. 18.มิ.ย.61 3026 จ.ส.อ.บุญธรรม บุญช่วย ด.ญ. พัชรินทร์  บุญช่วย ม.1 3.88 3.91 โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ม.2 3

21 นทพ. 19.มิ.ย.61 1907 ร.ท.ชาญชัย พันธ์สมบัติ นางสาว   บุษกร   พันธ์สมบัติ ม.5 3.45 3.50 โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) โรงเรียนสีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ม.6 4

22 นทพ. 26.มิ.ย.61 3674 จ.ส.อ.หญิงสุภาวิณี พ่ึงกุศล นางสาว สิริกร  พ่ึงกุศล ม.5 3.69 3.59 โรงเรียยนปราจิณราษฎรอ ารุง โรงเรียยนปราจิณราษฎรอ ารุง ม.6 5

23 นทพ. 26.มิ.ย.61 2374 พ.ท.พะยุง ภูมิศรี นางสาว  ภัทราพร  ภูมิศรี ม.5 3.29 3.28 โรงเรียนสตรีวิทยา  2 โรงเรียนสตรีวิทยา  2 ม.6 6

24 นทพ. 26.มิ.ย.61 7700 ร.ต.ธนภัทร  มากล้วนดี ด.ญ. บุรัสกร  มากล้วนดี ม.2 3.16 3.01 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.3 7

25 นทพ. 27.มิ.ย.61 4491 จ.ส.อ.พุทธิพงษ์ หมื่นราม ด.ญ.  จินตภักดิ์  หมื่นราม ม.2 3.16 3.06 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ม.3 8

26 นทพ. 28.มิ.ย.61 2765 จ.ส.อ.สมจิต เทศร าลึก นางสาว  วรวีร์   เทศร าลึก  ม.4 3.54 3.54 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ม.5 9

27 นทพ. 29.มิ.ย.61 7707 ส.อ.วิโรจน์  เทพสนิท ด.ช.  ภาสกร   เทพสนิท ม.2 3.18 3.02 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.3 10

28 นทพ. 29.มิ.ย.61 4896 ร.อ.หญิงอมรรัตน์ ศรีสว่างวงศ์ ด.ช.  ปวรปรัชญ์    ศรีสว่างวงศ์ ป.6 3.61 3.55 โรงเรียนธนินทรวิทยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี ม.1 11

29 นทพ. 29.มิ.ย.61 5008 ส.อ.วิสิทธิ์ วิเชียร นางสาว  วิมลมณี    วิเชียร์  ม.4 3.42 3.42 โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนธัญรัตน์ ม.5 12 36,000.00 

ล าดบัที่ 16  หน่วย นทพ.
สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

         กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาปทีี ่2 - 6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

สังกัด ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

วันที่ส่ง เลขสมาชิก

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

 กลุ่มที ่2 ก าลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ ( ปวช. ) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 3,000 บาท

ชื่อบุตร - ธิดา

ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

เกรดเฉลี่ย



ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 4,000.00          

30 นทพ. 28-มิ.ย.-61 2468 พ.ต.หญิง สายยุพา บุญญอารักษ์ นาย  อมฤต   บุญญอารักษ์ ป.ตรี.3 3.12         3.17         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ป.ตรี.4 1

31 นทพ. 29-มิ.ย.-61 5089 ร.อ.สอาด แตงเพ็ชร นางสาว  กัลยรัตน์  แตงเพ็ชร ป.ตรี.3 3.08         3.23         มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ป.ตรี.4 2 8,000.00          

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปจัจุบนั ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปจัจุบนั สมาชิก 2,000.00     

32 นทพ. 8.ม.ิย.61 6651 จ.ส.ต.หญิงเขมิกา ลิ้นทอง ด.ญ. พลอยรัตน์   ลิ้นทอง อ.3 - โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ อ.3 1
33 นทพ. 27.มิ.ย.61 5590 พ.ต.ภานุวัฒน์   กุลทัตพงษ์ ด.ญ.  รัตน์ธวัลวรา    กุลทัตพงษ์ อ.1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย อ.2 2

34 นทพ. 28.มิ.ย.61 5774 จ.ส.อ.สราวุฒิ มิ่งมิตร ด.ญ.  อติกานต์   มิ่งมิตร อ.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ.3 3

35 นทพ. 29.มิ.ย.61 7725 ส.อ.นพกริช  หงษ์ยี่สิบเอ็ด ด.ญ.กัญญาพัชร  หงษ์ยี่สิบเอ็ด อ.1 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์นุกูล) โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์นุกูล) อ.2 4

36 นทพ. 29.มิ.ย.61 5795 จ.ส.อ.สราวุธ  หนูรูปงาม ด.ญ.วรรณรดา  หนูรูปงาม - โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ อ.1 5

37 นทพ. 12.มิ.ย.61 7746 จ.อ.ชัยวัช  ผูกฟัก ด.ญ.อานุภา   ผูกฟัก อ.2 - โรงเรียนบ ารุงรวรรณวิทยา โรงเรียนบ ารุงวรรณวิทยา อ.2 6

38 นทพ. 8.มิ.ย.61 8118 จ.ส.อ.จตุพล  แสงอรุณสวัสดิ์ ด.ญ. พิชชาพร  แสงอรุณสวัสดิ์ อ.2 - โรงเรียนอนุบาลดวงจิต โรงเรียนอนุบาลดวงจิต อ.2 7

39 นทพ. 22.มิ.ย.61 4828 ส.อ.หญิงณัฐพร พิสัยพันธ์ ด.ช. ณัฐพงศ์   พิสัยพันธ์ - โรงเรียนปรีดาวิทยา โรงเรียนปรีดาวิทยา อ.1 8 16,000.00        

ระดับ สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,000.00          

40 นทพ. 15-มิ.ย.-61 5917 ร.ต.ประกาสิทธิ์ นามบ้านค้อ ด.ช. สุรสิทธิ์    นามบ้านค้อ ป.1 2.59         2.59         โรงเรียนบ้านโนนเกษตร โรงเรียนบ้านโนนเกษตร ป.2 1

41 นทพ. 22-มิ.ย.-61 3984 จ.ส.อ.ชาตรี มีสุข ด.ช. สุขเกษม     มีสุข อนุบาล -          -          โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จันทาบอนุสรณ์  ) โรงเรียนประชาอุทิศ  ( จันทาบอนุสรณ์  ) ป.1 2

42 นทพ. 25-มิ.ย.-61 6977 พ.อ.ท.หญิงธัญชนก พันธ์ดวง ด.ช.  สมรรถพล   พันธ์ดวง ป.2 2.93         2.93         โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์ ) โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์ ) ป.3 3

43 นทพ. 26-มิ.ย.-61 3415 จ.ส.อ.ภูวดล บุญภู่ ด.ญ.  ภูษิตา   บุญภู่ ป.3 2.58         2.58         โรงเรียนวัดแป้นทอง  ( สามวาวิทยา ) โรงเรียนวัดแป้นทอง  ( สามวาวิทยา ) ป.4 4

44 นทพ. 28-มิ.ย.-61 5432 จ.ส.อ.วีกิจ ด าริห์อนันต์ ด.ญ.  กชพร  ด าริห์อนันต์ อนุบาล -          -          โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ป.1 5

45 นทพ. 28-มิ.ย.-61 6271 จ.ส.อ.วัชระ ทองทิ ด.ญ.  เบญจภัทร   ทองทิ อนุบาล -          -          โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ป.1 6 12,000.00        

และปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 4,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา

กลุ่มที ่1 ก าลังศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่2 ก าลังศึกษา ระดับประถมศึกษาชั้นปทีี ่1 หรือ ชั้นปทีี ่2-6 โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,000 บาท 

เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยชื่อบุตร - ธิดาล าดับที่ สังกัด วนัทีส่่ง เลขสมาชิก

เกรดเฉลี่ย

เกรดเฉลี่ย

ล าดบัที่ 16  หน่วย นทพ.
สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก

ทุนส่งเสริมการเรียนดี  

กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท.), ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 

เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา



ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ปี 60 ตามหนังสือรับรอง ปี 61 การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 2,500.00          

46 นทพ. 19-มิ.ย.-61 4462 พ.ต.ภัทระ ดวนใหญ่ (ครรน์ชิด) ด.ญ. กมลฉัตร  ดวนใหญ่ ม.1 2.95         2.95         โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนสารวิทยา ม.2 1

47 นทพ. 22-มิ.ย.-61 4869 พ.อ.อ.หญิงศิริลักษณ์ ปราบศรีภูมิ นาย ชิดชนก  พ่ึงศาสตร์ ปวช.2 2.59         2.59         วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ปวช.3 2

48 นทพ. 25-มิ.ย.-61 6934 พ.อ.อ.สุชาติ วัฒนดิษฐจันทร์ ด.ญ.  ชวัลญา   วัฒนดิษฐจันทร์ ม.1 2.33         2.33         โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ม.2 3

49 นทพ. 25-มิ.ย.-61 3737 จ.ส.อ.สุเทพ มามะมาก ด.ญ.  สิริกัญญา   มามะมาก ป.6 2.82         2.82         โรงเรียนราษฎร์วิทยา  ( ตี่มิ้ง ) โรงเรียนราษฎร์วิทยา  ( ตี่มิ้ง ) ม.1 4

50 นทพ. 27-มิ.ย.-61 2535 พ.ต.หญิงอัญชลี ทัยระพันธ์ ด.ญ.  ธัญธร  ทัยระพันธ์ ม.2 2.51         2.51         โรงเรียน สีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) โรงเรียน สีกัน ( วัฒนานันท์อุปถัมภ์ ) ม.3 5 12,500.00        

ระดับ เกรดเฉลี่ย สถานศึกษาตาม สถานศึกษาปัจจุบัน ระดับ จ านวน ทุนละ

การศึกษา สะสม ใบรายงานผลการศึกษา ตามหนังสือรับรอง การศึกษาปัจจุบัน สมาชิก 3,000.00          

51 นทพ. 19-มิ.ย.-61 5224 ร.ต.กมล ปลั่งกลาง นางสาว พรพรหม    ปลั่งกลาง ป.ตรี.3 2.26         2.23         มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนคริทร์วิโรฒ ป.ตรี.4 1

52 นทพ. 23.มิ.ย.61 2867 จ.ส.อ.อนุชิต พบสุข นาย  อัมรินทร์  พบสุข ป.ตรี.1 2.73         2.73         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป.ตรี.2 2 6,000.00          

รวมทัง้หมด 52 133,000.00  

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

กลุ่มที ่4 ก าลังศึกษา ระดับ ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค ( ปวท. ),  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 

และ ปริญญาตรี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทุนละ 3,000 บาท

ทุนส่งเสริมการศึกษา 

              กลุ่มที ่3 ก าลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ( ปวช. ) โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ทุนละ 2,500 บาท

ล าดบัที่ 16  หน่วย นทพ.

เกรดเฉลี่ยล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง สมาชิก ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา

ชื่อ  - นามสกุล สมาชิก ชื่อบุตร - ธิดา เกรดเฉลี่ย

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาบตุรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

สหกรณ์ออมทรัพยก์องบญัชาการกองทัพไทย จ ากัด 

ล าดับที่ สังกัด วันที่ส่ง เลขสมาชิก


