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1 นาง นพรรษธมล    ขุนแน่น 5396001847 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค.58 401/58
2 นาง พรสวรรค์    มหาโพธิ์ 5396004989 ธ.ปราณบรีุ มี.ค.58 401/58
3 นาง อรสา    ดีพมิาย 5396005177 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มี.ค.58 401/58
4 พ.ต. กรรปภพ    หาจ าปา 5405015238 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา มี.ค.58 401/58
5 นาง สยุมพร    จามจุรี 5406005737 ส่วนกลาง มี.ค.58 401/58
6 นาง ศิริพร    เพชรรุ่ง 5406008622 ส่วนกลาง มี.ค.58 401/58
7 จ.ส.อ. สมภสิิษฐ์    บญุส่ง 5410002351 ธ.ศรีย่าน มี.ค.58 401/58
8 จ.ส.อ. ณัฐพงศ์    ชูล าภู 5410005347 ธ.นครศรีธรรมราช มี.ค.58 401/58
9 ร.ต. มนัส    วเิชียร 5410008292 ธ.เสนานิคม มี.ค.58 401/58
10 ส.อ.หญิง ปนัดดา    วงศ์ใจ 5410010703 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มี.ค.58 401/58
11 จ.ส.อ. ยศภทัร    สุวรรณโครธ 5410018991 สพ.ทบ. มี.ค.58 401/58
12 จ.ส.อ. นักรบ    อุไชย 5420008169 ม.พนั.19 พล.ร.9 มี.ค.58 401/58
13 จ.ส.อ. สมชาย    ภโูตนนา 5430001389 ธ.ประชานิเวศน์ 1 มี.ค.58 401/58
14 ร.ต. ฐานิส    โพธพินัธุ์ 5430001805 สปท. มี.ค.58 401/58
15 ส.ท. สมเกียรติ    โกมุท 5430002275 ธ.ปากเกร็ด มี.ค.58 401/58
16 นาง สยุมพร    วนัศรีแก้ว 5430003480 ธ.หล่มสัก มี.ค.58 401/58
17 ส.อ. สมพงษ ์   เวยีงค า 5430006707 ธ.พะเยา มี.ค.58 401/58
18 นาง เพญ็ศรี    กุลชาติ 5430009713 ธ.กระทุ่มแบน มี.ค.58 401/58
19 นาย ทา    เวยีงค า 5440000731 ธ.พะเยา มี.ค.58 401/58
20 ส.ต. ทนิกร    ดอนชัย 5440004033 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค.58 401/58
21 ส.ต. พรจเร    ถาวร 5440009854 พนั.สห.12 มี.ค.58 401/58
22 นาย อภรัิกษ ์   งาผักแวน่ 5450000745 ธ.เลย มี.ค.58 401/58
23 ส.อ. วโิรจน์    บญุสมบติั 5450001151 รพศ.2 มี.ค.58 401/58
24 นาง สุจิตรา    บญุสมบติั 5450001167 รพศ.2 มี.ค.58 401/58
25 นาง ต่ิง    พงษม์า 5450005566 กส.ทบ. มี.ค.58 401/58
26 นาง ธญัญาลักษณ์    สามชัย 5450005567 กส.ทบ. มี.ค.58 401/58
27 นาย สิงหา    โสฬส 5450005755 ธ.บิ๊กซี ล าพนู มี.ค.58 401/58
28 พ.ท.หญิง น าสุข    คงคาลัย 5450005789 รพ.ค่ายกาวลิะ มี.ค.58 401/58
29 ร.ท. วรพจน์    เสือแสวงสินธุ์ 5450005919 ส่วนกลาง มี.ค.58 401/58
30 พ.ท. กฤชรัตน์    ศิริกุล 5450006744 มทบ.25 มี.ค.58 401/58
31 ส.อ. วรัิกษ ์   ขอแนบกลาง 5450007198 สส. มี.ค.58 401/58
32 ส.อ. สุนันทร์    จุ้ยสุวรรณทตั 5450009296 ธ.ปราณบรีุ มี.ค.58 401/58
33 นาง วภิาวดี    ท าบญุไว้ 5450010084 ธ.กระทรวงกลาโหม มี.ค.58 401/58
34 นาง ยุภา    บญุส่ง 5450012257 ธ.ศรีย่าน มี.ค.58 401/58
35 นาง ใบสี    ทาสมบรูณ์ 5450014501 ธ.ขอนแก่น มี.ค.58 401/58
36 นาง วาณี    รุ่งเรือง 5450014505 ธ.ขอนแก่น มี.ค.58 401/58
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37 จ.ส.อ. อรรถพล    ช่างกลึงดี 5460002886 ร.9 พนั.3 มี.ค.58 401/58
38 ส.อ. เอกสิทธิ ์   ฤกขะเมธ 5460003056 ทภ.3 มี.ค.58 401/58
39 ส.อ. นพรัตน์    สายรัตน์ 5460005243 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค.58 401/58
40 นาย วรชาติ    ชั่งใจ 5460009614 ธ.ลพบรีุ มี.ค.58 401/58
41 นาย ช านาญ    ย่อมสุข 5460011827 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มี.ค.58 401/58
42 พล.อส. เกียรติเกรียงไกร  ปกัษา 5460013696 มทบ.42 มี.ค.58 401/58
43 นาย วรวทิย์    คล้ายฤทธิ์ 5460013892 ธ.สาขากล้วยน  าไท ม.ค.58 4781/58
44 นาง รัชนี    ฉันบญุช่วย 5470000282 ธ.พระประแดง มี.ค.58 401/58
45 จ.ส.อ. มนตรี    ศรีนาค 5470002076 ม.7 พนั.8 มี.ค.58 401/58
46 จ.ส.อ. สุนทร    ศรีวงษา 5480000236 ธ.กองบญัชาการกองทพับก มี.ค.58 401/58
47 จ.ส.อ. สุริยา    ขาวเครือ 5480002226 พนั.ปฐบ. มี.ค.58 401/58
48 นาง เสวยีน    นามกอง 5480004625 ธ.ศรีย่าน มี.ค.58 401/58
49 นาย จิรายุ    อยู่ยอด 5480010607 ธ.เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ มี.ค.58 401/58
50 นาง ณรงค์    อุปญัญ์ 5480011069 ม.6 พนั.21 มี.ค.58 401/58
51 นาง อรกัญญา    ธรรมรงค์ 5480011070 ม.6 พนั.21 มี.ค.58 401/58
52 นาย วรีชัย    ไชยศิริ 5490000050 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มี.ค.58 401/58
53 นาง พทุธรักษา    นันสุนีย์ 5490000351 ธ.ถนนคฑาธร-ราชบรีุ มี.ค.58 401/58
54 ส.อ. ทรงศักด์ิ    กัญญะโสภา 5490002332 ส.พนั.6 มี.ค.58 401/58
55 นาง มิ่งค า    อยู่ยอด 5490003831 ธ.เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ มี.ค.58 401/58
56 นาง ดาราณี    แย้มพนิิจ 5490005442 ธ.แจ้งวฒันะ มี.ค.58 401/58
57 นาง สงัด    สุขเฉลิม 5490005985 รพ.ค่ายสรรพสิทธปิระสงค์ มี.ค.58 401/58
58 นาง ประไพร    แก้วเนตร 5490007104 ธ.อุดรธานี มี.ค.58 401/58
59 น.ส. พชัริญา    สุขเฉลิม 5490007355 รพ.ค่ายสรรพสิทธปิระสงค์ มี.ค.58 401/58
60 จ.ส.อ. ไกรสร    ศรีบตุรตา 5490011606 ป.2 พนั.102 รอ. มี.ค.58 401/58
61 ส.อ. ธรียุทธ    บญุมา 5500000882 ร.153 พนั.2 มี.ค.58 401/58
62 ส.ต. วษิณุ    พรมวาจา 5500001072 ร.13 พนั.2 มี.ค.58 401/58
63 นาย กัมปนาท    อินทร์ศาสตร์ 5510000876 ธ.เตาปนู มี.ค.58 401/58
64 นาย เสถียร    อินทมนต์ 5510003157 ธ.ถนนพระรามที่ 9 มี.ค.58 401/58
65 น.ส. วจิิตรา    ตุ้มเพช็ร 5510005875 ธ.กองบญัชาการกองทพับก มี.ค.58 401/58
66 ส.อ. ทววีฒัน์    ปานเกิด 5520000072 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 มี.ค.58 401/58
67 ส.อ. สรยุทธ ์   ศรีอ่อน 5520002010 พนั.ปฐบ. มี.ค.58 401/58
68 นาย สุรเจตต์    ทองอ่อน 5520004185 กสค.สก.ทบ. มี.ค.58 401/58
69 ส.อ. สุวทิย์    ศรีครัง 5520005980 มทบ.14 มี.ค.58 401/58
70 นาง ผ่องศรี    เอี่ยมอ่อน 5520006457 ส่วนกลาง มี.ค.58 401/58
71 นาง สุณี    หงษท์อง 5520009299 กรม ทพ.11 มี.ค.58 401/58
72 พล.อส. โรจน์ณรงค์    ปากแข็ง 5520009970 ส่วนกลาง มี.ค.58 401/58
73 ส.อ. ธรียุทธ    มหาวตัร์ 5520011281 ส.พนั.9 มี.ค.58 401/58
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74 นาง กรรณิการ์    ก าหารพล 5520016833 ธ.ขอนแก่น มี.ค.58 401/58
75 นาง จันทร์    รุ่งกลาง 5520017190 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค.58 401/58
76 อส.ทพ. อนุชา    ปราบวงษา 5530001143 กรม ทพ.23 มี.ค.58 401/58
77 นาง วนัดี    พลรบ 5530002593 ธ.พญาไท มี.ค.58 401/58
78 นาง วลัลี    รัตนวจิัย 5530002594 ธ.พญาไท มี.ค.58 401/58
79 ส.อ. สมเด็จ    พลสุวรรณ 5530003427 ป.9 พนั.19 มี.ค.58 401/58
80 ส.อ. วศิน    อารีรักษ์ 5530003800 ร.11 รอ. มี.ค.58 401/58
81 อส.ทพ. มะซารูตี    ยาเต็ง 5530008660 ทพ.46(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
82 อส.ทพ. ศิริทร    จับจันทร์ 5530009179 ทพ.46(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
83 ส.ต. กรกช    จักร์นารายณ์ 5540000673 ร.8 พนั.3 มี.ค.58 401/58
84 นาง ดวงใจ    ใต้ราชโพธิ์ 5540001864 ส่วนกลาง มี.ค.58 401/58
85 น.ส. สมฤทยั    ปากแข็ง 5540001865 ส่วนกลาง มี.ค.58 401/58
86 นาย สุรชัย    ศิลาพล 5540005052 ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบรีุ มี.ค.58 401/58
87 อส.ทพ. สมคิด    เหล่าะเหล็ม 5540007461 ทพ.42(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
88 พลฯ ศักดา    สุวรรณศรี 5540008629 ทพ.46(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
89 อส.ทพ. ธงชัย    จันทร์ละมุลมา 5550000203 ทพ.22(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
90 นาง ณรงค์ยุทธ    นิตย์ค าหาญ 5550006568 ศป. มี.ค.58 401/58
91 น.ส. นงนุช    นิตย์ค าหาญ 5550006569 ศป. มี.ค.58 401/58
92 น.ส. อัมภาพนัธุ ์   ยกต๊ิด 5550008044 ป.2 พนั.21 รอ. มี.ค.58 401/58
93 อส.ทพ. นพดล    ทพัเกาะกริก 5550010195 กรม ทพ.33 มี.ค.58 401/58
94 อส.ทพ. พงศ์พฒัน์    จันทร์สวย 5560001065 กรม ทพ.33 มี.ค.58 401/58
95 อส.ทพ. สมศักด์ิ    เซ่งลอยเล่ือน 5560003493 ทพ.42 (อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
96 พล.อส. อนุพงษ ์   อุบาลี 5560004467 ร.1 พนั.4 รอ. มี.ค.58 401/58
97 นาย ล าพอง    ดีธรรมมา 5560006241 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มี.ค.58 401/58
98 อส.ทพ. จีรศักด์ิ    เพชรช านาญ 5560007493 ทพ.46(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
99 นาย แดง    บตุรธรรม 5560010624 ส่วนกลาง มี.ค.58 401/58
100 ส.ท. ยุธยา    บตุรธรรม 5560010847 ส่วนกลาง มี.ค.58 401/58
101 อส.ทพ. มะซือรี    เจ๊ะเต๊ะ 5560011317 ทพ.46(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
102 อส.ทพ. ณัฐพงศ์    เกลี ยงกลม 5560013212 ทพ.42(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
103 อส.ทพ. ทนิภทัร    กันพล 5560013215 ทพ.42(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
104 อส.ทพ. สุชาติ    สระทองเดช 5570000942 ทพ.42(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
105 ส.ต. ภาณุวชิญ์    แม้นชัยภมูิ 5570002708 ศปภอ.ทบ. มี.ค.58 401/58
106 อส.ทพ. รณสิทธ ์   แก้วเอียด 5570005702 ทพ.46(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
107 อส.ทพ. วรีพจน์    พฒัอ าพนัธุ์ 5570007326 ทพ.42(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
108 นดย. พสิิฎฐ์    โพธชิัย 5570009449 ดย.ทบ. มี.ค.58 401/58
109 อส.ทพ. ธรีพงศ์    กรดด า 5570009645 ทพ.42(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
110 อส.ทพ. ทววีฒัน์    บญุค  า 5570011717 ทพ.46(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
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111 นาย ท ารงศักด์ิ    นามวงษ์ 5570012243 ธ.ปากเกร็ด มี.ค.58 401/58
112 พล.อส. ภาณุวฒัน์    พลบญุ 5570012511 ร.1 พนั.4 รอ. มี.ค.58 401/58
113 อส.ทพ. โพธิท์อง    สุนทรศิริ 5570012859 กรม ทพ.12 มี.ค.58 401/58
114 อส.ทพ. พรพทิกัษ ์   ไทยปาน 5570013401 กรม ทพ.41 มี.ค.58 401/58
115 อส.ทพ. พงษพ์ฒัน์ เพชรหนองชุม 5570015160 ทพ.46(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
116 น.ส. ดวงพร    ผริตะโกมล 5580000168 ธ.เทสโก้ โลตัส แหลมฉบงั มี.ค.58 401/58
117 อส.ทพ. เศรษฐี    ยะฮาด 5580002087 ทพ.22(อส.ทพ.) มี.ค.58 401/58
118 ส.ท. จักริน    มงคล 5580002161 ช.พนั.111 มี.ค.58 401/58
119 นนส. วศิน    วงค์ศรี 5580003112 พนั.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. มี.ค.58 401/58
120 น.ส. จันทร์ชีวา    ด้านสิงห์ ต119155/29 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม มี.ค.58 401/58
121 ส.อ. ณรงค์    ผิวจันทร์สด ต123701/29 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค.58 401/58
122 ส.อ. อภสิิทธิ ์   เหล่ากอดี ต145739/30 ธ.หา้งฉัตร มี.ค.58 401/58
123 นาง หนูเวยีง    ภมูิคอนสาร ต149675/31 ธ.ปราณบรีุ มี.ค.58 401/58
124 จ.ส.อ. อ านาจ    แสงทอง ต159009/31 ธ.สระบรีุ มี.ค.58 401/58
125 นาง ศรีนวล    เหล่ากอดี ต163931/31 ธ.หา้งฉัตร มี.ค.58 401/58
126 นาง เรือนแก้ว    วงัมูล ต163932/31 ธ.หา้งฉัตร มี.ค.58 401/58
127 จ.ส.อ. วชัรินทร์    จามจุรี ต168926/32 ส่วนกลาง มี.ค.58 401/58
128 นาย ช่าง    เส่ือทอง ต180158/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มี.ค.58 401/58
129 นาง บญุเลี ยง    อ่อนทอง ต18268/16 ธ.พญาไท มี.ค.58 401/58
130 นาง พบยศ    วฒิุโสภณ ต183509/32 ธ.สงขลา มี.ค.58 401/58
131 นาง ล าใย    สระแก้ว ต186201/32 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค.58 401/58
132 นาง สง่า    ชนะมาร ต187211/32 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค.58 401/58
133 นาง สุรีย์พร    ยามานะ ต191664/32 ธ.น่าน มี.ค.58 401/58
134 จ.ส.อ. พรพทิกัษ ์   จีนเมือง ต193832/32 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ (ว-ีสแควร์) มี.ค.58 401/58
135 นาย มหาดไทย    พกุเผ่ือน ต229688/34 ส่วนกลาง มี.ค.58 401/58
136 จ.ส.อ. วสิิทธิศั์กด์ิ    รุ่งเรือง ต236310/34 ธ.ขอนแก่น มี.ค.58 401/58
137 นาง ละเอียด    ปรีดีวงศ์ ต253755/35 ธ.ปราณบรีุ มี.ค.58 401/58
138 นาง อรสา    ผ่ึงผาย ต256636/35 ธ.โพธาราม มี.ค.58 401/58
139 จ.ส.อ. ธรรมรัตน์    สมบรูณ์ ต267181/36 ธ.ยะลา มี.ค.58 401/58
140 นาง วมิลพร    โสฬส ต278765/37 ธ.บิ๊กซี ล าพนู มี.ค.58 401/58
141 นาง บงัอร    บญุเกิด ต281004/37 ธ.ลพบรีุ มี.ค.58 401/58
142 จ.ส.อ. อ านาจ    ไกรลาศ ต285205/38 ธ.ล าทบั มี.ค.58 401/58
143 ร.อ. โรจนศักด์ิ    พรหมนิยม ต71235/26 ธ.กองบญัชาการกองทพับก มี.ค.58 401/58
144 จ.ส.อ. ชูชาติ    ฟงัส าเนียง ต81897/27 ธ.ถนนช้างเผือก-เชียงใหม่ มี.ค.58 401/58
145 นาง ฉลวย    จันทร์กล่ินหอม ต96669/28 ธ.อยุธยา มี.ค.58 401/58

4


