
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 จ.ส.อ.วสิิทธิ ์   ดอกไม้ 5395005605 ธ.ล ำพนู พ.ย. 61 4261/61
2 นำง บญุทรง    ยอดรัตน์ 5396002982 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ พ.ย. 61 4261/61
3 นำง กัญนรัท    ทองหอ่ 5402011922 สง.ปรมน.ทบ. มิ.ย. 61 1901/61
4 นำง วรำภรณ์   เทอดพรรณ 5405001348 ธ.ถนนติวำนนท์ ต.ค. 61 3741/61
5 ร.อ.นิรัตน์    ขุนเดช 5405001357 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น พ.ย. 61 4261/61
6 ร.ต.บญุเรือง    อนันต๊ะ 5405003811 ธ.สันปำ่ข่อย-เชียงใหม่ พ.ย. 61 4261/61
7 นำง วริษฐำ    รอดอยู่ 5405016846 ธ.บำงเขน (เซนทรัล) พ.ย. 61 4261/61
8 ส.ท.สกล    สุนทรพฤกษ์ 5405017255 ธ.เพชรบรีุ พ.ย. 61 4261/61
9 นำง ส้มล้ิม    บญุช่วย 5406000937 ธ.อ่ำงทอง พ.ย. 61 4261/61
10 นำย สมชำติ    ร่ืนเริง 5406001214 ธ.ถนนติวำนนท์ ต.ค. 61 3741/61
11 นำง ฐิติรัตน์    แสวงธนโพธิ์ 5406005084 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
12 นำง สมพร    มีมุข 5406006715 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ พ.ย. 61 4261/61
13 นำง อริต้ำ    เมืองโคตร 5406008322 ธ.เซ็ลทรัล-อุบลรำชธำนี พ.ย. 61 4261/61
14 นำง สุภำวรรณ    สอนยศ 5406009916 ธ.น่ำน พ.ย. 61 4261/61
15 นำง ลักษณำ    สร้อยทอง 5406010385 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 61 4261/61
16 นำง จุฑำมำศ    อักษร 5406012383 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 61 4261/61
17 นำง หนูเดือน    สูงสันเขต 5406015285 ธ.ก ำแพงเพชร พ.ย. 61 4261/61
18 จ.ส.อ.สกุลสิทธิ ์   ร่วมพรม 5410001220 ธ.สนำมเปำ้ พ.ย. 61 4261/61
19 นำง สิรีภญิญำ    ทองแพ 5410004773 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
20 พ.ท.สุรชัย    อินทมิ 5410006282 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
21 นำง สุภำวดี    สกุลเหมือน 5410007614 ธ.เสนำนิคม พ.ย. 61 4261/61
22 จ.ส.อ.ชินธชั    ศรีธวชั 5410010792 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 61 4261/61
23 จ.ส.อ.เฉลิม    แสงสวำ่ง 5410010857 ธ.สันปำ่ข่อย-เชียงใหม่ พ.ย. 61 4261/61
24 พ.ต.นิยม    จันทนชัย 5410012995 ธ.นครศรีธรรมรำช พ.ย. 61 4261/61
25 จ.ส.อ.ประเทอืง    โสภี 5410016174 ธ.กำญจนบรีุ พ.ย. 61 4261/61
26 จ.ส.อ.จ ำนงค์    ไชยพคุิณ 5410016680 ธ.สกลนคร พ.ย. 61 4261/61
27 นำง บำง    บวัลอย 5410018881 ธ.อุดรธำนี พ.ย. 61 4261/61
28 ร.ต.ธรินันท ์   สรรพจิต 5410019262 รพ.รร.6 ต.ค. 61 3741/61
29 ส.อ.วรจักร    บญุอินทร์ 5410022834 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 61 4261/61
30 น.ส.จิณหน์ิภำ    กัณหนำค 5420000441 ธ.แม็คโคร-จรัญสนิทวงศ์ พ.ย. 61 4261/61
31 นำง วนัดี    พลูสมบติั 5420001131 ธนำณัติ ก.ย. 61 3321/61
32 นำง แก้ว    เมืองอินทร์ 5420002280 ธ.ล ำปำง พ.ย. 61 4261/61
33 นำง กฤติยำ    ปตัวตั 5420004113 พนั.ซบร.23 บชร.3 ต.ค. 61 3741/61
34 นำง จันทวรรณ    จันเกิด 5420006952 ธ.บำงบวัทอง ต.ค. 61 3741/61
35 นำง จ ำนงค์    นำคอำทติย์ 5420007282 ธ.สุรำษฎร์ธำนี ต.ค. 61 3741/61
36 จ.ส.อ.หญิง มัญทนีย์   ปำนทอง 5420009977 ธ.ถ.ติวำนนท์ พ.ย. 61 4261/61
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37 นำง ผ่องพรรณ   กันเคล่ือน 5430002989 ธ.เทงิ พ.ย. 61 4261/61
38 นำง อรทยั    จันทะเสน 5430006609 ธ.อุดรธำนี พ.ย. 61 4261/61
39 ส.อ.สังวำลย์    วงศ์วำร 5430006709 ธ.สันปำ่ข่อย-เชียงใหม่ พ.ย. 61 4261/61
40 จ.ส.อ.สรำวธุ   ววิฒันำกำร 5430008191 พนั.จจ. ต.ค. 61 3741/61
41 จ.ส.อ.อมรศักด์ิ    มูลเมือง 5430008387 ร.1 พนั.2 รอ. ก.ย. 61 3321/61
42 นำง ปรำณี    เทพสิทธิ์ 5430009172 นรด.(รด.) ต.ค. 61 3741/61
43 นำง ค ำปุ่น    สกุลพำนิช 5440002153 ธ.ศรีย่ำน ต.ค. 61 3741/61
44 นำง สุรัตน์    สิทธิ 5440004458 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ พ.ย. 61 4261/61
45 นำง กมลวรรณ    รัตนพนัธ์ 5440004660 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
46 นำง กำญจนำ    พมิพสุ์ข 5440006701 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 61 4261/61
47 นำง ฟองจันทร์    ไชยวงศ์ 5450002030 ธ.น่ำน พ.ย. 61 4261/61
48 นำง ดอกอ้อ    โสภี 5450003557 ธ.กำญจนบรีุ พ.ย. 61 4261/61
49 นำง กรรณิกำร์พร   พรพรีะสกุล 5450003718 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 61 4261/61
50 นำง พวงเพชร์    ชนสงครำม 5450006004 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
51 น.ส.กรยมล    แนวบวัผัน 5450006044 ธ.กำญจนบรีุ พ.ย. 61 4261/61
52 นำง แพรวำ    ศรีศิลำ 5450007665 พนั.สห.11 มี.ค. 61 481/61
53 นำย ธนพล    กนิษฐำนนท์ 5450007909 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน พ.ย. 61 4261/61
54 นำง จันทร์    ล ำใย 5450008081 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 61 4261/61
55 จ.ส.อ.สมศักด์ิ    ช ำนำญกุล 5450008528 ธ.กำญจนบรีุ พ.ย. 61 4261/61
56 นำง อุไร    อุทยั 5450009056 ธ.นำงรอง พ.ย. 61 4261/61
57 นำย พนำ    เมืองนิล 5450009662 ธ.เซ็นทรัล-เชียงใหม่ พ.ย. 61 4261/61
58 นำง สุรำงค์ลักษ ์   บวัหลวง 5450011894 ธ.สนำมเปำ้ พ.ย. 61 4261/61
59 นำย ประพำส    ปำนทอง 5450012817 ธ.ถ.ติวำนนท์ พ.ย. 61 4261/61
60 นำง เอี๋ยว    วงษใ์หญ่ 5450013258 ธ.กระทรวงกลำโหม พ.ย. 61 4261/61
61 นำย ชำณรินทร์    เงินแจ่ม 5450013922 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
62 น.ส.ธนกมล    เงินแจ่ม 5450013928 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
63 จ.ส.อ.พงษพ์นัธ ์   แง่มสุรำช 5460002209 ร.29 พนั.1 ต.ค. 61 3741/61
64 จ.ส.อ.อัศวนิ    ยุทธนำโยธนิ 5460002901 พนั.บ.21 ต.ค. 61 3741/61
65 นำง ภทัรนิษฐ์    เดชวรรณ 5460003351 สน.ปล.กห. ต.ค. 61 3741/61
66 นำง แสงจันทร์    สังวำลย์ 5460006377 ธ.สะพำนควำย ต.ค. 61 3741/61
67 นำง ชอ้อน    พรหมมำศ 5460007404 ธ.นครศรีธรรมรำช พ.ย. 61 4261/61
68 ส.อ.สุรศักด์ิ    ธรรมขัน 5460007457 ธ.สนำมเปำ้ พ.ย. 61 4261/61
69 น.ส.อัจฉรำภรณ์   สอนโสต 5460011660 มทบ.19 ต.ค. 61 3741/61
70 นำง อมรรัตน์    ทปีสวำ่ง 5460012587 ธ.อุดรธำนี พ.ย. 61 4261/61
71 นำย กันณพงศ์    ติณเวช 5460015421 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 61 4261/61
72 นำย วโิรจน์    คงวเิศษ 5460015802 ธ.ศรีย่ำน ต.ค. 61 3741/61
73 นำย ทองตฤน    ทองก้อน 5470000878 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 61 4261/61
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74 จ.ส.อ.สำมำรถ   บ ำเพญ็ทำน 5470002454 ร.31 พนั.2 รอ. ต.ค. 61 3741/61
75 นำง ทศันีย์    ศรีโวหะ 5470004554 ธนำณัติ ก.ย. 61 3321/61
76 นำง อุไรวรรณ    ดอกไม้ 5470006913 ธ.ล ำพนู พ.ย. 61 4261/61
77 นำย ไกรษร    ค ำกรฤำชำ 5480000824 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน พ.ย. 61 4261/61
78 ส.อ.ธรีะยุทธ ์   เจียมพกุ 5480001526 ช.11 พนั.111 ส.ค. 61 2861/61
79 ส.อ.ยุรนันท ์   เปรมะบตุร 5480001849 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
80 นำง จินดำ    วรรณสำร 5480003961 ธ.อุดรธำนี พ.ย. 61 4261/61
81 นำง จีระพรรณ    ค ำกลำง 5480004949 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้ำ พ.ย. 61 4261/61
82 น.ส.วนัทนำ    หอมจันทร์ 5480005249 ธ.เซ็นทรัล-ศำลำยำ พ.ย. 61 4261/61
83 นำย เสกสรรค์    บำงเชย 5480006656 ธ.สนำมเปำ้ พ.ย. 61 4261/61
84 นำง สำยฝน    แก้วสุวรรณ 5480007372 มทบ.23 ต.ค. 61 3741/61
85 นำง ประภำ   คะเชนทร์ชำติ 5480007563 ธ.ค่ำยสุรนำรี-น.ม. ต.ค. 61 3741/61
86 นำง วนิดำ    ปญัญำคม 5480007564 ธ.ค่ำยสุรนำรี-น.ม. ต.ค. 61 3741/61
87 นำย เงำะ    พระงำม 5480008710 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 61 4261/61
88 นำง สุกัญญำ    เต๊ะวงษ์ 5480009274 พนั.ป.ศป. ต.ค. 61 3741/61
89 นำย ยุทธพล    เพง็สอน 5480010446 ธ.ถ.ประชำรำษฎร์-นนทบรีุ พ.ย. 61 4261/61
90 นำง สุบนั    พรมมีนิล 5480010482 ธ.ถ.สรงประภำ ต.ค. 61 3741/61
91 นำง หอมจันทร์    สุขพลู 5480010957 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 61 4261/61
92 นำง ศรีนวล    อินชัย 5480011306 ธ.สันปำ่ข่อย-เชียงใหม่ พ.ย. 61 4261/61
93 นำง สุกำญจน์ดำ  กริตย์ยงสลิต 5490000063 ธ.บำงใหญ่ซิต้ี พ.ย. 61 4261/61
94 ส.อ.จตุพล    สนวชิัย 5490002051 ร.111 พนั.2 ต.ค. 61 3741/61
95 จ.ส.อ.อำคม    เกิดรุ่งเรือง 5490003456 ร.29 พนั.1 ต.ค. 61 3741/61
96 นำง สงวน    เดชบรรทม 5490004003 ธ.สกลนคร พ.ย. 61 4261/61
97 นำง ศรีจันทร์    ค ำแสน 5490004916 ธ.น่ำน พ.ย. 61 4261/61
98 นำง ฉะโลม    หอมลออ 5490005811 ธ.ปรำจีนบรีุ พ.ย. 61 4261/61
99 นำง ชลธชิำ    สีทำ 5490009484 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ต.ค. 61 3741/61
100 นำง ทองใบ    ทะมำนนท์ 5490010224 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ต.ค. 61 3741/61
101 จ.ส.อ.อดิศร    ศรีเจริญ 5490013070 ส.พนั.15 พล.ร.15 ต.ค. 61 3741/61
102 ส.อ.เอกชัย    พนูขุนทด 5490013249 ร.19 พนั.2 ต.ค. 61 3741/61
103 จ.ส.อ.สรำนนท ์   คงแก้ว 5500001149 ร.25 พนั.1 ต.ค. 61 3741/61
104 จ.ส.ต.ณัฐพร    คงสมพงษ์ 5500002329 มทบ.39 ต.ค. 61 3741/61
105 น.ส.ชุติรดำ    พนมหรัิญ 5500002639 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน พ.ย. 61 4261/61
106 ส.ต.พอเจตน์    เตยแก้ว 5500006061 กรม ทพ.43 ต.ค. 61 3741/61
107 ส.ต.อภเิชษ    พธุสุขขี 5500006089 ธนำณัติ ก.ย. 61 3801/61
108 ส.อ.อำวธุ    ร้อยลำ 5500006475 ร.8 พนั.3 ต.ค. 61 3741/61
109 นำย เดชำ    ร้อยลำ 5500007190 ร.8 พนั.3 ต.ค. 61 3741/61
110 นำง แพง    ร้อยลำ 5500007192 ร.8 พนั.3 ต.ค. 61 3741/61
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111 จ.ส.ต.ชัยณรงค์    บญุพนัธ์ 5510001220 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 61 4261/61
112 ร.อ.นพณัฐ    เจียมเจริญ 5510001432 ร้อย.ลว.ไกล 2 ต.ค. 61 3741/61
113 น.ส.ปรียำภสัร    อินทรโชติ 5510003460 ธ.เซ็นทรัล-ลำดพร้ำว พ.ย. 61 4261/61
114 นำย สุทธชิัย    ฉัตรทอง 5510004052 ธ.ปำกช่อง พ.ย. 61 4261/61
115 พ.ต.วฑิิต    ไตรนภำกุล 5510004300 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
116 ส.อ.อดิศร    โคตรภเูวยีง 5510004368 ร.153 พนั.1 ต.ค. 61 3741/61
117 ส.ต.ถำวร    บตุรสุวรรณ์ 5510005336 กรม ทพ.21 ต.ค. 61 3741/61
118 ส.อ.อิสระพงษ ์   รอดเกษม 5510006334 มทบ.31 ต.ค. 61 3741/61
119 ส.อ.ยรรยง    วงศ์อำมำตย์ 5510007000 กรม ทพ.21 ต.ค. 61 3741/61
120 นำง ธณิดำ    แคนไชย 5520000520 ธ.ศรีย่ำน พ.ย. 61 4261/61
121 จ.ส.ต.อนันต์    กองสุก 5520001016 ช.พนั.3 พล.ร.3 ต.ค. 61 3741/61
122 จ.ส.ต.ณัฐพร    ด ำรงศักด์ิศิริ 5520001480 ร.25 พนั.3 ก.ย. 61 3321/61
123 อส.ทพ.ค ำมี    โสดำดวง 5520003578 ธ.อุบลรำชธำนี พ.ย. 61 4261/61
124 นำง อยู่    วงค์ศรีชำ 5520003836 ธ.โรบนิสัน-มุกดำหำร พ.ย. 61 4261/61
125 นำง ทองหลำง    บญุเล้ียง 5520006419 กรม ทพ.21 ต.ค. 61 3741/61
126 นำง สุภำพร    วงศ์อำมำตย์ 5520006420 กรม ทพ.21 ต.ค. 61 3741/61
127 นำง ผำง    สีสวย 5520007009 ธ.นำงรอง พ.ย. 61 4261/61
128 นำง อรดี    มันนำ 5520007059 ธ.นำงรอง พ.ย. 61 4261/61
129 นำย เจษฎำ    ศรีโวหะ 5520008098 ธนำณัติ ก.ย. 61 3321/61
130 นำง นงค์ลักษณ์  ช ำนำญกุล 5520010451 ธ.กำญจนบรีุ พ.ย. 61 4261/61
131 นำง พเยำว ์   ทดัชวด 5520011362 ธ.รำชบรีุ พ.ย. 61 4261/61
132 นำง ทองมี    แก้วจันลำ 5520011419 ธ.ค่ำยสุรนำรี-น.ม. พ.ย. 61 4261/61
133 นำย บญุเที่ยง   สนิทอินทร์ 5520012157 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 61 4261/61
134 จ.ส.ต.วชัระ    ปำนสิทธิ์ 5520012427 กรม ทพ.45 ต.ค. 61 3741/61
135 ส.อ.หนึ่งนิรันดร์   แถวเนิน 5520012451 พนั.ซบร.21 บชร.1 ต.ค. 61 3741/61
136 นำง รัตนำกร    ไชยรำช 5520013203 ธ.อุดรธำนี พ.ย. 61 4261/61
137 ส.อ.เดชณรงค์    แช่มช้อย 5520014415 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
138 ส.อ.นัฐพล    จันทร์แสะ 5520014521 ช.พนั.402 พล.พฒันำ 4 ต.ค. 61 3741/61
139 นำง สมพศิ    แถวเนิน 5520015958 พนั.ซบร.21 บชร.1 ต.ค. 61 3741/61
140 นำย สำยัณห ์   แถวเนิน 5520015959 พนั.ซบร.21 บชร.1 ต.ค. 61 3741/61
141 น.ส.วรัญญำ   แจ่มกระจ่ำง 5520016033 ช.1 รอ. ต.ค. 61 3741/61
142 นำย ชอบ    มิทลำวงค์ 5520016363 ธ.ปรำณบรีุ พ.ย. 61 4261/61
143 นำง สุนีย์    ชื่นประสิทธิ์ 5520017469 ธ.เซ็นทรัล-ลำดพร้ำว พ.ย. 61 4261/61
144 ส.อ.สิทธพิงษ ์   โชคชัย 5520018062 ร.29 พนั.2 ต.ค. 61 3741/61
145 ส.อ.อิบรอเฮง    สำแม 5520018168 ร.152 พนั.3 ต.ค. 61 3741/61
146 นำง ทองเล่ียม    เชษฐสิงห์ 5520018325 ธ.เสริมไทย-มหำสำรคำม พ.ย. 61 4261/61
147 นำย ปำน    เชษฐสิงห์ 5520018342 ธ.เสริมไทย-มหำสำรคำม พ.ย. 61 4261/61
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148 น.ส.พชิญ์สินี    เชษฐสิงห์ 5520018349 ธ.เสริมไทย-มหำสำรคำม พ.ย. 61 4261/61
149 นำง ธนัสถำ    พมิแพง 5520018959 ร.111 พนั.1 ต.ค. 61 3741/61
150 น.ส.ปรำรถนำ    วงค์ฟู 5520019005 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 61 4261/61
151 ส.อ.ศรำยุทธ    นำสุรินทร์ 5530001603 รพ.ค่ำยสุรนำรี ต.ค. 61 3741/61
152 นำง ยุวรินทร์   พสุิทธิอ์ุ่นใจ 5530001670 ธ.สนำมเปำ้ พ.ย. 61 4261/61
153 นำง เสง่ียม    หรัิญสิงห์ 5530001987 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
154 นำง บษุบำ    พนัธุเ์พง็ 5530002188 ธ.ถ.พรหมรำช-อุบลฯ พ.ย. 61 4261/61
155 นำย ทรงชัย    ยิ้มโปรยค ำ 5530004010 ธ.สนำมเสือปำ่ พ.ย. 61 4261/61
156 นำง ยุพำภรณ์    แย้มค ำ 5530005574 ธ.สะพำนใหม่-ดอนเมือง พ.ย. 61 4261/61
157 นำง ค ำผง    เอติญัติ 5530006290 ธ.ศรีย่ำน ต.ค. 61 3741/61
158 นำง สุดใจ    ศรีธญัรัตน์ 5530006937 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ พ.ย. 61 4261/61
159 นำย สุพรรณ    ศรีธญัรัตน์ 5530006938 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ พ.ย. 61 4261/61
160 ส.อ.ประดิษฐ์    สำยตรี 5530007406 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
161 ส.อ.ค ำสิงห ์   ค้ ำคุณ 5540000737 ร.21 พนั.3 รอ. ต.ค. 61 3741/61
162 ส.อ.ธนพล    พำนะสิทธิ์ 5540000896 ร.9 พนั.1 ต.ค. 61 3741/61
163 นำย นทกีำนต์   สุวรรณโน 5540002708 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
164 ส.ต.ธรีะพล    เสริมสุข 5540002931 ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 61 3741/61
165 ส.อ.อนุชิต    ชัยวงศ์ 5540003103 ป.71 พนั.712 ต.ค. 61 3741/61
166 ส.ต.สงบ    เปล้ืองไชโย 5540005901 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 60 4421/60
167 ส.ต.อุดมศักด์ิ   กระบี่รณยุทธ 5540005936 พนั.จจ. ต.ค. 61 3741/61
168 ส.ต.กฤตณะ    ธรรมโชโต 5540006117 พล.พฒันำ 4 ต.ค. 61 3741/61
169 ส.อ.นิรันดร์    อนุสุวรรณ 5540006162 ป.3 พนั.13 ต.ค. 61 3741/61
170 อส.ทพ.นิพร    สุวรรณมณี 5540006476 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
171 น.ส.กมลทพิย์    คงสมพงษ์ 5540006547 มทบ.39 ต.ค. 61 3741/61
172 นำง กล้วยไข่    ศักด์ิกฤษ 5540006548 มทบ.39 ต.ค. 61 3741/61
173 ส.ท.อนุกูล    เล็กดำรำ 5540006864 ม.5 พนั.23 รอ. ต.ค. 61 3741/61
174 อส.ทพ.มำซือลัน    ลีมิง 5540007450 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
175 อส.ทพ.สุริยำ    แซ่เอี้ย 5540007465 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
176 ส.อ.สถิต    บงึไกร 5540008563 ร.29 พนั.1 ต.ค. 61 3741/61
177 อส.ทพ.บญุส่ง    พทุธภำ 5540008926 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
178 อส.ทพ.กฤษฏำ  เชำวนปรีชำ 5550000009 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
179 ส.ท.จำรุพงศ์    ก้องพมิำย 5550000072 ร.3 พนั.2 ต.ค. 61 3741/61
180 อส.ทพ.ธรีวฒัน์    พลเยี่ยม 5550000237 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
181 อส.ทพ.ธรีะวฒิุ   ธำตุไพบลูย์ 5550000241 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
182 อส.ทพ.ไพรวรรณ์   เพยีงตน 5550000366 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
183 อส.ทพ.ส ำเริง    ไชยำ 5550002641 กรม ทพ.44 ต.ค. 61 3741/61
184 อส.ทพ.นิรันดร    รักรอด 5550003422 กรม ทพ.44 ต.ค. 61 3741/61
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185 ส.อ.สีหรำช    ตรีรัตนกูล 5550003463 กส.ทบ. ต.ค. 61 3741/61
186 ส.ท.ศรำวฒิุ    ศรีทรัพย์ 5550004986 ร.21 พนั.3 รอ. ต.ค. 61 3741/61
187 อส.ทพ.ณัฐนันท ์  แก้วสวำ่ง 5550005304 กรม ทพ.46 ต.ค. 61 3741/61
188 นำง กนกวรรณ    เกตุนิวติั 5550005643 ร.9 พนั.1 ต.ค. 61 3741/61
189 ส.อ.ไพศำล    พนิัยรัมย์ 5550005984 ร.29 พนั.3 ต.ค. 61 3741/61
190 อส.ทพ.สัญญำ   กองสมบติั 5550006706 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
191 ส.ท.สิทธโิชค   ทพิย์กระโทก 5550007411 ส.พนั.3 พล.ร.3 ต.ค. 61 3741/61
192 ส.ต.ทวศัีกด์ิ    ปกีกระโทก 5550008750 ร.3 พนั.2 ต.ค. 61 3741/61
193 ส.ท.พชิำญ    วรรณกี้ 5550008794 ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 61 3741/61
194 ส.อ.ยุทธชัย    ดวงจิต 5550008811 ร.153 พนั.2 ต.ค. 61 3741/61
195 ส.ต.อภชิัย    สมดวง 5550008879 ร.11 พนั.3 รอ. ต.ค. 61 3741/61
196 อส.ทพ.ชำญวทิย์   นำคประโคน 5550009694 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
197 ส.ท.ณฐพงศ์ภรณ์  แสงวรรณลอย 5550010548 พล.ร.15 ต.ค. 61 3741/61
198 ส.อ.วรีะศักด์ิ    ไพศำล 5550011469 รพศ.1 ต.ค. 61 3741/61
199 ส.ท.จ ำเริญชัย    ใจเครือ 5550011993 ธ.ปรำจีนบรีุ พ.ย. 61 4261/61
200 ส.อ.ธรีพงษ ์   มณีแดง 5550012108 พนั.จจ. ต.ค. 61 3741/61
201 ส.ท.ธนัวำนนท ์   มุสิกำนนท์ 5550012145 ร.11 พนั.3 รอ. ต.ค. 61 3741/61
202 ส.ท.รำชัน    ค ำแผง 5550012313 ร.152 พนั.2 ต.ค. 61 3741/61
203 ส.ต.นพพล    ฉ่ ำสดใส 5560001423 ร.21 พนั.1 รอ. ต.ค. 61 3741/61
204 ส.อ.ก่อพงษ ์   เขียวกุ้ง 5560001774 มทบ.46 ต.ค. 61 3741/61
205 อส.ทพ.สมศักด์ิ    นิลพฒัน์ 5560003494 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
206 นำย ณัฐพงศ์    จินดำ 5560003630 ธ.ศรีย่ำน พ.ย. 61 4261/61
207 น.ส.รัชฎำกรณ์    สำยตรี 5560004599 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
208 นำง หนูทพิย์    คลังกลำง 5560004600 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
209 น.ส.ณัฐกำนต์    ทตัธนถิรกูล 5560005131 ธ.โลตัส-พระรำม 4 พ.ย. 61 4261/61
210 ส.ต.ภชุงค์    ฉิมเฉิด 5560005168 ร.21 พนั.1 รอ. ต.ค. 61 3741/61
211 จ.ส.ต.เจริญชัย    แสนอ้วน 5560005646 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
212 อส.ทพ.ตินนทณั์ฐ    ชัยเจริญ 5560005858 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
213 นำง น้ ำผ้ึง    หนองมีทรัพย์ 5560006227 ธ.สะพำนใหม่-ดอนเมือง พ.ย. 61 4261/61
214 ส.ท.วรีะยุทธ    ค ำเที่ยง 5560006826 ร.152 พนั.2 ต.ค. 61 3741/61
215 อส.ทพ.หญิง ญำดำพนัธ ์ ไหมแก้ว 5560008117 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
216 อส.ทพ.คงคำ    คงทอง 5560008697 กรม ทพ.46 ต.ค. 61 3741/61
217 จ.ส.ต.วฒันำ    ชิตประเสริฐ 5560008783 พนั.ขส. 23 บชร.3 ต.ค. 61 3741/61
218 จ.ส.อ.ศรำวธุ    เที่ยงจันทร์ 5560008795 ป.21 พนั.20 ต.ค. 61 3741/61
219 นำย จี    สำยตรี 5560008898 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
220 นำง สมพศิ    สำยตรี 5560008899 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
221 อส.ทพ.ทนุศักด์ิ    สุขมำก 5560009201 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
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222 อส.ทพ.สัญชวลั    ยำงทอง 5560009259 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
223 นำง ฉัตรภวนัท ์  อัครวฒัน์ธนำธร 5560010227 กบร.กช. ต.ค. 61 3741/61
224 อส.ทพ.ณัฐพล    ดีสระวนิิจ 5560010299 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
225 อส.ทพ.มิกร    เจ๊ะแล 5560011319 กรม ทพ.46 ต.ค. 61 3741/61
226 อส.ทพ.ซอเปยีน    ยูโซ๊ะ 5560011379 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
227 อส.ทพ.ฉัตรชัย    มีแสง 5560013205 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
228 อส.ทพ.วฒิุ    อูมำ 5560013227 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
229 อส.ทพ.มนตรี    ชูละเอียด 5570000092 กรม ทพ.41 ต.ค. 61 3741/61
230 อส.ทพ.พงษศั์กด์ิ   กล่ินจ ำปำ 5570000245 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
231 นำง จวงจันทร์    จันต๊ะนัง 5570000902 ธ.ถ.ช้ำงเผือก-เชียงใหม่ พ.ย. 61 4261/61
232 ร.ท.จ ำรัส    ปวงค ำ 5570001043 ร.152 พนั.3 ต.ค. 61 3741/61
233 อส.ทพ.ยุทธนำ    กล่ินสุคนธ์ 5570003364 กรม ทพ.41 ต.ค. 61 3741/61
234 อส.ทพ.สุชำนนท ์   ทองชุม 5570003392 กรม ทพ.41 ต.ค. 61 3741/61
235 อส.ทพ.เสนีย์    จำรณะ 5570003397 กรม ทพ.41 ต.ค. 61 3741/61
236 อส.ทพ.แอฮำมัด    เจะด๊ะ 5570003404 กรม ทพ.41 ต.ค. 61 3741/61
237 น.ส.ปำริชำติ    ตันหล้ำ 5570003530 ธ.ถ.ช้ำงเผือก-เชียงใหม่ พ.ย. 61 4261/61
238 ส.อ.ผดุงศักด์ิ    สรแสง 5570003778 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 61 4261/61
239 อส.ทพ.โสภณ    สุขบวัใหญ่ 5570003894 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
240 อส.ทพ.หญิง วำสนำ  พรหมจันทร์ 5570004145 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
241 ส.ท.กิตติศักด์ิ    เข็มภำษติ 5570005498 ช.พนั.3 พล.ร.3 ต.ค. 61 3741/61
242 อส.ทพ.ศรัณย์ธร  โอภำศรีโรจน์ 5570005697 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
243 อส.ทพ.วชิิต     ชุมภกัดี 5570005706 กรม ทพ.46 ต.ค. 61 3741/61
244 พล.อส.ภมูิภศั    ศรีประภำ 5570006665 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 60 4421/60
245 อส.ทพ.ธนู    แก้วเขียว 5570007121 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
246 อส.ทพ.กอเส็ม    ดือรำแม 5570007319 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
247 อส.ทพ.เกรียงไกร  ศรีธรรมรัตน์ 5570007320 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
248 อส.ทพ.ณรำชัย  ประทปีมณีโชติ 5570007323 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
249 อส.ทพ.สมพร    ยุ่งยั้ง 5570007612 กรม ทพ.41 ต.ค. 61 3741/61
250 นำย สมบรูณ์    ยะสุทธิ 5570007644 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 61 4261/61
251 อส.ทพ.ชลวทิย์    ปล้องแก้ว 5570007874 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
252 อส.ทพ.ไสว    เอี่ยมก ำลัง 5570008606 กรม ทพ.41 ต.ค. 61 3741/61
253 ส.อ.วฒันำ    แสงหล้ำ 5570009589 รพศ.2 พนั.1 ต.ค. 61 3741/61
254 นำง ดวงสมร    ปอ้มบบุผำ 5570009596 ธ.ศรีย่ำน พ.ย. 61 4261/61
255 นำย พล    ปอ้มบบุผำ 5570009597 ธ.ศรีย่ำน พ.ย. 61 4261/61
256 นำง สุรีรัตน์    จินดำ 5570009601 ธ.ศรีย่ำน พ.ย. 61 4261/61
257 น.ส.กรรณิกำร์    กันทมิูล 5570009721 ศสร. ต.ค. 61 3741/61
258 นำง สุธรีำ    เจริญศิริ 5570009729 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 61 4261/61
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259 อส.ทพ.วนัวชิัย  นนทสุวรรณ 5570010040 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
260 อส.ทพ.เจษฎำ    ทองเพชร 5570010385 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
261 อส.ทพ.ณัฐพล    ซ่อนกล่ิน 5570010871 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
262 นำย ศรีนวล    กันทมิูล 5570012166 ศสร. ต.ค. 61 3741/61
263 นำง สัญญำ    กันทมิูล 5570012167 ศสร. ต.ค. 61 3741/61
264 อส.ทพ.เปี่ยมศักด์ิ    ทองพุ่ม 5570012913 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
265 ส.ท.มงคลธร    พนัธลีุ 5570012939 รพศ.1 พนั.2 ต.ค. 61 3741/61
266 อส.ทพ.ปรำโมทย์  จันทร์อุดม 5570013328 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
267 อส.ทพ.รุสลัน    ปะจู 5570013406 กรม ทพ.41 ต.ค. 61 3741/61
268 อส.ทพ.ฑิฆัมพร   แก้วสุขใส 5570014122 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
269 นำง ศรีนวล    มณีแดง 5570014663 พนั.จจ. ต.ค. 61 3741/61
270 ส.ต.อัฐพล    เงินกล่ัน 5570014749 ธนำณัติ ก.ย. 61 3861/61
271 นำย บวัเรียง    อนุสุวรรณ 5570015416 ป.3 พนั.13 ต.ค. 61 3741/61
272 อส.ทพ.อำนนท ์ จวนสระน้อย 5570015667 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
273 อส.ทพ.รสสุคนธ ์  ทองถนอม 5580000060 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
274 อส.ทพ.สุรียำ    หมะขะจร 5580000781 กรม ทพ.42 ต.ค. 61 3741/61
275 นำย จิรศักด์ิ    ยศมงคล 5580001200 พล.ป. ต.ค. 61 3741/61
276 น.ส.พรพมิล    ยศมงคล 5580001202 พล.ป. ต.ค. 61 3741/61
277 นำง ศศิภรณ์    ยศมงคล 5580001203 พล.ป. ต.ค. 61 3741/61
278 นำย บญุเลิศ    วงัแง่ 5580001816 ช.พนั.51 ต.ค. 61 3741/61
279 น.ส.พฒันำ    บญุวเิศษ 5580001817 ช.พนั.51 ต.ค. 61 3741/61
280 ส.ต.พเิชษฐ    เปง็มูล 5580002941 ร.11 รอ. ต.ค. 61 3741/61
281 ส.ต.วทิวชั    งำมดี 5580003148 ร.11 พนั.2 รอ. ก.ค. 61 2361/61
282 ส.อ.เรวฒัน์    ชัยเดช 5580003870 ร.153 พนั.2 ต.ค. 61 3741/61
283 ส.ต.ทศพล    เข็มทองค ำ 5580004255 ร.12 พนั.1 รอ. ก.ค. 61 2361/61
284 ส.ต.ศุภฤกษ ์   พงษค์ ำผำย 5580004688 ร้อย.ลว.ไกล 6 ต.ค. 61 3741/61
285 ส.ต.ศักด์ิสิทธิ ์   พวงทอง 5580005004 ปตอ.1 พนั.5 ต.ค. 61 3741/61
286 อส.ทพ.สุวจัชัย    โคตสุวรรณ์ 5580005452 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
287 อส.ทพ.นรำศักด์ิ    รำชคม 5580005470 กรม ทพ.41 ต.ค. 61 3741/61
288 อส.ทพ.นพรัตน์    หมิโสภำ 5580006250 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
289 อส.ทพ.สุขสันต์    พนันำรี 5580006277 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
290 อส.ทพ.หญิง สุนันทำ   ทลูไธสง 5580006891 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
291 ส.อ.ศรำวฒิุ    ภกัดีไทย 5580009214 ร.153 พนั.2 ต.ค. 61 3741/61
292 ส.ต.ชลิต    นุชผักแวน่ 5580009801 ช.11 พนั.602 มิ.ย. 61 1901/61
293 อส.ทพ.กิจชนะ    สิงหแ์ก้ว 5580010473 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
294 ส.ท.ธนวนัต์    ช้ำงแก้ว 5580010992 พนั.ปพ. ต.ค. 61 3741/61
295 ส.อ.อิทธพิล    เพชร 5580011018 พนั.ปพ. ต.ค. 61 3741/61
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296 อส.ทพ.บญุพรรณ    นันทกุล 5580011694 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
297 อส.ทพ.วเิชียร    สุดไวยนต์ 5580011863 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
298 อส.ทพ.กฤตภำส    เนเยียด 5580012451 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
299 นำง บวัพรรณ    สรแสง 5580013122 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 61 4261/61
300 นำย พสธร    สรแสง 5580013123 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 61 4261/61
301 นำย ทว ี   ศรีเจริญ 5580013160 ส.พนั.15 พล.ร.15 ต.ค. 61 3741/61
302 อส.ทพ.ณัฐวฒิุ    พละไชย 5580013265 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
303 ส.ท.ทรงวฒิุ    ประชำชิตร 5580013897 พนั.ปพ. ต.ค. 61 3741/61
304 ส.ท.พชัระวรรธน์  เอี่ยมมำธสุร 5580013902 พนั.ปพ. ต.ค. 61 3741/61
305 ส.ต.ฐพงศ์    ล่ิมแก้ว 5580014153 มทบ.42 ต.ค. 61 3741/61
306 อส.ทพ.หญิง ณิชำภทัร  รักษำยศ 5590000644 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
307 ส.ต.กิติทศั    โกกิจ 5590001415 ร.14 พนั.1 ต.ค. 61 3741/61
308 นนส.ไกรเพชร    แตะดู 5590001418 ร.1 พนั.1 รอ. ต.ค. 61 3741/61
309 ส.ท.วรัญญู    สุวรรณพพิฒัน์ 5590001483 ร.29 พนั.2 ต.ค. 61 3741/61
310 นำง สมภำร    ไพศำล 5590002350 รพศ.1 ต.ค. 61 3741/61
311 น.ส.จันทร์จิรำ  ศรีธรรมศำสน์ 5590002370 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 61 4261/61
312 ส.อ.พงศ์พฒัน์    ต๊ะสำ 5590003911 ธ.เซ็นทรัล-แจ้งวฒันะ พ.ย. 61 4261/61
313 ส.ต.เกียรติศักด์ิ    พลเสนำ 5590004103 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
314 ส.ต.ธนำวฒิุ    บศุดี 5590004617 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 60 4421/60
315 น.ส.จีระนันต์    ขันทอง 5590005275 ธ.ฟวิเจอร์พำร์ค-รังสิต พ.ย. 61 4261/61
316 นรพ.กชกร    ปอ้งสีดำ 5590005404 รพ.รร.6 ต.ค. 61 3741/61
317 นำย พฒันะ    รมณีปชูนียะ 5590005503 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 61 3741/61
318 พล.อส.ถำวร    สังข์ทพิย์ 5590005929 ธ.แม็คโคร-จรัญสนิทวงศ์ ต.ค. 61 3741/61
319 นำง นวลละออง    ดวงเงิน 5590005930 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
320 อส.ทพ.อภชิำติ   พรหมขวญัจิตร์ 5590006498 กรม ทพ.41 ต.ค. 61 3741/61
321 ส.อ.สุกฤษฎิ์    เชื้อดี 5590007094 ม.1 รอ. ต.ค. 61 3741/61
322 นำง น้อยหน่ำ   ชิตประเสริฐ 5590008060 พนั.ขส. 23 บชร.3 ต.ค. 61 3741/61
323 นำย ระไว    ชิตประเสริฐ 5590008061 พนั.ขส. 23 บชร.3 ต.ค. 61 3741/61
324 อส.ทพ.อำทติย์   ค ำขุนทด 5590008123 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
325 อส.ทพ.ชยำนนท ์  สระศรีสม 5590009732 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
326 นำย มนตรี    แพฟนื 5590010378 ธ.ตลำดไทย พ.ย. 61 4261/61
327 ส.ท.ธนำกร    เหลืองสนิท 5590010436 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ก.ย. 61 3321/61
328 ส.ต.ปยิะพงษ ์ ศำนติกำญจน์ 5590010853 ช.พนั.15 พล.ร.15 ต.ค. 61 3741/61
329 ส.ต.วทิยำ    ทองดอนยอด 5590010899 ช.พนั.15 พล.ร.15 ต.ค. 61 3741/61
330 อส.ทพ.ชัยวฒัน์   โฉสันเทยีะ 5590011268 กรม ทพ.46 ต.ค. 61 3741/61
331 ส.ท.ศุภชัย    ชูขันธ์ 5590011508 ช.พนั.5 พล.ร.5 ก.ย. 61 3321/61
332 พล.อส.พรชัย    ชิงชัย 5590011933 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 60 4421/60
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333 พล.อส.รัชชำนนท ์ คชนันทน์ 5590012058 ธ.สนำมเปำ้ พ.ย. 61 4261/61
334 อส.ทพ.อนุชำ    สมพงษ์ 5590012114 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
335 พล.อส.ลีนวตัร    วรรณจักร 5590012151 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 60 4421/60
336 นำง สุชำดำ    แก้วจันลำ 5590012174 ธ.ค่ำยสุรนำรี-น.ม. พ.ย. 61 4261/61
337 อส.ทพ.ยงยุทธ ์  เพช็รหวน 5590012966 กรม ทพ.41 ต.ค. 61 3741/61
338 อส.ทพ.อธพิล    เพง็รักษ์ 5590012973 กรม ทพ.41 ต.ค. 61 3741/61
339 นำง จิตรำ    นิลแก้ว 5590013974 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ พ.ย. 61 4261/61
340 น.ส.พรพนำ    ล้ิมปวิงค์ 5600000016 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน พ.ย. 61 4261/61
341 ส.ท.กฤติพงศ์    รักขุนส่อง 5600000466 ร.5 พนั.3 ต.ค. 61 3741/61
342 นำง อ ำไพ    จันทร์อบ 5600001088 ธนำณัติ ก.ค. 61 2361/61
343 ส.ท.รัชพล    เดชสุข 5600003658 มทบ.46 ต.ค. 61 3741/61
344 นนส.โอชิษฐ์    ยศบญุถึง 5600003891 ร.21 พนั.3 รอ. ต.ค. 61 3741/61
345 พลฯ จีระวฒัน์    รัตนนท์ 5600004640 ศม. ต.ค. 61 3741/61
346 พลฯ ฐำปกรณ์  เทยีนส ำเภำ 5600004644 ศม. ต.ค. 61 3741/61
347 พลฯ ณัฐวฒิุ    บวัสอน 5600004647 ศม. ต.ค. 61 3741/61
348 พลฯ ธนำกร    สำระกูล 5600004648 ศม. ต.ค. 61 3741/61
349 พลฯ เบร์ิด    พมิจินดำ 5600004655 ศม. ต.ค. 61 3741/61
350 พลฯ ปฏพิล    สวำ่งปกุ 5600004656 ศม. ต.ค. 61 3741/61
351 พลฯ ปฐมภพ    พยัคฆำ 5600004657 ศม. ต.ค. 61 3741/61
352 พลฯ ผำสุข    เขียวครำม 5600004659 ศม. ต.ค. 61 3741/61
353 พลฯ พงษศั์กด์ิ    สุขเพิ่ม 5600004660 ศม. ต.ค. 61 3741/61
354 พลฯ พนัส    โภคมูลผล 5600004661 ศม. ต.ค. 61 3741/61
355 พลฯ พลวฒัน์   มำประดิษฐ์ 5600004662 ศม. ต.ค. 61 3741/61
356 พลฯ พรีะพงษ ์   เมฆมัว 5600004663 ศม. ต.ค. 61 3741/61
357 พลฯ ภทัรพงศ์  พมิพเ์บำ้ธรรม 5600004664 ศม. ต.ค. 61 3741/61
358 พลฯ ภำคภมูิ    บริสุทธิ์ 5600004665 ศม. ต.ค. 61 3741/61
359 พลฯ ภำนุพงษ ์   กิมภำ 5600004666 ศม. ต.ค. 61 3741/61
360 พลฯ มนตรี    กิจส ำเร็จ 5600004667 ศม. ต.ค. 61 3741/61
361 พลฯ มนูญ    จันอุ่มเม่ำ 5600004668 ศม. ต.ค. 61 3741/61
362 พลฯ ฤทธเิกียรติ   น่วนเขียน 5600004669 ศม. ต.ค. 61 3741/61
363 พลฯ วงศ์อมร    แสงเดือน 5600004671 ศม. ต.ค. 61 3741/61
364 พลฯ วรวทิย์    พลช ำนำญ 5600004672 ศม. ต.ค. 61 3741/61
365 พลฯ วชิำญ    วชิัยพรม 5600004675 ศม. ต.ค. 61 3741/61
366 พลฯ วสิิทธิ ์   ขำวบบุผำ 5600004677 ศม. ต.ค. 61 3741/61
367 พลฯ ศิวะ    เชียดรัมย์ 5600004678 ศม. ต.ค. 61 3741/61
368 พลฯ สหรัฐ    ผดุงกิจ 5600004680 ศม. ต.ค. 61 3741/61
369 พลฯ สุรพล    ควนิรัมย์ 5600004683 ศม. ต.ค. 61 3741/61
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370 พลฯ สุรศักด์ิ    สุขสุคนธ์ 5600004684 ศม. ต.ค. 61 3741/61
371 พลฯ อนุชำ    วงศ์นุกูล 5600004686 ศม. ต.ค. 61 3741/61
372 พลฯ อนุรักษ ์   จันเรือง 5600004688 ศม. ต.ค. 61 3741/61
373 พลฯ อมรเทพ  วงษริ์นทร์ยอง 5600004689 ศม. ต.ค. 61 3741/61
374 พลฯ อัมรินทร์    พะบำลี 5600004691 ศม. ต.ค. 61 3741/61
375 พลฯ อิทธพิล    กลีบยี่โถ 5600004692 ศม. ต.ค. 61 3741/61
376 พลฯ อิสระพงษ ์   กงเพชร 5600004693 ศม. ต.ค. 61 3741/61
377 พลฯ เอกพจน์    กิจบญุศรี 5600004694 ศม. ต.ค. 61 3741/61
378 พลฯ เอกมงคล    ตุรงค์เรือง 5600004695 ศม. ต.ค. 61 3741/61
379 อส.ทพ.ณัฐพงษ ์ พว่งจำรีย์วรำ 5600005470 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
380 อส.ทพ.ทกัษณิ   ล้อมฤทธิ์ 5600005472 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
381 อส.ทพ.ปญัญำ    หร่ิงระร่ี 5600005479 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
382 อส.ทพ.บวรวงศ์  แก้วจันทร์ 5600005752 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
383 ส.ต.พชิิตชัย    แพงค ำ 5600007443 ปตอ.2 พนั.1 รอ. ต.ค. 61 3741/61
384 นำย น ำโชค    วงศ์ค ำหำร 5600007979 พธ.ทบ. ต.ค. 61 3741/61
385 ส.ต.พณิทเ์ทพ    โพธิท์อง 5600008738 มทบ.32 ต.ค. 61 3741/61
386 น.ส. อภญิญำ    เติมทอง 5600009320 ธ.ส ำนักพหลโยธนิ พ.ย. 61 4261/61
387 นำง ไปรผดำ    รักษำยศ 5600009928 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
388 อส.ทพ.ชโลทร    ตุเทพ 5600009933 กรม ทพ.46 ต.ค. 61 3741/61
389 น.ส.นิศำรัตน์    ต๊ะสำ 5600010072 ธ.เซ็นทรัล-แจ้งวฒันะ พ.ย. 61 4261/61
390 น.ส.อ ำนวย    คงเพช็ร 5600010073 ธ.เซ็นทรัล-แจ้งวฒันะ พ.ย. 61 4261/61
391 อส.ทพ.อภนิัน    ระติเดช 5600010400 กรม ทพ.22 ต.ค. 61 3741/61
392 ร.ต.ธนบดี    ภำคพชิัย 5600010990 ธ.เซ็นทรัล-ลำดพร้ำว พ.ย. 61 4261/61
393 อส.ทพ.จักรกฤษ    ขั่นจ่ำง 5600011175 กรม ทพ.46 ต.ค. 61 3741/61
394 อส.ทพ.ณัฐกรณ์    กุหล้ำ 5600012534 กรม ทพ.46 ต.ค. 61 3741/61
395 อส.ทพ.หญิง บษุยำ  พรำหมมณี 5600012645 กรม ทพ.11 ต.ค. 61 3741/61
396 อส.ทพ.จิรพนัธ ์   ประฎสุิตร 5600012665 กรม ทพ.47 ต.ค. 61 3741/61
397 อส.ทพ.อนันต์    บ ำรุง 5600012791 กรม ทพ.47 ต.ค. 61 3741/61
398 อส.ทพ.เอกรำช    ธรรมมำ 5600012809 กรม ทพ.47 ต.ค. 61 3741/61
399 ส.ต.พงศธร    หำญชิต 5600013089 มทบ.16 ต.ค. 61 3741/61
400 พลฯ วทิยำ    มุคุระ 5600013117 ช.พนั.15 พล.ร.15 ม.ค. 61 4901/60
401 อส.ทพ.เดชำ    อำยุยืน 5600013244 กรม ทพ.48 ต.ค. 61 3741/61
402 อส.ทพ.สุรเชษฐ์    ส ำลี 5600013315 กรม ทพ.48 ต.ค. 61 3741/61
403 อส.ทพ.สำยูตี    ฮีเปง็ 5600013512 กรม ทพ.48 ต.ค. 61 3741/61
404 อส.ทพ.หญิง สุดำรัตน์ คงแปน้ 5600013513 กรม ทพ.48 ต.ค. 61 3741/61
405 พล.อส.ปฐวกิรณ์ บริกำรติยำงค์กุล 5600013936 มทบ.14 ต.ค. 61 3741/61
406 อส.ทพ.กิตติชัย    หสันวล 5610000213 กรม ทพ.48 ต.ค. 61 3741/61
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407 อส.ทพ.โรซี    เจ๊ะอำแซ 5610000275 กรม ทพ.48 ต.ค. 61 3741/61
408 อส.ทพ.วฒิุไกร    เดชบญุ 5610000393 กรม ทพ.48 ต.ค. 61 3741/61
409 พลฯ ธรีวฒิุ    แก้วอ ำไพ 5610000608 ช.พนั.15 พล.ร.15 ต.ค. 61 3741/61
410 อส.ทพ.มโนธรรม    ศรีเทพ 5610001540 กรม ทพ.48 ต.ค. 61 3741/61
411 อส.ทพ.สุรศักด์ิ    เพชรยอด 5610001594 กรม ทพ.48 ต.ค. 61 3741/61
412 อส.ทพ.กฤษดำ   อินทรนิมิตร 5610001657 กรม ทพ.48 ต.ค. 61 3741/61
413 อส.ทพ.เกรียงไกร    ศิริกิจ 5610001663 กรม ทพ.48 ต.ค. 61 3741/61
414 อส.ทพ.ชนำธปิ    เกำะกลำง 5610004176 กรม ทพ.46 ต.ค. 61 3741/61
415 ส.ต.อำนันท ์   ศรีสุวรรณ์ 5610004260 มทบ.46 ต.ค. 61 3741/61
416 พล.อส.พนูศักด์ิ    เชียงอั้ง 5610004970 มทบ.13 ต.ค. 61 3741/61
417 นำย ไพรวลัย์    งำมแสง 5610005177 พธ.ทบ. ต.ค. 61 3741/61
418 อส.ทพ.สนั่น    อนันต์ 5610005659 กรม ทพ.13 ต.ค. 61 3741/61
419 อส.ทพ.อิสระ    สวสัด์ิวงศ์ 5610006172 กรม ทพ.46 ต.ค. 61 3741/61
420 อส.ทพ.ชัยชนะ    ทองแฉล้ม 5610006714 กรม ทพ.33 ก.ค. 61 2361/61
421 นำย ธนวฒัน์    พนัชะสูตร์ 5610007365 กชฝ.กช.กวก.กช. ส.ค. 61 2861/61
422 อส.ทพ.สุรพล    วรรณกำล 5610008588 กรม ทพ.48 ต.ค. 61 3741/61
423 อส.ทพ.ภดิูฐวธัน์    ด ำศรี 5610010376 กรม ทพ.41 ก.ย. 61 3321/61
424 อส.ทพ.ชัยณรงค์   สกัดกลำง 5610010742 กรม ทพ.46 ก.ย. 61 3321/61
425 อส.ทพ.กุลวชิญ์    ศุภเวช 5610011281 กรม ทพ.46 ต.ค. 61 3741/61
426 พ.ต.สมเดช    ศรีโวหะ ต101274/28 ธนำณัติ ก.ย. 61 3321/61
427 นำง ถวลิ    ใจคง ต103696/28 ธนำณัติ ต.ค. 61 4501/61
428 ร.ต.ศุภนัตธ ์   จันมีรชำนัตธ์ ต104160/28 ธ.อุบลรำชธำนี พ.ย. 61 4261/61
429 ส.อ.พชร    บญุรัตน์ ต104470/28 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
430 จ.ส.อ.นฤสรณ์  อ่อนส ำอำงค์ ต105064/28 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
431 จ.ส.อ.จ ำลอง    จันต๊ะนัง ต105674/28 ธ.ถ.ช้ำงเผือก-เชียงใหม่ พ.ย. 61 4261/61
432 นำง เสำร์    เชียงบญุ ต105676/28 ธ.ถ.ช้ำงเผือก-เชียงใหม่ พ.ย. 61 4261/61
433 จ.ส.อ.สำโรจน์    ฐำนสมบติั ต108080/29 ธ.เลย พ.ย. 61 4261/61
434 นำง ดวงกมณ    ฉินเจริญ ต108114/29 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
435 นำง ประคอง   แขพรหมรำช ต108641/29 ธ.ค่ำยสุรนำรี-น.ม. ต.ค. 61 3741/61
436 จ.ส.อ.ธรีพฒัน์    ทองเสง่ียม ต109487/29 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
437 นำง ทองใบ    คชดร ต109488/29 ธนำณัติ ก.ย. 61 3881/61
438 นำง เจียมใจ    ทศิอุ่น ต112755/29 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
439 ส.อ.วงษ ์   ยอดรัตน์ ต114233/29 ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ พ.ย. 61 4261/61
440 นำง นวลเนียง    อุตรนคร ต114988/29 ธ.บำงเขน (เซนทรัล) พ.ย. 61 4261/61
441 นำย สุเทพ    ฉินเจริญ ต116931/29 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
442 นำง กัลยำ    พฒุทอง ต117260/29 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
443 นำง อัมพร    ดวงอุปมำ ต119304/29 ธ.สกลนคร พ.ย. 61 4261/61
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444 จ.ส.อ.ชูศักด์ิ    ศรีวะสุทธิ์ ต120533/29 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 61 4261/61
445 นำง ณหทยั    กรรณสูต ต123042/29 ธ.สุขุมวทิ 71 ต.ค. 61 3741/61
446 นำง เมตตำ    ทรงมณี ต124291/29 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
447 นำง สมนึก    นุชชำ ต125561/29 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 61 4261/61
448 จ.ส.อ.ชวลิต    เงินแจ่ม ต12677/14 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
449 นำง ละเมียด    เงินแจ่ม ต12678/14 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
450 จ.ส.ต.เฉลียว    ฉิมแย้ม ต126782/30 ธ.ล ำปำง พ.ย. 61 4261/61
451 จ.ส.อ.สมัย    แก้วพลิำ ต130139/30 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 61 4261/61
452 นำง สนุ่น    จูเมำ ต130208/30 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน พ.ย. 61 4261/61
453 ส.อ.ไพโรจน์    เสนำพนัธ์ ต130655/30 มทบ.39 ต.ค. 61 3741/61
454 ส.อ.นริศ    สุ่นศรีเมือง ต131666/30 ธ.สระแก้ว พ.ย. 61 4261/61
455 นำง หนู    แสงนูญ ต133268/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ พ.ย. 61 4261/61
456 น.ส.พมิพใ์จ    วงษเ์หมือน ต134407/30 ธ.สะพำนใหม่-ดอนเมือง พ.ย. 61 4261/61
457 นำย เพช็ร์    นิ่มสุดใจ ต137555/30 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช พ.ย. 61 4261/61
458 นำง ดวงเดือน    อยู่หลำย ต138626/30 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 61 4261/61
459 นำย อุดม    โพธวิรรณ์ ต140315/30 ธ.อยุธยำ พ.ย. 61 4261/61
460 จ.ส.อ.ตระกำร   สังข์สินชัย ต141086/30 ร.1 พนั.1 รอ. ต.ค. 61 3741/61
461 นำย ลี    ศรีวะสุทธิ์ ต141125/30 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 61 4261/61
462 วำ่ที่ ร.ท.เอนก  ปญัญำวรเมธ ต143333/30 ธ.น่ำน พ.ย. 61 4261/61
463 นำง ทองค ำ    โปทำวี ต143343/30 ธ.น่ำน พ.ย. 61 4261/61
464 ส.อ.อติรุจ    วงศ์ปรีชำรัตน์ ต145615/30 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 61 4261/61
465 นำง หมุน    ปญัญำกุล ต147223/31 ธ.อุดรธำนี พ.ย. 61 4261/61
466 นำง บญุนำค    สุภำพธรรม ต150093/31 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 61 4261/61
467 นำง ล ำเพย    พรมนนท์ ต152160/31 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
468 นำย สมชำย    คุ้มอิ่ม ต152876/31 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ พ.ย. 61 4261/61
469 จ.ส.อ.ประทนิ    ปำนอุทยั ต152965/31 ธ.สมุทรสงครำม พ.ย. 61 4261/61
470 นำง ยุพำ    ตุ่มไทย ต153122/31 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 61 4261/61
471 จ.ส.อ.ทวชิ    พว่งเชียง ต155760/31 ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์ พ.ย. 61 4261/61
472 นำย สีจันทร์    ค ำศรีสุข ต160750/31 ธ.อุบลรำชธำนี พ.ย. 61 4261/61
473 นำง นฤมล    ค ำสอน ต161645/31 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 61 4261/61
474 นำง นิภำพร    เสนำพนัธ์ ต163675/31 มทบ.39 ต.ค. 61 3741/61
475 นำย ชำลี    ผิวคร้ำม ต163792/31 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 61 4261/61
476 นำง อุบล    สมใจ ต164219/31 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน พ.ย. 61 4261/61
477 นำง แสง    สอนค ำแก้ว ต164711/31 ธ.ชุมแพ พ.ย. 61 4261/61
478 ส.อ.วรพนัธ ์   อินทร์ปญัญำ ต167191/31 ธ.เชียงรำย พ.ย. 61 4261/61
479 นำง แปง    อินทร์ปญัญำ ต167192/31 ธ.เชียงรำย พ.ย. 61 4261/61
480 นำง ฟองจันทร์    ธรรมขัน ต168723/32 ธ.สนำมเปำ้ พ.ย. 61 4261/61
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481 นำง จันทร์ทอน    ภติูนันท์ ต169213/32 ธ.เลย พ.ย. 61 4261/61
482 นำง วญิญำณ    ฐำนสมบติั ต169215/32 ธ.เลย พ.ย. 61 4261/61
483 นำย มุกดำ    ฐำนสมบติั ต169216/32 ธ.เลย พ.ย. 61 4261/61
484 นำย กมล    กฤษณมิตร ต173463/32 ธ.ถ.สรงประภำ ต.ค. 61 3741/61
485 นำง เจริญพร    ชัยวร ต173871/32 ธ.พะเยำ พ.ย. 61 4261/61
486 นำง เจริญศรี    ภู่ประดิษฐ์ ต174022/32 ธ.ถ.ประชำรำษฎร์-นนทบรีุ พ.ย. 61 4261/61
487 พ.ท.วโิรจน์    รัตนพนัธ์ ต174773/32 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
488 ส.อ.ณรงค์    หรัิญสิงห์ ต175045/32 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
489 นำง จำรุณี    วรรณสถิตย์ ต177963/32 ธ.สระบรีุ พ.ย. 61 4261/61
490 ร.ท.นท ี   เทพสิทธิ์ ต183311/32 นรด.(รด.) ต.ค. 61 3741/61
491 ส.อ.สุจิต    แอบกล้ ำ ต184536/32 ร.6 พนั.1 ต.ค. 61 3741/61
492 นำง มำลี    บญุเสริม ต194019/32 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 61 4261/61
493 นำย ค ำ    ฤทธิส์ยำม ต195624/33 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
494 นำง สร้อยทอง   ฤทธิส์ยำม ต195625/33 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
495 นำง ภำวติำ    เรืองขจร ต195935/33 ธ.โชคชัย 4 พ.ย. 61 4261/61
496 จ.ส.อ.อุทยั    หติำยะ ต196559/33 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. ต.ค. 61 3741/61
497 นำง แวน่    ปติำยะ ต196560/33 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. ต.ค. 61 3741/61
498 ส.อ.วรีะศักด์ิ    กวำ้งขวำง ต198783/33 ธ.เลย พ.ย. 61 4261/61
499 นำง กำญจนำ    บญุสอน ต198784/33 ธ.เลย พ.ย. 61 4261/61
500 นำง พรรณี    อ่อนส ำอำงค์ ต200624/33 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
501 จ.ส.อ.นำวนิ    อิ่มวงษ์ ต201602/33 ช.2 พนั.202 ต.ค. 61 3741/61
502 นำง รุ่งทวิำ    ค ำสำตร์ ต204284/33 ธ.พระประแดง พ.ย. 61 4261/61
503 นำย วโิรจน์    สุขประสงค์ ต208547/33 ธ.นครนำยก พ.ย. 61 4261/61
504 นำง วำริน    สมใจ ต208962/33 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน พ.ย. 61 4261/61
505 นำง เทยีม    แผลงปญัญำ ต209254/33 ธ.นครรำชสีมำ ต.ค. 61 3741/61
506 จ.ส.อ.วลิำศ    ทองร่อน ต209927/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 61 4261/61
507 นำย ประสิทธิ ์   วงษค์ ำปำ ต210043/33 ธ.อุบลรำชธำนี พ.ย. 61 4261/61
508 ร.ท.สำรทศัน์    โพธิอ์่อน ต210081/33 มทบ.22 ต.ค. 61 3741/61
509 นำง อำภสัรำ    โพธิอ์่อน ต210082/33 มทบ.22 ต.ค. 61 3741/61
510 นำง วร    ศรีโวหะ ต210377/33 ธนำณัติ ก.ย. 61 3321/61
511 จ.ส.อ.ศักดินำถ    เจริญศิริ ต221940/33 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 61 4261/61
512 ส.ท.สำโรจน์    สวำ่งศรี ต222242/33 ธ.มำบญุครองเซ็นเตอร์ พ.ย. 61 4261/61
513 นำง กรรณิกำร์   กล่อมสกุล ต223415/33 ธ.สระบรีุ พ.ย. 61 4261/61
514 น.ส.ดำวเรือง    ทำ้วทมุมำ ต226102/34 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 61 4261/61
515 น.ส.พนอ    หอมสุวรรณ ต227010/34 ธ.ถนนติวำนนท์ พ.ย. 61 4261/61
516 นำง รำตรี    สนธบิำ่ย ต227728/34 ธ.รำชบรีุ พ.ย. 61 4261/61
517 ร.ต.สุชำติ    หมวกหล ำ ต23059/18 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน พ.ย. 61 4261/61
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518 นำง อุทยั    มีทอง ต231544/34 ธ.ศรีสะเกษ พ.ย. 61 4261/61
519 นำง กัญชิดำ    ค ำมูล ต232478/34 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
520 จ.ส.อ.ประยุทธ   แสนใจเปง็ ต232592/34 ธ.ตลำดหนองหอย-ช.ม. พ.ย. 61 4261/61
521 นำง กรรณิกำ    แสนใจเปง็ ต232593/34 ธ.ตลำดหนองหอย-ช.ม. พ.ย. 61 4261/61
522 นำย อ ำพร    บญุสอน ต233654/34 ธ.เลย พ.ย. 61 4261/61
523 นำง อำวรณ์    บญุสอน ต233655/34 ธ.เลย พ.ย. 61 4261/61
524 นำย ประสงค์  ประสพทรัพย์ ต236176/34 ธ.ปทมุธำนี พ.ย. 61 4261/61
525 นำง ม่อม    เปี่ยมเสถียร ต237297/34 ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์ พ.ย. 61 4261/61
526 นำง สุข    ทพัทวี ต237343/34 ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์ พ.ย. 61 4261/61
527 ร.ต.วรัิตน์    ชุมพล ต237581/34 ธ.หำดใหญ่ พ.ย. 61 4261/61
528 นำย บญุสืบ    ฤทธิเ์ดช ต238119/34 ธ.อยุธยำ พ.ย. 61 4261/61
529 นำย แสวง    หรัิญสิงห์ ต238770/34 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
530 นำง ประครอง    ศรีวะสุทธิ์ ต240288/34 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 61 4261/61
531 จ.ส.อ.เกรียงศักด์ิ    ทบัฤทธิ์ ต241648/34 พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ต.ค. 61 3741/61
532 จ.ส.อ.สุรัตน์    หอมชิต ต241967/34 มทบ.16 ต.ค. 61 3741/61
533 นำย อุฤษด์ิ    ม่วงมณี ต242651/34 ธ.สกลนคร พ.ย. 61 4261/61
534 นำง เพญ็ศรี  ชูสันตินิรันดร์ ต244047/34 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
535 นำง บญุยัง    อินรุณ ต246778/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 61 4261/61
536 น.ส.กรชนก    แก่นสำร ต247894/35 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
537 นำง ชลธชิำ    เสนำภกัด์ิ ต250826/35 ธ.ปรำจีนบรีุ พ.ย. 61 4261/61
538 นำง ผล    ศรีสุข ต250863/35 ธ.ปรำจีนบรีุ พ.ย. 61 4261/61
539 นำง เรณู    กำรเดช ต252642/35 ธ.อยุธยำ พ.ย. 61 4261/61
540 นำง บี่    เก่งสูงเนิน ต252795/35 ธนำณัติ ต.ค. 61 4341/61
541 นำง ยวง    เวท ำ ต252962/35 ธ.น่ำน พ.ย. 61 4261/61
542 จ.ส.อ.ยม  กำฬสินธุส์ระน้อย ต253400/35 มทบ.21 ต.ค. 61 3741/61
543 นำง อุทยั    โพธิบ์อน ต254357/35 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 61 4261/61
544 จ.ส.อ.มนตรี   ฉันทะปรีดำ ต254369/35 ธ.ค่ำยสุรนำรี-น.ม. ต.ค. 61 3741/61
545 นำง องุ่น    ฉันทะปรีดำ ต254420/35 ธ.ค่ำยสุรนำรี-น.ม. ต.ค. 61 3741/61
546 นำย บญุเหลือ    ค ำศิลำ ต257030/35 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 61 3741/61
547 นำง ไพรี    แสนนำม ต259100/35 ธ.สกลนคร พ.ย. 61 4261/61
548 นำง จงจิต    สังข์อ่อน ต259240/35 ธ.พทัลุง พ.ย. 61 4261/61
549 จ.ส.อ.ทศพล    ทองแพ ต259710/35 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
550 นำง วำสนำ    สมัครสมำน ต260225/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 61 4261/61
551 นำง ตะเพยีน    สมจิตร์ ต26137/18 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
552 ส.อ.ก ำแหง    กรงกรด ต264936/36 ธ.บำงเขน (เซนทรัล) พ.ย. 61 4261/61
553 ส.อ.ศรัทธำพร    สุนสำย ต268885/36 มทบ.21 พ.ย. 60 3981/60
554 นำง ส ำรวย    สุนสำย ต268936/36 มทบ.21 พ.ย. 60 3981/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
555 นำง ทมุมำ    เกตุกระสัง ต269462/36 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 61 4261/61
556 นำง เสถียน    มำลี ต271011/36 ธ.อุดรธำนี พ.ย. 61 4261/61
557 นำง เหรียญทอง    ขันศรี ต271202/36 ธ.ถ.พรหมรำช-อุบลฯ พ.ย. 61 4261/61
558 นำง พวงเพชร    ขันศรี ต271230/36 ธ.ถ.พรหมรำช-อุบลฯ พ.ย. 61 4261/61
559 นำง บงัอร    พำสิงหสี์ ต271551/36 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 61 4261/61
560 นำง หนูสิน    พณิธรรม ต27171/18 ธ.อุดรธำนี พ.ย. 61 4261/61
561 จ.ส.อ.ปรำโมทย์  แจะไธสง ต274458/37 ส.พนั.6 พล.ร.6 ต.ค. 61 3741/61
562 นำง มังกร    เผือกทอง ต274604/37 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 61 4261/61
563 นำง บญุทอง    งำมข ำ ต274664/37 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 61 4261/61
564 นำง นุชนำท  กำฬสินธุส์ระน้อย ต275628/37 มทบ.21 ต.ค. 61 3741/61
565 จ.ส.อ.ไพรัตน์    ศรีสลับ ต277281/37 กรม ทพ.43 ต.ค. 61 3741/61
566 จ.ส.อ.สุวทิย์    รำมแก้ว ต277289/37 ธ.ปตัตำนี พ.ย. 61 4261/61
567 นำง วรรณี    ปธูปินิ ต277331/37 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ย. 61 4261/61
568 นำง ฐิติพร    คัมภร์ี ต278260/37 ธ.สนำมเปำ้ พ.ย. 61 4261/61
569 จ.ส.อ.กรีฑำ    พรหมมี ต278622/37 ธ.คลองปำง พ.ย. 61 4261/61
570 ส.อ.วรีวฒัน์    สิทธิ ต278932/37 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ พ.ย. 61 4261/61
571 นำง อำรีย์    คุ้มทรัพย์ ต280567/37 ธ.กำญจนบรีุ พ.ย. 61 4261/61
572 นำง อ่อนจันทร์    ปรีถวลิ ต288088/38 ธ.สนำมเปำ้ พ.ย. 61 4261/61
573 นำง ส ำรวย    แจะไธสง ต288136/38 ส.พนั.6 พล.ร.6 ต.ค. 61 3741/61
574 นำง ล้วน    อิ่มวงษ์ ต289196/38 ช.2 พนั.202 ต.ค. 61 3741/61
575 นำง บรรจง    แสงเพลิง ต290021/38 ธนำณัติ ต.ค. 61 4641/61
576 นำง จ ำนงค์    จงจิตต์ ต3239/09 ธ.เดอะมอลล์-บำงแค พ.ย. 61 4261/61
577 นำง อมรำ    เจริญวรัิช ต35848/20 ธ.ถนนสำมัคคี พ.ย. 61 4261/61
578 นำง รำตรี    วงษเ์หมือน ต46118/22 ธ.สะพำนใหม่-ดอนเมือง พ.ย. 61 4261/61
579 นำง พศิมัย    กองแกน ต46229/22 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 61 4261/61
580 น.ส.ขนิษฐำ    กันเรือง ต48707/23 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
581 จ.ส.อ.ส ำรวย    รุ่งสวำ่ง ต50366/23 ธ.พะเยำ พ.ย. 61 4261/61
582 นำง ส ำเรียง  ภริมย์ไกรภกัด์ิ ต5167/10 ธ.ปกัธงชัย พ.ย. 61 4261/61
583 นำย วนัชัย    ดีปำนวงศ์ ต51836/23 ธ.ถนนติวำนนท์ พ.ย. 61 4261/61
584 นำย สุวฒัน์    เรืองฤทธิ์ ต56469/24 ธ.ถนนติวำนนท์ ต.ค. 61 3741/61
585 นำย สำยันต์    พดัจันทกึ ต59041/24 ธ.สูงเนิน พ.ย. 61 4261/61
586 ร.ต.สุริยำ    พมิพสุ์ข ต59603/24 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 61 4261/61
587 นำง ขำน    เพิ่มมำผล ต60235/25 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 61 3741/61
588 จ.ส.อ.รำเชน    ฉินเจริญ ต63864/25 ธนำณัติ ต.ค. 61 3741/61
589 พ.ท.ววิฒัน์    พำนิช ต6651/10 ธ.ปรำณบรีุ พ.ย. 61 4261/61
590 นำย สมบติั    ยำพรหม ต77689/26 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
591 นำย ธวชั    ยำพรหม ต77690/26 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
592 ส.อ.สมศักด์ิ    สร้อยสุก ต78629/26 ธนำณัติ ก.ค. 61 2361/61
593 นำย เสริฐ    คุณำกร ต79855/26 ธ.สะพำนใหม่-ดอนเมือง พ.ย. 61 4261/61
594 นำง ทองค ำ    สถิตย์น้อย ต81108/27 ธ.กำญจนบรีุ ต.ค. 61 3741/61
595 จ.ส.อ.วโิรจน์    สอนยศ ต82938/27 ธ.น่ำน พ.ย. 61 4261/61
596 นำง ค ำปนั    นันตำ ต83431/27 ธ.ล ำพนู พ.ย. 61 4261/61
597 จ.ส.อ.ประสิทธิ ์   เพิ่มศรี ต84232/27 ธ.เชียงใหม่ พ.ย. 61 4261/61
598 จ.ส.อ.บรรจง   เศร้ำโนนคร้อ ต85731/27 ธ.ชัยภมูิ พ.ย. 61 4261/61
599 นำย จรูญ    ศรีจ ำปำ ต89317/27 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 61 4261/61
600 นำง ทองเล่ือน    ศรีจ ำปำ ต89409/27 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 61 4261/61
601 จ.ส.อ.ถนอม    แทน่ทอง ต96200/28 ธ.ถ.พรหมรำช-อุบลฯ พ.ย. 61 4261/61
602 นำง พรรณี    ทองศรี ต96736/28 มทบ.22 ต.ค. 61 3741/61
603 พ.ต.สมำน    ทองศรี ต96737/28 มทบ.22 ต.ค. 61 3741/61
604 นำง ร ำไพ    นะรำช ต98310/28 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น ต.ค. 61 3741/61
605 นำง สุมำลี    สุวรรณไพรัตน์ ส10670/24 ส่วนกลำง ต.ค. 61 3741/61
606 นำง สมสวย    ชำญเจริญ ส15036/28 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 61 4261/61
607 พ.อ. เชื้อชำย    แสงทอง ส23550/35 มทบ.39 ต.ค. 61 3741/61
608 นำง สุขวสำ    ศรีชรำชัย ส24554/36 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน พ.ย. 61 4261/61
609 นำง ลดำรัตน์    สิงหน์ันท์ ส24909/36 ธ.อุดรธำนี พ.ย. 61 4261/61
610 นำง นิตยำ    อินทนัวทิย์ ส4227/13 ธนำณัติ ต.ค. 61 4641/61

หมำยเหตุ
1. เป็นกำรถอนสภำพสมำชิกไว้ชั่วครำว  มีก ำหนด  2  ปี  สำเหตุค้ำงช ำระเงินสงเครำะห์ค่ำจดักำรศพเกนิ  90  วัน
2. สมำชิกทีถ่กูถอนสภำพชั่วครำว กรณีขำดส่งเงินสงเครำะห์ค่ำจดักำรศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภำพได้ที ่ กองกำรฌำปนกจิ
    กรมสวัสดิกำรทหำรบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภำพและแสดงตนต่อคณะกรรมกำร    และขอทรำบจ ำนวนเงินทีค้่ำงช ำระ
    ทีห่น่วยต้นสังกดัต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทียบเท่ำขึ้นไป ภำยในก ำหนด 2 ปี นับแต่วันทีถ่กูถอนชื่อออกจำกทะเบียน
    ชั่วครำวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐำนประกอบกำรคืนสภำพดังนี้  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ,   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
    และใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์
3. สมำชิกทีถ่กูถอนสภำพ เนื่องจำกสมัครซ้ ำ ตำมระเบียบ ทบ .ฯ ให้ถอืกำรสมัครคร้ังที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถกูถอนสภำพ
    จงึขอให้สมำชิกไปติดต่อ   เพือ่คืนสภำพกำรสมัครคร้ังแรก   ส ำหรับรำยละเอยีดกำรค้ำงช ำระเงินสงเครำะห์ค่ำจดักำรศพ 
    ให้ติดต่อสอบถำม โทร.0 - 2654 - 7400 ต่อ 6465, 6467 - 8 หลักฐำนกำรคืนสภำพเช่นเดียวกบัขอ้ 2
4. สมำชิกทีถ่กูถอนสภำพไว้ชั่วครำว หำกถงึแกก่รรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทัง้ส้ิน
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2. สมำชิกทีถ่กูถอนสภำพชั่วครำว กรณีขำดส่งเงินสงเครำะห์ค่ำจดักำรศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภำพได้ท่ี  กองกำรฌำปนกจิ

3. สมำชิกทีถ่กูถอนสภำพ เนื่องจำกสมัครซ้ ำ ตำมระเบียบ ทบ .ฯ ให้ถอืกำรสมัครคร้ังที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถกูถอนสภำพ


