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1 นาง สุกัญญา            รุ่งสุข 5402017294 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 62 5281/62

2 จ.ส.อ. ศุกลศักด์ิ         โลหากาศ 5405020309 ม.1 พนั.3 รอ. ม.ค. 62 5281/62

3 ส.อ. กฤชณรงค์          สุภาพ 5410002528 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 62 5281/62

4 จ.ส.อ. พล                สุนกิจ 5410014052 ธนาณัติ ม.ค. 62 5281/62

5 จ.ส.อ. ประสิทธิ ์         ศรีสมบรูณ์ 5410016067 ร.15 พนั.4 ม.ค. 62 5281/62

6 นาง ประกายรุ่ง         ววิฒันศิริ 5420004729 กอง สพบ.พล.ร.6 ม.ค. 62 5281/62

7 จ.ส.อ. นิรันดร์           สมบรูณ์ทวโีชค 5430000330 ส่วนกลาง ม.ค. 62 5281/62

8 ส.อ. ณรงค์ฤทธิ ์         ภู่กัน 5430002554 พล.ร.5 ม.ค. 62 5281/62

9 จ.ส.อ. อุดร              ภู่ชัยภมูิ 5430006046 ช.1 พนั.52 รอ. ม.ค. 62 5281/62

10 ร.อ.หญิง สุภาวดี        พวงมะเด่ือ 5430007197 ธนาณัติ ม.ค. 62 5281/62

11 ส.อ. บญุเหลือ           จิตดี 5430008288 ธ.สระบรีุ ม.ค. 62 5281/62

12 จ.ส.อ. เปรมศักด์ิ        สีเดือน 5430008732 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 62 5281/62

13 จ.ส.อ. ปยิะ               งามถิ่น 5430009972 ส่วนกลาง ม.ค. 62 5281/62

14 น.ส. นงนุช              จั่นแจ้ง 5440001510 ช.พนั.8 พล.ม.1 ม.ค. 62 5281/62

15 จ.ส.อ. นพดล            เขื่อนแก้ว 5440006489 พล.พฒันา 3 ม.ค. 62 5281/62

16 นาง ลูกจันทร์           ดีแล้ว 5450004350 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก ม.ค. 62 5281/62

17 น.ส. กันตา              แนวบวัผัน 5450006042 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 62 5281/62

18 น.ส. สุภาพร              แนวบวัผัน 5450006045 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 62 5281/62

19 นาย จาตุรนต์           จันทะมาตร 5450009824 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ม.ค. 62 5281/62

20 จ.ส.อ.หญิง อรอนงค์    สมบรูณ์ทวโีชค 5450010300 ส่วนกลาง ม.ค. 62 5281/62

21 นาง ค าพอง             ตันหยุ่น 5450014695 ธ.ราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/62

22 นาง สกาวเดือน         บสุยา 5460001073 ธ.ถ.หว้ยแก้ว-เชียงใหม่ ม.ค. 62 5281/62

23 จ.ส.ต. เกรียงไกร        กองแก้ว 5460002954 พล.พฒันา 3 ม.ค. 62 5281/62

24 จ.ส.อ. ไพกิด             โหน่งบึ้ง 5460004552 ร.13 พนั.1 ม.ค. 62 5281/62

25 ร.ต. วรีศักด์ิ              ไกยะลึก 5460005659 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ม.ค. 62 5281/62

26 นาง จีระนันท ์           สามณฑา 5460008665 กรม ทพ.14 ม.ค. 62 5281/62

27 ส.อ. ชัยวฒัน์             จันเทศ 5460015228 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/62

28 จ.ส.อ. จิตรกร            ดิษฐ์ทอง 5470001394 มทบ.44 ม.ค. 62 5281/62

29 จ.ส.อ. ธานิน             ไตรดวงเงิน 5470001761 บชร.4 ม.ค. 62 5281/62

30 นาย ชิน                  เขียวชอุ่ม 5470005437 ธ.เพชรบรีุ ม.ค. 62 5281/62

31 นาย สมพงษ ์            โพธิม์าก 5480000229 ส่วนกลาง ม.ค. 62 5281/62
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32 นาง จินตนา             มะนะมุติ 5480002500 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 62 5281/62

33 นาง สมรศรี              กองแก้ว 5490000675 พล.พฒันา 3 ม.ค. 62 5281/62

34 จ.ส.อ. ปฏวิติั             ชูเมือง 5490002563 ศร.พนั.1 ม.ค. 62 5281/62

35 นาง นิภา                 หสัชู 5490005735 พนั.ซบร.21 บชร.1 ม.ค. 62 5281/62

36 จ.ส.อ. นพดล             หมัดร่าหมาน 5490012075 ร.153 พนั.1 ม.ค. 62 5281/62

37 จ.ส.อ. พฒันศักด์ิ         ศิระปรีดาพฒัน์ 5490012326 กอง สพบ.พล.ม.1 ม.ค. 62 5281/62

38 ส.อ. ศราวธุ               บตุรมา 5490012760 ร.31 พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/62

39 จ.ส.อ. เวคิน               ไชยวฒิุ 5500001093 ร.31 พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/62

40 ร.อ. ทศพร                 อินทา 5500001602 นปอ. ม.ค. 62 5281/62

41 จ.ส.อ. สุธา                ตรุษลักษณะ 5500005040 กรม ทพ.45 ม.ค. 62 5281/62

42 ส.อ. ธนพล                แพประสิทธิ์ 5510001742 ร.152 พนั.1 ม.ค. 62 5281/62

43 ส.อ. สุระศักด์ิ             ไชยค า 5510002248 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ม.ค. 62 5281/62

44 ส.อ. อลงกรณ์             ทาทดัลัย 5510002337 ร.31 พนั.3 รอ. ม.ค. 62 5281/62

45 ส.อ. จรุงพงษ ์             พมิพท์นต์ 5510002407 ร้อย.ฝรพ.2 ม.ค. 62 5281/62

46 จ.ส.อ. สิทธโิชค            เกษมสุข 5510002974 ม.พนั.31 พล.ร.15 ม.ค. 62 5281/62

47 นาย คงฤทธิ ์              เกตุคง 5510003813 ยย.ทบ. ม.ค. 62 5281/62

48 ส.อ. เกษมวทิย์            ทพิย์พนิิจ 5510005366 สง.สด.จว.ส.ฎ. ม.ค. 62 5281/62

49 พล.อส. ประเสริฐ         ธานีอัครศิริเดช 5510006385 พนั.สห.11 ม.ค. 61 4901/61

50 พล.อส. พลัลภ            บรรเทา 5510006389 มทบ.34 ม.ค. 62 5281/62

51 จ.ส.อ. ธนะภาคย์         ไชยวงศ์ 5510006446 ร.11 พนั.3 รอ. ม.ค. 62 5281/62

52 อส.ทพ. อุทยั              สงรักษ์ 5510007932 ทพ.46(อส.ทพ.) ม.ค. 62 5281/62

53 นาย สุชาติ                เกษมสุข 5510008135 ม.พนั.31 พล.ร.15 ม.ค. 62 5281/62

54 จ.ส.ต. ภชูิต               ชาวบา้นใน 5520000997 ธ.ถ.ทพัพระยา พทัยา ม.ค. 62 5281/62

55 ส.อ. จิรเดช                ไชยลือเลิศ 5520001378 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/62

56 ส.อ. สัญญา                ชูศรี 5520002021 ร.2 พนั.2 รอ. ม.ค. 62 5281/62

57 นาง กานต์สินี             พยอมสวย 5520003520 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 62 5281/62

58 อส.ทพ. หงษ ์             แสงนันท์ 5520003822 กรม ทพ.23 ม.ค. 62 5281/62

59 นาย หสัชัย                สายสวาท 5520003856 กรส.สก.ทบ. ม.ค. 62 5281/62

60 ส.อ. กมลชัย              พรหมลา 5520005267 พล.ม.3 ม.ค. 62 5281/62

61 ส.อ. ภญิโญ               สีหะวงษ์ 5520005704 ส.1 พนั.101 ม.ค. 62 5281/62

62 จ.ส.อ. วฒิุพงษ ์          จันทนะชาติ 5520006173 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ม.ค. 62 5281/62

63 นาง ระเว                 แสงนันท์ 5520006334 กรม ทพ.23 ม.ค. 62 5281/62
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64 ส.อ. ชวรินทร์             สุขสวสัด์ิ 5520009377 นปอ. ม.ค. 62 5281/62

65 นาย เสียง                 อุปจักร์ 5520010385 ธ.น่าน ม.ค. 62 5281/62

66 จ.ส.อ. ค ารณ             ชาวลุ่มบวั 5520013568 มทบ.46 ม.ค. 62 5281/62

67 นาง มุกดา                นาคปล้อง 5520017350 มทบ.23 ม.ค. 62 5281/62

68 ส.ต.หญิง อรพรรณ       ช่วยหาญ 5520018198 มทบ.24 ม.ค. 62 5281/62

69 นาง กอบกุล              กลับอ าไพ 5520019157 ธ.ถ.มนตรี-ภเูก็ต ม.ค. 62 5281/62

70 นาง ร าพงึ                 เกตุคง 5530000473 ยย.ทบ. ม.ค. 62 5281/62

71 นาย วรีะศักด์ิ              เกตุคง 5530000474 ยย.ทบ. ม.ค. 62 5281/62

72 ร.อ. ศุภชัย                 ภาโส 5530000675 ธนาณัติ ม.ค. 62 5281/62

73 นาย กมล                  มีแก้วน้อย 5530000753 ธนาณัติ ม.ค. 62 5281/62

74 อส.ทพ. ณรงค์ศรี          ชารีพร 5530000952 กรม ทพ.23 ม.ค. 62 5281/62

75 อส.ทพ. อิทธพิงษ ์         ทนัวงษา 5530001150 กรม ทพ.23 ม.ค. 62 5281/62

76 นาย พรศักด์ิ               หว่งแก้ว 5530007548 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ม.ค. 62 5281/62

77 น.ส. จิราภรณ์              พรรัตน์ 5530008866 ธ.โลตัส โคราช 2 ม.ค. 62 5281/62

78 นาง พชัราภรณ์            พรรัตน์ 5530008867 ธ.โลตัส โคราช 2 ม.ค. 62 5281/62

79 ส.ต. พงศ์ศิษฏ ์             นิยมทอง 5540001021 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ม.ค. 62 5281/62

80 ส.ท. สนธสิทธิ ์             อุ่นแก้ว 5540001261 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/62

81 นนส. บญุมี                 อินทกานนท์ 5540001486 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ม.ค. 62 5281/62

82 นาย วชัรพงษ ์             ร่อนกล่ิน 5540002681 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/62

83 น.ส. อมราวดี              ร่อนกล่ิน 5540002685 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/62

84 ส.อ. สุทธพิงษ ์             อ้องาม 5540002686 ช.21 ม.ค. 62 5281/62

85 อส.ทพ. เอกชัย             ลงสะรี 5540003297 กรม ทพ.46 ม.ค. 62 5281/62

86 อส.ทพ.หญิง สุมลฑา       บญุหวงัช่วย 5540003364 ทภ.4 ม.ค. 62 5281/62

87 นาย ปญัญา                ดิษฐ์ทอง 5540004852 มทบ.44 ม.ค. 62 5281/62

88 อส.ทพ. บญุเลียน          ปญัโญ 5540008436 กรม ทพ.35 ม.ค. 62 5281/62

89 ส.ท. อ านวย                ไชยหนองหวา้ 5540008752 กรม ทพ.12 ม.ค. 62 5281/62

90 ส.อ. ไกรวฒิุ                กตัญญู 5550001551 ร.151 พนั.2 ม.ค. 62 5281/62

91 อส.ทพ. ปญัญา            หมายเกื้อ 5550002497 กรม ทพ.23 ม.ค. 62 5281/62

92 อส.ทพ. กราญจนุ        จันทร์เพญ็มงคล 5550002540 กรม ทพ.44 ม.ค. 62 5281/62

93 อส.ทพ. รูสลี               อาแวหะมะ 5550002619 กรม ทพ.44 ม.ค. 62 5281/62

94 อส.ทพ. ศักดา             รักษาวงค์ 5550002632 กรม ทพ.44 ม.ค. 62 5281/62

95 น.ส. ณัฐนรี                อ่อนมั่นคง 5550002812 มทบ.39 ม.ค. 62 5281/62
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96 ส.อ. ชิติสรรค์              ขันมะณี 5550003113 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. ม.ค. 62 5281/62

97 ส.ท. พเิชษฐ               สงนอก 5550004778 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. ม.ค. 62 5281/62

98 อส.ทพ. กฤษดา           เรืองต้ือ 5550006603 กรม ทพ.11 ม.ค. 62 5281/62

99 ส.ท. ชูสิทธิ ์                เวยีงสิมา 5550010984 มทบ.27 ม.ค. 62 5281/62

100 ส.อ. ฟา้ใส                  ฝากมิตร 5550011020 ป.21 พนั.20 ม.ค. 62 5281/62

101 นาย ธรีวฒัน์               สีหะวงษ์ 5550012335 ส.1 พนั.101 ม.ค. 62 5281/62

102 นาง วพิาวนั                สีหะวงษ์ 5550012336 ส.1 พนั.101 ม.ค. 62 5281/62

103 ส.ต. เพชร                  แย้มส ารวล 5560004953 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. ม.ค. 62 5281/62

104 นาง สุภาพ                แสงประดับ 5560005576 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ค. 62 5281/62

105 นาย โยธนิ                โสภาพรม 5560006237 ธ.ปากช่อง ม.ค. 62 5281/62

106 อส.ทพ. อ านาจ           ช่วยยก 5560006639 กรม ทพ.42 ม.ค. 62 5281/62

107 ส.ท. จงรักษ ์             ช่างกัณฑา 5560009137 มทบ.39 ม.ค. 62 5281/62

108 ส.ท. ณรงค์พจน์         เอี่ยมเอก 5560011761 ธนาณัติ ม.ค. 62 5281/62

109 อส.ทพ. โยธนิ             โยธา 5560011928 ธ.สระแก้ว ม.ค. 62 5281/62

110 อส.ทพ. ชัชวาลย์         เอี่ยมสกุล 5560012602 กรม ทพ.11 ม.ค. 62 5281/62

111 อส.ทพ. เชาวลิต          ปจิดี 5560012716 กรม ทพ.33 ม.ค. 62 5281/62

112 ส.อ. สัญญา               ทนงาน 5560013197 กรม ทพ.45 ม.ค. 62 5281/62

113 นาง ยุพา                  น้อยภาษี 5560013585 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 62 5281/62

114 น.ส. ศุภชัฌา             น้อยภาษี 5560013765 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 62 5281/62

115 นาย ส าเนียง             น้อยภาษี 5560013790 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 62 5281/62

116 ส.อ. ณัฐพร               ชัยอิ่นแก้ว 5570001795 ศร.พนั.1 ม.ค. 62 5281/62

117 ส.อ. ธนาธปิ              นงค์นวล 5570002204 ร.15 พนั.1 ม.ค. 62 5281/62

118 น.ส. สุนันต์               หนูโทน 5570005230 ธ.ถ.ติวานนท์ ม.ค. 62 5281/62

119 ส.ต. ณัฐศักด์ิ             มาสุ 5570006804 ม.พนั.29 รอ. ม.ค. 62 5281/62

120 อส.ทพ. อ านาจ          สุวรรณศรี 5570006901 กรม ทพ.41 ม.ค. 62 5281/62

121 อส.ทพ. สุดใจ            ทาระพมิพ์ 5570007150 กรม ทพ.11 ม.ค. 62 5281/62

122 อส.ทพ. ไชยา            รามอินทร์ 5570008389 กรม ทพ.46 ม.ค. 62 5281/62

123 อส.ทพ. อัครพล          ศรีหะรัญ 5570010153 กรม ทพ.46 ม.ค. 62 5281/62

124 ส.ต. บริวฒัน์             หรัิญ 5570010508 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ม.ค. 62 5281/62

125 อส.ทพ. ธรีพงษ ์         ผูกพนัธ์ 5570011143 กรม ทพ.11 ม.ค. 62 5281/62

126 อส.ทพ. ธรีะ             แดงจันทกึ 5570011145 กรม ทพ.11 ม.ค. 62 5281/62

127 น.ส. รัชนีกร             รุจิปราชญ์ 5570011342 ศอ.สพ.ทบ. ม.ค. 62 5281/62
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128 อส.ทพ. ณัฐพงศ์         ไชยสุวรรณ 5570012191 กรม ทพ.46 ม.ค. 62 5281/62

129 ส.ต. ปยิะพงษ ์          อรรคจันทร์ 5570012635 ม.4 รอ. ม.ค. 62 5281/62

130 อส.ทพ. พทัยา           ภาวงศ์ 5570012915 กรม ทพ.11 ม.ค. 62 5281/62

131 ส.ต. สุทธพิงษ ์          ทองไพบลูย์ 5570013684 ทม.ร.1 รอ. ม.ค. 62 5281/62

132 น.ส. หนึ่งฤทยั          แสงทอง 5570014450 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 62 5281/62

133 ส.ต. พทิยา              มลตรี 5580002944 ร.11 พนั.3 รอ. ม.ค. 62 5281/62

134 ส.อ. ศฤงคาร           ตัณฑพงษ์ 5580003222 ร.153 พนั.3 ม.ค. 62 5281/62

135 นาย สุริยา             ปานาโต 5580005314 มทบ.26 ม.ค. 62 5281/62

136 น.ส. ปวณีา            นิ่มนวลดี 5580005400 กรส.สก.ทบ. ม.ค. 62 5281/62

137 อส.ทพ. วษิณุ          ชาวชั่ง 5580005497 กรม ทพ.41 ม.ค. 62 5281/62

138 อส.ทพ. สันติสุข       สุทธมิาศ 5580005501 กรม ทพ.41 ม.ค. 62 5281/62

139 ส.ต. กฤษดา           สงวนศรี 5580005686 กง.ทบ. ม.ค. 62 5281/62

140 อส.ทพ. บวรเมธ ี      พรมศรี 5580006033 กรม ทพ.46 ม.ค. 62 5281/62

141 อส.ทพ. พรรณภทิกัษ ์   สุขไชย 5580006034 กรม ทพ.46 ม.ค. 62 5281/62

142 ส.ท. หฤษฎ ์           แพรวงศ์นุกูล 5580006937 ป.2 พนั.12 รอ. ม.ค. 62 5281/62

143 อส.ทพ. สุเมธ          กลแกม 5580008107 กรม ทพ.41 ม.ค. 62 5281/62

144 อส.ทพ. อนนท ์       สิงหท์อง 5580008601 กรม ทพ.21 ม.ค. 62 5281/62

145 น.ส. ชลินทรา         วรรณทวี 5580008863 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/62

146 ส.อ. นัฐรัฐ             ราชสง 5580009128 กรม ทพ.49 ม.ค. 62 5281/62

147 ส.ท. นพสิทธิ ์         ชัยวชัรีพงศ์ 5580010105 ร.9 พนั.2 ม.ค. 62 5281/62

148 ส.ท. นันทวฒัน์        จู่สวสัด์ิ 5580010109 ร.153 พนั.3 ม.ค. 62 5281/62

149 อส.ทพ. อุทยั          ศรีหมั่น 5580011351 กรม ทพ.46 ม.ค. 62 5281/62

150 อส.ทพ. สมปอง       ขนิษฐบตุร 5580011725 กรม ทพ.11 ม.ค. 62 5281/62

151 อส.ทพ. เฉลิมพล      พลูบญุ 5580011843 กรม ทพ.11 ม.ค. 62 5281/62

152 ส.ท. ณัฐรัชต์          พงษส์ระพงั 5580012116 ธนาณัติ ม.ค. 62 5281/62

153 อส.ทพ. วรุิฬห ์       นิติธรรม 5580013997 กรม ทพ.41 ม.ค. 62 5281/62

154 นนส. จิรศักด์ิ         รุ่งชัยวงศ์ 5590001006 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. ม.ค. 62 5281/62

155 ส.ท. ธรีวฒัน์          โพธิก์ลัด 5590001226 ร.29 พนั.2 ม.ค. 62 5281/62

156 ส.ท. เจนภพ           แก้วใจดี 5590001706 ร.153 พนั.3 ม.ค. 62 5281/62

157 นาง ฉัตราภรณ์       มณีรัตน์ 5590002479 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ธ.ค. 61 4761/61

158 ส.ต. กฤตเมธ          เนินกร่าง 5590002616 ร.23 พนั.1 ม.ค. 62 5281/62

159 น.ส. ธญัวรัตม์         ผิวเหลือง 5590007191 มทบ.46 ม.ค. 62 5281/62
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160 ร.ต.หญิง บญุฑริกา   มุ่งวฒันา 5590007929 พบ. ต.ค. 61 3741/61

161 นาง คณพชิญ์         งามถิ่น 5590008601 ส่วนกลาง ม.ค. 62 5281/62

162 น.ส. จริยาภรณ์       แจ้งใจ 5590008839 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 62 5281/62

163 นาง เสวยีน           ทนัวงษา 5590009968 กรม ทพ.23 ม.ค. 62 5281/62

164 น.ส. กัญญาวร์ีดา     รักดี 5590010296 กอ.พผ.พธ.ทบ. ม.ค. 62 5281/62

165 พล.อส. ภาณุวฒัน์    ตะโยธนิ 5590013008 ส่วนกลาง ม.ค. 62 5281/62

166 นาย สกล             ศรีลาวงค์ 5600000574 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 62 5281/62

167 นาง รุ่งนภา          จิลละธาน 5600000803 ธ.น่าน ม.ค. 62 5281/62

168 นนส. ชัยนุวฒัน์       ทบัทรวง 5600002326 ป.1พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/62

169 นนส. ธนวฒัน์         แสงทอง 5600002481 ธนาณัติ ม.ค. 62 5281/62

170 นนส. ธรีภทัร์          จันทร์หอม 5600002513 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ม.ค. 62 5281/62

171 นนส. ธรีะพงษ ์        ใจมูล 5600002521 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 62 5281/62

172 อส.ทพ. ชัยยุทธ        เบญจมาศ 5600004407 กรม ทพ.23 ม.ค. 62 5281/62

173 นรพ. ธดิารัตน์         อุปนันท์ 5600004882 รพ.รร.6 ม.ค. 62 5281/62

174 นาย ค าพอง           ท านา 5600006572 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/62

175 น.ส. สายฝน           พชืพรรณ์ 5600006573 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/62

176 ส.ต. อธปิ               ท านา 5600006574 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/62

177 ส.ต. อาทติย์            ยืนทน 5600007537 ปตอ.1 พนั.6 ม.ค. 62 5281/62

178 ร.ต. นวพล             แย้มภริมย์สรี 5600007763 มทบ.23 ม.ค. 62 5281/62

179 ส.ท. จาตุรนต์          ทวศีรี 5600008026 สง.สด.จว.ส.ข. ม.ค. 62 5281/62

180 ส.ต. เดชวฒัน์          ดีโสภา 5600008214 ร.31 รอ. ธ.ค. 61 4761/61

181 ส.ต. กรกช             ฉายะพงษ์ 5600008533 ช.พนั.6 พล.ร.6 ม.ค. 62 5281/62

182 น.ส. ปวณีา            ชยันตร์สุภาพ 5600008983 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 62 5281/62

183 นาย อนุวฒัน์          สถิตย์บตุร 5600009321 ธ.ราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/62

184 ร.ต. วรศักด์ิ            สุวรรณวนิชกิจ 5600010336 ศตก. ม.ค. 62 5281/62

185 ร.ต. ภาษติ             กิจนัทธี 5600010434 พบ. พ.ย. 61 4261/61

186 อส.ทพ. เกรียงศักด์ิ     เพชรวเิศษ 5600011174 กรม ทพ.46 ม.ค. 62 5281/62

187 ส.ต.หญิง ฐิติกาญจน์     จิตพยัค 5600011304 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ม.ค. 62 5281/62

188 อส.ทพ.หญิง ทพิย์วมิล    สนิทงาม 5600011541 กรม ทพ.49 ม.ค. 62 5281/62

189 พลฯ จักริน              หนูแปลก 5600011954 ช.พนั.15 พล.ร.15 ม.ค. 62 5281/62

190 อส.ทพ. จักรนรินทร์      กล่ินบญุแก้ว 5600013223 กรม ทพ.48 ม.ค. 62 5281/62

191 อส.ทพ. เดชณรงค์      กล่ินบญุแก้ว 5600013243 กรม ทพ.48 ม.ค. 62 5281/62
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192 อส.ทพ. ธนากร        แก้วกสิกรรม 5600013252 กรม ทพ.48 ม.ค. 62 5281/62

193 อส.ทพ. พพิฒัน์        แก้วน้อย 5600013464 กรม ทพ.48 ม.ค. 62 5281/62

194 ส.ท. นริส              เกียรติอุปถัมภ์ 5600013825 ร.153 พนั.3 ม.ค. 62 5281/62

195 อส.ทพ. ไฟซู           สะแปอิง 5610000264 กรม ทพ.48 ม.ค. 62 5281/62

196 อส.ทพ. ประสพโชค    มากสุนันท์ 5610001718 กรม ทพ.48 ม.ค. 62 5281/62

197 อส.ทพ. อนุกูล         ชาวนา 5610001775 กรม ทพ.48 ม.ค. 62 5281/62

198 อส.ทพ. อนุวตัร        จั่นเพชร 5610005099 กรม ทพ.46 ม.ค. 62 5281/62

199 อส.ทพ. พงศกร        ดาหะตอ 5610005217 กรม ทพ.41 ม.ค. 62 5281/62

200 ส.อ. ณัฐพงษ ์         ชัยวรรณรัตน์ 5610005692 พล.ร.15 ม.ค. 62 5281/62

201 อส.ทพ.หญิง อาธติิยาลักษณ์  แก่นจันทร์ 5610010915 กรม ทพ.22 ม.ค. 62 5281/62

202 ร.ต. คเณศร์ณฐ        บญุย์เชี่ยว 5610012585 ร.9 พนั.3 ม.ค. 62 5281/62

203 ร.ต. เจษฎา            บญุทอง 5610012595 ร.19 พนั.3 ม.ค. 62 5281/62

204 ร.ต. ชยานันต์          ลีลา 5610012601 ร.29 พนั.1 ม.ค. 62 5281/62

205 ร.ต. ณัฐชนน          จันทาโภ 5610012617 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/62

206 ร.ต. ณัฐภทัร          ชูสังกิจ 5610012621 ร.29 พนั.3 ม.ค. 62 5281/62

207 ร.ต. ณัฐวร์ี            แบง่ส่วน 5610012623 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/62

208 ร.ต. โตน              ขาวหนูนา 5610012630 ร.9 พนั.3 ม.ค. 62 5281/62

209 ร.ต. ธนพล            อังอ านวยโชค 5610012643 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/62

210 ร.ต. ธรรมสรณ์        ถาวรมงคล 5610012647 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/62

211 ร.ต. ธมัรัทป ์          ลิมตโสภณ 5610012650 ร.4 ม.ค. 62 5281/62

212 ร.ต. บญุชนะ         ตระกูลเอี่ยมเจริญ 5610012663 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/62

213 ร.ต. ปฏภิาณ          วงษค์รุฑ 5610012666 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/62

214 ร.ต. ประสบโชค       สนทอง 5610012670 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/62

215 ร.ต. พงศกร           ประกอบพรม 5610012672 ร.29 พนั.1 ม.ค. 62 5281/62

216 ร.ต. พชรพงศ์         สง่างาม 5610012674 ร.29 พนั.3 ม.ค. 62 5281/62

217 ร.ต. พรีพชัร           เนาวประดับ 5610012686 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/62

218 ร.ต. ฤทธเิกียรติ       กตาธกิาร 5610012711 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/62

219 ร.ต. สิงหราช          รัตนาจารย์ 5610012737 ร.9 พนั.3 ม.ค. 62 5281/62

220 ร.ต. อภชิาต           สุตะวงศ์ 5610012745 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/62

221 ร.ต. อรรฐพล          เล็กกลาง 5610012749 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/62

222 พลฯ จามิกร           รักญาติ 5610013884 ร.6 พนั.1 ม.ค. 62 5281/62

223 พลฯ ถนัดกิจ          ดาวใส 5610013979 ร.6 พนั.1 ม.ค. 62 5281/62
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224 จ.ส.ท. เหรียญ        นาคีภยั ต100581/28 ธ.อุดรธานี ม.ค. 62 5281/62

225 จ.ส.อ. นิยม           สุนทรวฒัน์ ต105249/28 ธ.เพชรบรูณ์ ม.ค. 62 5281/62

226 จ.ส.อ. วจิัย            ค าศิลา ต109567/29 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/62

227 นาง มี                 ค าสอน ต172443/32 ธ.เสริมไทย - ม.ค. ธ.ค. 61 4761/61

228 จ.ส.อ. แสวง          ตุ้มพระ ต178202/32 ธ.สระแก้ว ม.ค. 62 5281/62

229 นาง รัตนา            พทุธรักษา ต179880/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 62 5281/62

230 นาย สอาด            ธรรมเนียม ต185109/32 ธนาณัติ ม.ค. 62 5281/62

231 นาง แฟม้              ธรรมเนียม ต185110/32 ธนาณัติ ม.ค. 62 5281/62

232 พ.ต. เฉลิมพงศ์        สนมะเริง ต202092/33 มทบ.21 ม.ค. 62 5281/62

233 จ.ส.อ. เอกสิทธิ ์      เย็นชัยภมูิ ต204577/33 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 62 5281/62

234 นาง วารี              เชื้อโพธิ์ ต231888/34 ธนาณัติ ม.ค. 62 5281/62

235 นาง ถนอมศรี         เวชสุวรรณ์ ต234071/34 ธนาณัติ ม.ค. 62 5281/62

236 ร.ท. วรีะพล           เชี่ยวเชิงศึก ต255647/35 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 62 5281/62

237 นาง กฤษณา          ร่อนกล่ิน ต262546/35 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/62

238 นาง ณปญุรัศมิ์       สกุลพราหมณ์ ต263727/36 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 62 5281/62

239 นาง ทยิดา            เย็นประสพ ต266413/36 ธ.สะพานควาย ม.ค. 62 5281/62

240 ร.ต. เทวา             พฤษพาพร ต267310/36 ธ.สระบรีุ ม.ค. 62 5281/62

241 ส.อ. ศุภลาภ          ววิฒันศิริ ต285198/38 กอง สพบ.พล.ร.6 ม.ค. 62 5281/62

242 นาง ราตรี            วงษเ์หมือน ต46118/22 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ม.ค. 62 5281/62

243 จ.ส.อ. ทองแดง       ครองหมู่ ต73045/26 ธนาณัติ ม.ค. 62 5281/62

244 นาง ส ารวย           วรรณอุบล ต76240/26 ธ.สระบรีุ ม.ค. 62 5281/62
245 นาง ทองเล่ือน        ศรีจ าปา ต89409/27 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 62 5281/62
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