
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล เลขทะเบบีน สังกัด ค้ำงตั้งแต่ ศพที่
1 นาย บญุถิ่น         แพนสมบติั 5396003741 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
2 นาง นุชนารถ       ปาระมี 5396003742 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
3 นาง ขวญัเรือน      แสนค าหมื่น 5406003676 ธ.ฝาง ก.พ. 62 1/62
4 นาง รัตนาพร         แสนขยัน 5406013447 สง.สด.จว.ช.ย. ก.พ. 62 1/62
5 จ.ส.อ. ยุทธภมูิ      อ านวยเลขา 5410000460 ธ.ปตัตานี ก.พ. 62 1/62
6 นาง พรรณี          เกิดมนต์ 5410006319 ยศ.ทบ. ม.ค. 62 5281/62
7 นาย ณรงค์ฤทธิ ์    สารสุข 5410008517 ส่วนกลาง ก.พ. 62 1/62
8 ส.อ. สุรชัย            กสิบตุร 5410011090 สง.สด.จว.น.ม. ก.พ. 62 1/62
9 พ.อ.หญิง เกศกมล    อัษฎมงคล 5410016849 รวท.อท.ศอพท. ก.พ. 62 1/62
10 พ.อ. ธญัญ์           อิงคะกุล 5410020204 รพ.รร.6 ก.พ. 62 1/62
11 ส.อ. เกชา               สุริยมาตย์ 5420008149 ธ.ขอนแก่น ก.พ. 62 1/62
12 นาง สวรรค์          ปตัถา 5430002428 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 62 1/62
13 นาง ปราณี          นิราสค า 5430006597 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ก.พ. 62 1/62
14 จ.ส.อ. สุระศักด์ิ      พึ่งทอง 5430006806 ร.29 พนั.2 ก.พ. 62 1/62
15 นาง มณฑา          ล้ินเสมา 5440004432 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ก.พ. 62 1/62
16 นาง ปรานี           เต๋จ๊ะ 5450005756 ธ.ทา่แพ ก.พ. 62 1/62
17 จ.ส.อ. ธญัญาศาสตร์   พลโยธา 5450007066 ส.พนั.2 ก.พ. 62 1/62
18 จ.ส.อ. กิตติพงษ ์      แสนพชิ 5450008197 ม.2 พนั.15 ก.พ. 62 1/62
19 พ.อ. สักกะ           รักษาทรัพย์ 5450010968 รพ.รร.6 ก.พ. 62 1/62
20 นาง อทติยา          โพธิท์อง 5450011214 รวท.อท.ศอพท. ก.พ. 62 1/62
21 จ.ส.อ. ทองเทยีบ     อ่อนปยุ 5460005473 ร.31 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
22 จ.ส.ท. ทพิย์รส       เตยพทุซา 5460005475 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
23 จ.ส.อ. ประวทิย์      ศิริเพญ็โสภา 5460005545 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ก.พ. 62 1/62
24 นาง เจียมจิต         คุ้มวงศ์ 5460010496 นรด.(รด.) ก.พ. 62 1/62
25 น.ส. รัตนาภรณ์      เชยชม 5460011505 ธ.ปากเกร็ด ก.พ. 62 1/62
26 นาย ไพโรจน์         เชยชม 5460011507 ธ.ปากเกร็ด ก.พ. 62 1/62
27 น.ส. ธติิมา            ฉวงีาม 5460012082 ธ.เพชรบรูณ์ ก.พ. 62 1/62
28 นาย จรัญ             นันเมือง 5460016063 ธ.เมืองเอก-รังสิต ก.พ. 62 1/62
29 จ.ส.อ. มงคล          ทลูธรรม 5470002071 ร.31 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
30 จ.ส.ท. สิทธ ิ          เถื่อนแจ้ง 5470005075 มทบ.13 ก.พ. 62 1/62
31 จ.ส.อ. เชาวลิต        ม่วงเกษม 5470005137 ปตอ.1 พนั.3 ก.พ. 62 1/62
32 จ.ส.อ. วนิัย            เพยีสา 5480001961 ร.31 รอ. ก.พ. 62 1/62
33 นาง วรารัตน์          โอชา 5480006079 ร.23 พนั.3 ก.พ. 62 1/62
34 นาง วนิดา             ปญัญาคม 5480007564 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 62 1/62
35 นาง ค าพนัธ ์          แพนสมบติั 5480007683 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
36 นาย เงียบ              อ่อนปยุ 5490001824 ร.31 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62

รำยนำมสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะหก์องทพับก ที่ถูกถอนสภำพออกจำกทะเบยีนสมำชิกถำวร
ประจ ำเดือน ม.ีค. 64 
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37 นาง หนูทพิย์           อ่อนปยุ 5490001845 ร.31 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
38 นาง รุ่งนภา            เถื่อนแจ้ง 5490004779 มทบ.13 ก.พ. 62 1/62
39 ส.อ. วรเชษฐ           ค าพะยอม 5490007851 มทบ.23 ม.ค. 60 5161/60
40 จ.ส.อ. สมิตร           ค าศรี 5490012860 ม.พนั.31 พล.ร.15 ก.พ. 62 1/62
41 ส.อ. ภลัลภ            ทองแกมแก้ว 5510000734 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ก.พ. 62 1/62
42 ส.อ. มัสรอง            เทพสุนทร 5510001977 ร.21 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
43 ส.อ. ศรัณย์            อินทรลักษณ์ 5510002111 ร.31 รอ. ก.พ. 62 1/62
44 ส.อ. สุรชัย             โกจันทกึ 5510002239 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
45 ส.อ.หญิง สุธมัมา      เนื่องสุรางค์รัศมี 5510004917 มทบ.14 ก.พ. 62 1/62
46 ส.อ. ชาตรี             วงศ์แย้ม 5510005334 กรม ทพ.41 ก.พ. 62 1/62
47 ส.อ. ณัฐวฒัน์          กองจ าปา 5510007157 พล.ม.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
48 ส.อ. สุรเดช            เชิงหอม 5510007579 ม.พนั.4 พล.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
49 น.ส. ศศิวมิล           คณาชอบ 5520000193 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.พ. 62 1/62
50 จ.ส.อ. ไกรศร          บญุเกิด 5520000366 ร.12 พนั.3 รอ. ก.พ. 62 1/62
51 ส.อ. พฒัน์พล           ศิริพงค์ 5520001729 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
52 ส.อ. สุธายุทธ          ปล้องคง 5520002069 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ก.พ. 62 1/62
53 นาง วรรณา           พยอมสวย 5520002472 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 62 1/62
54 นาง แฉล้ม             สาลีผล 5520002787 พล.ช. ก.พ. 62 1/62
55 นาย ส ารวย            เพิ่มทวี 5520010935 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.พ. 62 1/62
56 นาง พรรณธภิา         เกตุเผือก 5520016956 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 62 1/62
57 ส.อ. เอกชัย             แขมพรมราช 5520018174 ทม.ร.11 รอ. ก.พ. 62 1/62
58 ส.อ. โกญจนาท         แถวไธสง 5530002904 ช.พนั.8 พล.ม.1 ก.พ. 62 1/62
59 ส.ท. ธนภทัร            พุ่มนก 5530003704 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
60 วา่ที่ ร.ต. อวรุิทธ ์      ราตรีพฤกษ์ 5530005907 กฌป.สก.ทบ. ก.พ. 62 1/62
61 ส.ท. ตรีเพชร           สาธสัุตย์ 5540000863 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
62 ส.อ. สุรยุทธ            ชุ่มเย็น 5540001803 ร.31 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
63 ส.อ. กฤษดา            รัตนเจริญ 5540002829 พล.ป. ก.พ. 62 1/62
64 ส.อ. ฉัตรเฉลิม          บญุเนียม 5540002863 ร.21 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
65 ส.ท. ณัฐพล             มูลพนัส 5540002902 ร.21 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
66 น.ส. นริศรา            ทลูธรรม 5540004719 ร.31 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
67 ส.อ. สุรธรรม            โรมรัน 5540007931 พล.ร.6 ก.พ. 62 1/62
68 ส.ท. ภเูมธ              หอมจันทร์ 5540007940 พนั.ส.ซบร.เขตหลัง ก.พ. 62 1/62
69 ส.ต. ณัฐพล             ฤทธศัิกด์ิ 5550001603 ร.21 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
70 ส.ต. ธนชัย              ผูกทรัพย์ 5550001631 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
71 ส.ท. กฤษณะ            เกื้อรอด 5550002199 ช.พนั.5 พล.ร.5 ก.พ. 62 1/62
72 อส.ทพ. พสิณฑ์          ใสสดศรี 5550002506 กรม ทพ.23 ก.พ. 62 1/62
73 ส.ต. คงชาติ              กล่ินศรีสุข 5550004395 ป.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
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74 ส.ท. สิทธริาช            เขตนิมิตร 5550005050 ม.พนั.29 รอ. ก.พ. 62 1/62
75 ส.ท. ราชศักด์ิ            แจ่มใส 5550008609 ป.3 พนั.103 ก.พ. 62 1/62
76 ส.ต. สัญชัย              ปานทอง 5550008614 ป.2 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
77 ส.ท. พพิฒัน์             จันทนะโพธิ 5550008796 ร.2 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
78 ส.อ. พรียุทธ             บญุช่วย 5550008945 ร.31 รอ. ก.พ. 62 1/62
79 ส.ท. ประสพชัย          ราษทีอง 5550009282 ช.11 พนั.111 ก.พ. 62 1/62
80 ส.ท. ลิขิต                ไชยาค า 5550009302 ช.11 พนั.602 ก.พ. 62 1/62
81 ส.ต. จรัญ                เอี่ยมสะอาด 5550009385 ร.11 พนั.3 รอ. ก.พ. 62 1/62
82 ส.ท. ณัฐพล              วงศ์เครือศร 5550010330 ร.31 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
83 ส.ท. กฤษณัย            อุทศิธรรมศักด์ิ 5550011710 ร.21 รอ. ก.พ. 62 1/62
84 ส.ท. คามิน               ศรีนอก 5550011718 ร.2 พนั.3 รอ. ก.พ. 62 1/62
85 ส.ท. เดโช                ยังเดช 5550011750 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ก.พ. 62 1/62
86 ส.ต. อ านาจ                เพช็รมีค่า 5560000204 ร.2 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
87 ส.อ. ชาติชาย            ภดีู 5560000401 ธนาณัติ ก.พ. 62 1/62
88 ส.ท. อดิสรณ์             กุลชน 5560001652 ม.พนั.4 พล.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
89 ส.ท. อภนิันท ์           อิ่มอ้วน 5560001661 ม.พนั.4 พล.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
90 ส.ต. มาโนชญ์            กิ่งสีดา 5560004955 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
91 ส.อ. เจษฎาภรณ์           คูกิติรัตน์ 5560005068 พนั.บ.21 ก.พ. 62 1/62
92 ส.อ. ณัฐพงษ ์            อยู่คง 5560005725 ปตอ.1 พนั.3 ก.พ. 62 1/62
93 ส.ต. ณัฐพล               อ่อนทา 5560007127 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 62 1/62
94 อส.ทพ. เจือ              เอียดหลม 5560009181 กรม ทพ.42 ก.พ. 62 1/62
95 พล.อส. อุเทน            หลวงสุนทร 5560010113 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 62 1/62
96 นาง บญุส่ง               สุดาชม 5560011137 ธนาณัติ ก.พ. 62 1/62
97 อส.ทพ. ภวูเรศ           หมั่นกิจ 5570000140 กรม ทพ.11 ก.พ. 62 1/62
98 ส.อ. เดชธนา             ขจรเดชเลิศ 5570001808 ร.152 พนั.2 ก.พ. 62 1/62
99 ส.ต. วสันต์               จิตโชติ 5570002517 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
100 ส.ท. ศิริวฒัน์             ทพัสง่า 5570002532 ทม.ร.11 รอ. ก.พ. 62 1/62
101 นนส. วรุิฬห ์             พนิิจ 5570004433 ม.พนั.4 พล.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
102 ส.ต. อนันทวฒัน์         วาลีประโคน 5570004481 ป.2 พนั.21 รอ. ก.พ. 62 1/62
103 อส.ทพ. ณัฐกานต์        แพทย์ศรี 5570006831 กรม ทพ.41 ก.พ. 62 1/62
104 นาย บญุหลาย           กุลชน 5570007091 ม.พนั.4 พล.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
105 ส.อ. ธรีวฒัน์             แสงขันตี 5570008409 มทบ.24 ก.พ. 62 1/62
106 ส.ท. ไกร                 ดีเอม 5570008499 ป.72 พนั.722 ก.พ. 62 1/62
107 ส.ต. คณิตสรณ์            ล้ิมสุวรรณ 5570009290 ร.21 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
108 ส.ต. นันทวฒัน์           พรมมา 5570010212 ปตอ.2 พนั.4 ก.พ. 62 1/62
109 ส.อ. สุเมธ                จิระยา 5570010430 ธ.ตาก ก.พ. 62 1/62
110 นาง ล่ันทม               อ่อนทา 5570011469 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 62 1/62
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111 ส.ต. ชนะวทิย์            วุน่ศรี 5570012496 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 62 1/62
112 พล.อส. เอนก            มณีนพ 5570012518 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 62 1/62
113 อส.ทพ. อิสมาแอ        สหสัอิต า 5570013431 กรม ทพ.41 ก.พ. 62 1/62
114 จ.ส.ต. มานพ            เทพยุหะ 5580000539 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.พ. 62 1/62
115 นาย มงคล              ศรีบรุมณ์ 5580001006 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/62
116 ส.อ. มนูญ               อร่ามเรือง 5580001225 มทบ.14 ม.ค. 62 5281/62
117 ส.อ. ณรงค์เกียรติ       นาคบรรพ์ 5580002528 พล.ร.15 ก.พ. 62 1/62
118 ส.ต. ณรงค์วทิย์         ประพนัธ์ 5580002531 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
119 ส.อ. ทศพล              สังข์เขต 5580002627 ร.25 ก.พ. 62 1/62
120 ส.ต. นิพฐิพนธ ์          บญุรอด 5580002803 ร.2 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
121 ส.ต. ปยิพล              เง็กเอี่ยม 5580002883 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
122 ส.ต. พงศกร             น้ าทพิย์ 5580002896 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
123 ส.ต. ภวูนาท             ยมราช 5580003013 ทม.ร.11 รอ. ก.พ. 62 1/62
124 ส.ต. วายุ                สมจิตร 5580003131 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
125 ส.ต. อาณัติ              โกติรัมย์ 5580003536 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
126 ส.ต. ณัฐวฒิุ             ทาใหง้าม 5580004224 ร.2 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
127 ส.ท. ขุนพล             พอกขุนทด 5580004891 ป.1 พนั.31 รอ. ก.พ. 62 1/62
128 ส.ต. ทศพล             ทองใบ 5580005339 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
129 ส.อ. อชิระ              ทพิพะพาทย์ 5580005659 ปตอ.2 พนั.4 ก.พ. 62 1/62
130 นาง กรรณิกา           ดีมาก 5580005855 สห.ทบ. ก.พ. 62 1/62
131 พล.อส.หญิง ศศินันท ์  แก้วพลิา 5580006221 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ก.พ. 62 1/62
132 อส.ทพ. ชัยชนะ        ทองสุข 5580008133 กรม ทพ.49 ก.พ. 62 1/62
133 ส.ต. ธติิพล             วตัตะกุมาร 5580008480 สง.สด.จว.ช.ร. ก.พ. 62 1/62
134 ร.ต. ชัยพชิิต           พทุธาพทิกัษพ์งศ์ 5580009761 รพ.รร.6 ก.พ. 62 1/62
135 อส.ทพ. ศุภชัย         ภู่ภกัดีพนัธ์ 5580011508 กรม ทพ.46 ก.พ. 62 1/62
136 ส.ต. ศรัณยู             แดงนวล 5580011943 สง.สด.จว.พ.ท. ก.พ. 62 1/62
137 อส.ทพ.หญิง กัณฐิมา   จังจริง 5580013798 ธนาณัติ ก.พ. 62 1/62
138 อส.ทพ. วรัิตน์           ถาวรยิ่ง 5590000188 กรม ทพ.11 ก.พ. 62 1/62
139 ส.ท. ลัทธพล            พนัธเุมฆ 5590000620 ร.21 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
140 ส.อ. ทรงกลด           ชนะมาร 5590001586 มทบ.36 ก.พ. 62 1/62
141 นนส. ธรรมนูญ         ปวนชุมภู 5590001788 ร.12 รอ. ก.พ. 62 1/62
142 อส.ทพ. ณัฏฐพล        โตอิ่ม 5590002150 ส่วนกลาง ก.พ. 62 1/62
143 ส.ต. ดวง                แตงเพช็ร 5590002912 ม.พนั.4 พล.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
144 ส.ท. สัญญา             น้อยพรม 5590003864 ม.พนั.31 พล.ร.15 ก.พ. 62 1/62
145 ส.ท.หญิง กาญจนา     ค าเรือง 5590007373 มทบ.31 ก.พ. 62 1/62
146 พล.อส. เอกพงศ์         บรุะมาน 5590009547 มทบ.16 ก.พ. 62 1/62
147 ส.ต. วรีะยุทธ            แซมสีม่วง 5590009707 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
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148 นาย อนุชา              กรมแสนพมิพ์ 5590010332 มทบ.24 ก.พ. 62 1/62
149 ส.ต. ปริญชวฒัน์        ชวดนุตร์ 5590011338 ร.111 พนั.2 ก.พ. 62 1/62
150 พล.อส. ชินวทิย์         จันทร์ชุม 5590011930 มทบ.41 ก.พ. 62 1/62
151 ส.ท. พรีะพฒัน์          พนัจุย 5590013708 ป.2 พนั.12 รอ. ก.พ. 62 1/62
152 นนส. กมลชัย            สุภโรจนี 5600001772 ม.พนั.29 รอ. ก.พ. 62 1/62
153 ส.ต. กิตติกรณ์           สุขมหนัต์ 5600002198 ร.21 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
154 ส.ท. พนิิจ                แสวงเอกบณัฑิต 5600002671 ร.29 พนั.3 ก.พ. 62 1/62
155 นนส. ภฆิเณตร          ทมุหนู 5600002714 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
156 นนส. สหภาพ           ใหม่วงศ์ 5600002912 ส.พนั.4 พล.ร.4 ก.พ. 62 1/62
157 ส.ต. กิตติคุณ             โสสุด 5600003090 ปตอ.2 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
158 นนส. ธงชัย              รุ่งเรือง 5600003467 ร.21 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
159 นนส. พรประเสริฐ       นิลผาย 5600003582 ร.12 รอ. ก.พ. 62 1/62
160 ส.ต. อมฤต               สิทธชิัย 5600003856 ร.25 พนั.3 ก.พ. 62 1/62
161 ส.ท. ขจร                 เพญ็วนัศุกร์ 5600004068 ร.19 พนั.1 ก.พ. 62 1/62
162 นนส. บญุพริิยะ          เอี่ยมสุวรรณ์ 5600004154 ร.12 รอ. ก.พ. 62 1/62
163 ส.ท. อรรถชัย            คงทรัพย์ 5600004277 ร.25 ก.พ. 62 1/62
164 อส.ทพ. เฑียรชัย         แก้วเกล้ียง 5600006400 กรม ทพ.46 ก.พ. 62 1/62
165 น.ส. สุดาทพิย์            สลางสิงห์ 5600006635 นทพ. ส.ค. 60 2641/60
166 ส.ต. ภทัรวทิย์            เกิดปราชญ์ 5600008299 ร.31 รอ. ก.พ. 62 1/62
167 นาย อุดม                   อมรพลัง 5600008499 ธ.เพชรบรูณ์ ก.พ. 62 1/62
168 นาง เอี่ยมจิตร             อมรพลัง 5600008500 ธ.เพชรบรูณ์ ก.พ. 62 1/62
169 ส.ต. จักรกฤษณ์          บรุาณุรักษ์ 5600008562 ช.2 พนั.201 ก.พ. 62 1/62
170 อส.ทพ. ธนวฒัน์          สุขสมวฒิุ 5600009644 กรม ทพ.46 ก.พ. 62 1/62
171 ส.ต. อรรถชัย             วงับญุคง 5600009755 บชร.4 ก.พ. 62 1/62
172 อส.ทพ. กฏณรร          ดาวกระจาย 5600009932 กรม ทพ.46 ก.พ. 62 1/62
173 อส.ทพ. มะอีซอ           ดูงอโบท๊ 5600010646 กรม ทพ.46 ก.พ. 62 1/62
174 น.ส. มิ่งขวญั              ข าแปง้ 5600011695 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 62 1/62
175 อส.ทพ. จงกล             เพช็รพวง 5600012660 กรม ทพ.47 ก.พ. 62 1/62
176 อส.ทพ. ชนะภยั          ช่วยเกล้ียง 5600013230 กรม ทพ.48 ก.พ. 62 1/62
177 อส.ทพ. สุริยา              รักเมือง 5610000401 กรม ทพ.48 ก.พ. 62 1/62
178 พลฯ ปรัชญา             วสัิยเวช 5610000444 ช.พนั.15 พล.ร.15 ก.พ. 62 1/62
179 อส.ทพ. พรเทพ           ใจมนต์ 5610000567 กรม ทพ.41 ก.พ. 62 1/62
180 นนส. กฤษฎา             ค าภาบตุร 5610001152 ม.พนั.22 ศม. ก.พ. 62 1/62
181 นนส. นนทต์ระกานต์     หาญก๋า 5610001202 ม.1 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
182 อส.ทพ. ณัฐพงษ ์          สมศรี 5610001499 ธนาณัติ ก.พ. 62 1/62
183 อส.ทพ. อานามิง          อารง 5610001781 กรม ทพ.48 ก.พ. 62 1/62
184 ส.ต. ศุภณัฐ               เพช็รไม้ 5610001973 พล.ป. ก.พ. 62 1/62
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185 นนส. ใกล้รุ่ง              สวา่งโชติ 5610003242 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
186 นนส. ทรงภพ             เชาวนาสัย 5610003419 ร.2 พนั.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
187 อส.ทพ. ชัยวฒัน์          ภาคเพยีร 5610005242 กรม ทพ.48 ก.พ. 62 1/62
188 อส.ทพ. หรัิญ             มณีจันทร์ 5610005306 กรม ทพ.48 ก.พ. 62 1/62
189 อส.ทพ. กรกฤต           เหล่าตระกูล 5610005364 กรม ทพ.22 ก.พ. 62 1/62
190 พลฯ ชนะศักด์ิ            ศรีเกิด 5610006075 พนั.จจ.รอ. ก.พ. 62 1/62
191 พลฯ ธนัวา                สินค า 5610006081 พนั.จจ.รอ. ก.พ. 62 1/62
192 พลฯ ภมีพศ               พมิษร 5610006092 พนั.จจ.รอ. ก.พ. 62 1/62
193 ส.อ. มโนปกรณ์           ปลัดภมูี 5610006866 ป.1 พนั.31 รอ. ก.พ. 62 1/62
194 ส.ต. พทิยา                พดัทอง 5610008356 ศร. ก.พ. 62 1/62
195 อส.ทพ. วชิรพนัธ ์         คงเส้ง 5610010378 กรม ทพ.41 ก.พ. 62 1/62
196 อส.ทพ. อดุลย์ฮากีม       สารี 5610010383 กรม ทพ.41 ก.พ. 62 1/62
197 อส.ทพ. พลพฒัน์          แต้มงาม 5610011290 กรม ทพ.46 ก.พ. 62 1/62
198 อส.ทพ. ไวยวฒิุ            วงัคะฮาต 5610011297 กรม ทพ.46 ก.พ. 62 1/62
199 อส.ทพ. สิทธภิทัร          เดชมะเริง 5610011299 กรม ทพ.46 ก.พ. 62 1/62
200 ส.ต. พลากร                เพง็พฒุ 5610012511 ป.2 พนั.21 รอ. ก.พ. 62 1/62
201 อส.ทพ. เขมทตั             มูลมิรัตน์ 5610013150 กรม ทพ.41 ก.พ. 62 1/62
202 พล.อส. อมรเทพ            แสนสายเนตร 5610013270 มทบ.14 ก.พ. 62 1/62
203 พล.อส. เอนกพงษ ์         แสนสายเนตร 5610013271 มทบ.14 ก.พ. 62 1/62
204 อส.ทพ. จิรเมธ             กิมมัจฉา 5610013409 กรม ทพ.48 ก.พ. 62 1/62
205 อส.ทพ.หญิง จิรนันท ์     ยกกระบตัร 5610014155 ทภ.4 ก.พ. 62 1/62
206 ร.ต. สุเมธ                  ศรีบญุเรือง ต104058/28 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.พ. 62 1/62
207 จ.ส.อ. สมคิด                 สุนยาพราก ต114051/29 ธ.ล าทบั ก.พ. 62 1/62
208 ร.ท. นิทศัน์                เย้ยโพธิ์ ต115035/29 ธ.ราชด าเนิน ก.พ. 62 1/62
209 ร.ต. พนัศักด์ิ               โอชา ต148417/31 ร.23 พนั.3 ก.พ. 62 1/62
210 นาง ชมภ ู                 ศรีวเิศษ ต172224/32 ธ.ยโสธร ก.พ. 62 1/62
211 นาง ดวงณัญธนัตถ์        กันแก้ว ต199484/33 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 62 1/62
212 ร.อ. สมพร                ทานศิลา ต213535/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. ก.พ. 62 1/62
213 นาย สุพรรณ              ทานศิลา ต213538/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. ก.พ. 62 1/62
214 จ.ส.อ. ส าเร็จ              ดีแล้ว ต213689/33 ธ.เซ็นทรัล พ.ล. ก.พ. 62 1/62
215 พ.ท. เสรี                   นาคเสววีงศ์ ต239060/34 ธ.นครนายก ก.พ. 62 1/62
216 พ.ท. วรีะพงษ ์             ภดีูทพิย์ ต267892/36 รร.จปร. ก.พ. 62 1/62
217 นาง ดวงตา                บวักอ ต269295/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 62 1/62
218 นาย ฮวน                  ภดีูทพิย์ ต273289/36 รร.จปร. ก.พ. 62 1/62
219 นาง ทวิาพร               หอมสุวรรณ ต286441/38 ธ.ถ.ประชาอุทศิ ก.พ. 62 1/62
220 นาง ผ่องศรี               ศรีด้วง ต286721/38 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 62 1/62
221 นาง บบุผา                ปอสูงเนิน ต290507/38 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 62 1/62
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222 นาย โปร่ง                 ปอสูงเนิน ต290511/38 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 62 1/62
223 จ.ส.อ. ประสิทธิ ์          ธรรมอาคาร ต63589/25 ธนาณัติ ก.พ. 62 1/62
224 นาง ส ารวย               ศะศิวนิช ส24587/36 ส่วนกลาง ก.พ. 62 1/62
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