
ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล เลขทะเบีบน สังกัด ค้ำงตั้งแต่ ศพที่
1 นาง วณีา    สรรพพากย์พิสุทธิ์ 5402021031 ธ.เสนานิคม ม.ีค. 63 481/63
2 นาง วาสนา    ปานอินทร์ 5406005046 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. ม.ีค. 63 481/63
3 พ.อ. ไพโรจน์    โตตามวงศ์ 5410000924 สลก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
4 จ.ส.อ. วฒิุเวทย์    วรามิตร 5410004097 กบร.กช. ม.ีค. 63 481/63
5 จ.ส.อ. วรัิตน์    แย้มศิริ 5410009329 ธ.สนามเป้า ม.ีค. 63 481/63
6 จ.ส.อ. แสวง    ดียิง่ 5410012997 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ีค. 63 481/63
7 จ.ส.อ. วทิวสั    เสนน้อย 5410015817 มทบ.12 ม.ีค. 63 481/63
8 จ.ส.อ. ชัชวาลย์    ราญมีชัย 5410019038 มทบ.27 ม.ีค. 63 481/63
9 จ.ส.อ. ธาตุ    โพธิไ์ทรย์ 5410019622 ธ.สนามเป้า ม.ีค. 63 481/63
10 นาง อมร    แก้วแดง 5420001533 ธ.สระบุรี ม.ีค. 63 481/63
11 นาง จีราภา    พลายชมภู 5420003311 ธ.นราธวิาส ม.ีค. 63 481/63
12 จ.ส.อ. ไพศาล    ยวนยี 5420005283 ธ.สนามเป้า ม.ีค. 63 481/63
13 นาง สายบัว    พลเภา 5430003352 ส่วนกลาง ต.ค. 58 3601/58
14 จ.ส.อ. นันทชัย    แย้มกมล 5440000229 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
15 นาง ระลวย    ไชยทอง 5440004933 ธ.ปราณบุรี ม.ีค. 63 481/63
16 นาง ศนิดา    พฤกษชาติ 5440006843 ร.13 พัน.3 ม.ีค. 63 481/63
17 นาง หทัยรัตน์    ภู่สุวรรณ 5440008632 ศอว.ศอพท. ม.ีค. 63 481/63
18 นาย ทองใบ    มาสิงห์ 5440009506 ปตอ.1 พัน.6 ม.ีค. 63 481/63
19 นาง รัชฎากร    อินมูล 5450002520 ธ.น่าน ม.ีค. 63 481/63
20 ส.อ. ยอดรัก    อ่อนแก้ว 5450004778 นทพ. ม.ีค. 63 481/63
21 จ.ส.อ. ภทัรชัย    ชื่นใจดี 5450007842 ช.พัน.5 พล.ร.5 ม.ีค. 63 481/63
22 นาง สมใจ    ศิริกริชสีมา 5450010281 ศอว.ศอพท. ม.ีค. 63 481/63
23 นาง พูลทรัพย์   เกลียวพันธรั์ศมี 5450012615 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
24 นาง มาลี    เชื้อมั่ง 5450014405 ธ.ล าปาง ม.ีค. 63 481/63
25 จ.ส.อ. ประกาย    ค าใบ 5460005538 ร.9 พัน.2 ม.ีค. 63 481/63
26 นาง ฐาปนี    ต่างใจ 5460009897 ธ.ลพบุรี ม.ีค. 63 481/63
27 นาย ชินพัฒน์    อุณาศรี 5470004001 ธ.อุบลราชธานี ม.ีค. 63 481/63
28 น.ส. พิไลวรรณ    ศรีเสน 5470005772 ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2 ม.ีค. 63 481/63
29 นาง จิราภา    ปวงประชัง 5480002951 พัน.ซบร.21 บชร.1 ม.ีค. 63 481/63
30 นาง อรพัชรีวรรณ  รักมงคลตระกลู 5480007145 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 63 481/63
31 นาง ลอย    รักษ์กระโทก 5480007149 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 63 481/63

รำยนำมสมำชกิฌำปนกิจสงเครำะห์กองทัพบก ที่ถูกถอนสภำพออกจำกทะเบียนสมำชกิถำวร
ประจ ำเดอืน เม.ย. 65 
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32 นาง ธติิยา    สุแสง 5490000125 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
33 ร.ต. ประวฒิุ    วรรณทัต 5490002589 ม.พัน.31 พล.ร.15 ม.ีค. 63 481/63
34 จ.ส.อ. มงคล    ประเสริฐสังข์ 5490002783 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 63 481/63
35 จ.ส.ต. อนุสรณ์    ศรีแก้ว 5490003395 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ีค. 63 481/63
36 นาง ต๋ิว    แย้มกมล 5490005117 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
37 นาย กฤษฤกษ์    มูลพลาศัย 5490009184 ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ม.ีค. 63 481/63
38 จ.ส.อ. อรรถพล    หงษ์บุญมา 5490009989 ร.17 พัน.3 ม.ีค. 63 481/63
39 ร.อ. อัจฉ์    หล่อคงสุข 5490010644 สตน.ทบ. ม.ีค. 63 481/63
40 พ.ต. ชนินทร์    เทียมวไิล 5490010693 ธ.อรัญประเทศ ม.ีค. 63 481/63
41 ส.อ. จักรกฤษณ์    ธปูศิริ 5500002941 รร.ชท.สปท. ม.ีค. 63 481/63
42 น.ส. ปรารถนา    พลเภา 5500003927 ส่วนกลาง ต.ค. 58 3601/58
43 ส.ต. คุณานนต์    ศรนรินทร์ 5500004486 ร.151 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
44 ส.อ. อภเิชษฐ    ทองนวล 5500005544 ธ.ส านักพหลโยธนิ ม.ีค. 63 481/63
45 จ.ส.ท. พันกรณ์    เดชเดโช 5510000730 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ม.ีค. 63 481/63
46 จ.ส.อ. ประเสริฐ    นิลด า 5510001869 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
47 ส.อ. บัณฑิต    ติดวงษา 5510002939 ม.พัน.31 พล.ร.15 ม.ีค. 63 481/63
48 ส.อ. ชยานนท์    จันทราภริมย์ 5510003382 รพศ.5 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
49 จ.ส.อ. ธวชัชัย    มีหลง 5510003383 รพศ.2 พัน.2 ม.ีค. 63 481/63
50 ส.อ. พงศ์พิทักษ์    สอนหนูน้อย 5510004094 กอง สพบ.พล.ร.6 ม.ีค. 63 481/63
51 ส.ท. เจษฎาพงษ์    พินนุรุท 5510004361 ร.153 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
52 จ.ส.อ. อนุชา    หนูหอม 5510004380 ร.19 ม.ีค. 63 481/63
53 นาง เบญจมาศ    หนูหอม 5510004997 ร.19 ม.ีค. 63 481/63
54 ส.อ. สุภาพ    นะวะศรี 5520000420 รพศ.5 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
55 ส.ท. ปรีชา    สุวรรณมงคล 5520003685 กรม ทพ.22 ม.ีค. 63 481/63
56 นาง วรรณา    รัตนวราภรณ์ 5520004056 ธ.ปราณบุรี ม.ีค. 63 481/63
57 จ.ส.อ. อัศนัย    ทองเฟือย 5520011038 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ีค. 63 481/63
58 นาง ทองรัก    วรรณโพธิ์ 5520016106 กอง สพบ.พล.ร.6 ม.ีค. 63 481/63
59 นาย ด าเนิน    แสงสารวตัร 5520018464 สก.ทบ. ม.ีค. 63 481/63
60 ส.อ. สราวฒิุ    มุลานนท์ 5530003445 ธ.ยโสธร ม.ีค. 63 481/63
61 ส.อ. ธนวฒัน์    สัมคง 5530003707 ธ.บางบัว ม.ีค. 63 481/63
62 จ.ส.ท. ธนะไชย    เคร่ืองทิพย์ 5530003708 ธ.เพชรบุรี ม.ีค. 63 481/63
63 นาง สุดจิรา    บุญยพฤกษ์ 5530005874 ธ.เทเวศร์ ม.ีค. 63 481/63



3
ล ำดบั ยศ - ชื่อ - สกุล เลขทะเบยีน สงักัด ค้ำงตั้งแต่ ศพที่

64 ร.อ. ชิษณุพงษ์    อิ้มอนงค์ 5540001910 ธ.สนามเป้า ม.ีค. 63 481/63
65 ส.อ. พิชยฐ์สิทธิ ์   ศิริมงคล 5540002356 ปตอ.1 พัน.5 ม.ีค. 63 481/63
66 ส.อ. วริิทธิพ์ล    เขียวมุ่ย 5540002453 ช.21 ม.ีค. 63 481/63
67 ส.อ. ณัฐภทัร    ตรงศูนย์ 5540004862 ช.2 ม.ีค. 63 481/63
68 นาง ขาว    ดวงจ าลอง 5540007205 ธ.สระแก้ว ม.ีค. 63 481/63
69 ส.อ. อโนทัย    พวงระย้า 5540009253 กรม ทพ.14 ม.ีค. 63 481/63
70 อส.ทพ. กฤษณะ    โพธิช์ัย 5550000010 กรม ทพ.22 ม.ีค. 63 481/63
71 อส.ทพ. วโิรจน์    กลุมยา 5550000520 กรม ทพ.22 ม.ีค. 63 481/63
72 ส.ท. อนุวฒัน์    พลอยงาม 5550000738 ธ.สนามเป้า ม.ีค. 63 481/63
73 อส.ทพ. ดรอฮะ    อาแวกือจิ 5550001128 กรม ทพ.46 ม.ีค. 63 481/63
74 นาง จันทิมา    พากเพียร 5550004222 วศ.ทบ. ม.ีค. 63 481/63
75 นาย ประสาน    พากเพียร 5550004223 วศ.ทบ. ม.ีค. 63 481/63
76 นาง หลอม    ชุติภทัรสกุล 5550005254 ธ.น่าน ม.ีค. 63 481/63
77 น.ส. ฐิติรัตน์    ลอยเมฆ 5550006455 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
78 อส.ทพ. ศิริพงษ์    สิงหวบิูลย์ 5550006696 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
79 อส.ทพ. สรณ์สิริ    ยังเรืองฤทธิ์ 5550006704 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
80 อส.ทพ. สุภคัชัย    กุรัมย์ 5550006976 กรม ทพ.26 ม.ีค. 63 481/63
81 อส.ทพ. เสนอ    ม่อมมิตร 5550006989 กรม ทพ.26 ม.ีค. 63 481/63
82 ส.ท. ด ารงศักด์ิ    เทียมทอง 5550008744 ร.151 พัน.2 ม.ีค. 63 481/63
83 น.ส. ปุณยนุช    ศัลยวฒิุ 5550009475 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ม.ีค. 63 481/63
84 ส.อ. วชัรพล    บัวตุ่ม 5550010262 ช.พัน.5 พล.ร.5 ม.ีค. 63 481/63
85 นาย วชิัย    ปัญยาง 5550011656 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
86 ส.อ. คณาพจน์    บัวชู 5550012142 ร.29 ม.ีค. 63 481/63
87 ส.อ. ศุภกิจ    เจริญยิง่ 5560000657 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
88 ส.ท. ภชูิต    วงศ์สุพรรณ์ 5560001498 กอง สพบ.พล.ร.6 ม.ีค. 63 481/63
89 ส.อ. ธนา    ศิริโสม 5560001899 ร.6 พัน.2 ม.ีค. 63 481/63
90 ส.อ. ธงชัย    สีสันต์ 5560002836 ร.6 พัน.3 ม.ีค. 63 481/63
91 ส.ท. สาธติ    โสภา 5560009260 มทบ.41 ม.ีค. 63 481/63
92 นาย ธวชัชัย    บุญประจง 5560009750 ร.6 พัน.3 ม.ีค. 63 481/63
93 นาง พัฒนา    บุญประจง 5560009751 ร.6 พัน.3 ม.ีค. 63 481/63
94 ส.ต. วฒิุพงศ์    รินทรักษ์ 5560009752 ร.6 พัน.3 ม.ีค. 63 481/63
95 อส.ทพ. ธงชัย    นามปัสสา 5560010973 กรม ทพ.22 ม.ีค. 63 481/63
96 ส.ต. อนันท์    สมัยแก้ว 5560011716 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ม.ีค. 63 481/63
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97 น.ส. ปาริฉัตร    พลเภา 5560012725 ส่วนกลาง ต.ค. 58 3601/58
98 นาย สุดใจ    มีหลง 5560012939 รพศ.2 พัน.2 ม.ีค. 63 481/63
99 อส.ทพ. ราชันต์    นิพขันธ์ 5570000143 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
100 ส.ต. นิกร    แพทย์ไชโย 5570001864 ร.151 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
101 ส.อ. เกียรติศักด์ิ    เพชรสารพรม 5570002132 ธ.บางบัว ม.ีค. 63 481/63
102 ส.ต. สุรศักด์ิ    บัวกิง่ 5570002545 ร.5 ม.ีค. 63 481/63
103 ส.อ. จิตกร    รัตนภกัดี 5570003810 มทบ.24 ม.ีค. 63 481/63
104 นาง นวลสอิ้ง    เดชเดโช 5570004088 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ม.ีค. 63 481/63
105 ส.อ. สุยุทธนา    วงศ์หมื่น 5570004729 ป.2 รอ. ม.ีค. 63 481/63
106 ส.ต. ยศนันท์    ชุ่มพงษ์ 5570005059 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
107 อส.ทพ. วรายุทธ    บกด า 5570006860 กรม ทพ.41 ม.ีค. 63 481/63
108 อส.ทพ. กฤษฎา    เง้ือมผา 5570007107 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
109 อส.ทพ. นิรุจน์    วงษ์จ าปา 5570007126 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
110 อส.ทพ. สามิตร    เกตุโก้ 5570007146 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
111 ส.อ. อนุชา    ภสูมศรี 5570008381 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
112 อส.ทพ. สันติ    ทองลือ 5570011170 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
113 พลฯ พีรวธุ    เคร่ืองกลาง 5570011621 ส่วนกลาง ม.ีค. 63 481/63
114 อส.ทพ. จีระศักด์ิ    หลวงปากดี 5570013067 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
115 ส.อ. สุรสิทธิ ์   ศรีสุขหวงั 5570014550 รพศ.2 พัน.2 ม.ีค. 63 481/63
116 ร.ต. ดนุเชษฐ    วสัิยจร 5570015061 ศฝ.นศท.มทบ.22 ม.ีค. 63 481/63
117 ส.ต. ปัณณธร    สรสิทธิ์ 5570015327 รร.ม.ศม. ม.ีค. 63 481/63
118 นาย มิตร    ใจใส 5570015388 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ีค. 63 481/63
119 นาง วนัดี    ใจใส 5570015391 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ีค. 63 481/63
120 อส.ทพ. จิรายุทธ    ยา 5570015543 กรม ทพ.41 ม.ีค. 63 481/63
121 นาย สุนทร    ศรีนวล 5580000661 ธ.สนามเป้า ม.ีค. 63 481/63
122 ส.ต. ณัฏฐ์พล    เผือกทอง 5580002536 ธ.ปราณบุรี ม.ีค. 63 481/63
123 ส.อ. ณัฐวฒัน์    งามทรัพย์ 5580002566 ร.19 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
124 ส.อ. วรพจน์    พัฒนวบิูลย์ 5580003092 ธ.บางบัว ม.ีค. 63 481/63
125 ส.ต. อนุชัย    ค าแฝง 5580003444 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
126 ส.อ. อนุวฒัน์    จันทร์ตุ้ย 5580003468 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 63 481/63
127 ส.ต. จารุธวชั    จารุกานดา 5580004101 ร.31 พัน.2 รอ. ม.ีค. 63 481/63
128 ส.อ. วสันต์    ปล้ืมประสาน 5580004589 ธ.ชลบุรี ม.ีค. 63 481/63
129 ส.อ. อดิศักด์ิ    ภมูีศรี 5580004787 พัน.ปฐบ. ม.ีค. 63 481/63
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130 อส.ทพ. จักรพันธ ์   ภศูรี 5580005181 กรม ทพ.21 ม.ีค. 63 481/63
131 น.ส. จินทนา    อินทศร 5580005387 แผนกอาวธุที่ 3 ม.ีค. 63 481/63
132 ส.ต. โชติพงศ์    แก้วพะเนาว์ 5580007904 กอง พธ.1 ม.ีค. 63 481/63
133 อส.ทพ. ธรรมศักด์ิ  เหมสลาหมาด5580008079 กรม ทพ.41 ม.ีค. 63 481/63
134 อส.ทพ. อรณพ    ศรีโยธา 5580008149 กรม ทพ.49 ม.ีค. 63 481/63
135 อส.ทพ. มาวนิโย    ภศูรีฤทธิ์ 5580008595 กรม ทพ.21 ม.ีค. 63 481/63
136 ส.อ. สัจจา    หงษ์มณี 5580009236 ธ.เพชรบูรณ์ ม.ีค. 63 481/63
137 ส.อ. จิรวฒัน์    โอสถเจริญ 5580009794 ช.พัน.4 พล.ร.4 ม.ีค. 63 481/63
138 ส.ท. กัมปนาท    ภู่นา 5580010021 พล.รพศ.1 ม.ีค. 63 481/63
139 อส.ทพ. ทรงศักด์ิ    ใสกามล 5580011848 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
140 อส.ทพ. ปรัชยา    ดาบพลหาญ 5580011857 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
141 น.ส. กานต์ทิพย์    ศรีใสค า 5580012049 ช.พัน.9 พล.ร.9 ม.ีค. 63 481/63
142 นาง จันทนา    ศรีใสค า 5580012050 ช.พัน.9 พล.ร.9 ม.ีค. 63 481/63
143 นาย ณรงค์    ศรีใสค า 5580012052 ช.พัน.9 พล.ร.9 ม.ีค. 63 481/63
144 อส.ทพ. เอกรินทร์   แพรบรรยงค์ 5580012205 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
145 ส.ท. ธงรบ    ตาสิติ 5580012215 รพศ.5 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
146 อส.ทพ. สุรศักด์ิ    สังขโศภา 5590000191 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
147 อส.ทพ. อานนท์    กันทะเมา 5590000194 กรม ทพ.11 ม.ีค. 63 481/63
148 ส.อ. สิงห์สุมทร    จันทคาศ 5590001517 ร.19 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
149 ส.ท. สุริยา    พรมกสิกรณ์ 5590001525 ร.2 พัน.3 รอ. ม.ีค. 63 481/63
150 ส.อ. อนันตชัย    อักษรน า 5590005657 ธ.แหลมทองพลาซ่าระยอง ม.ีค. 63 481/63
151 นาง เกษทิพย์    รัตนภกัดี 5590006535 มทบ.24 ม.ีค. 63 481/63
152 นาง น้อม    มูลค า 5590006537 มทบ.24 ม.ีค. 63 481/63
153 นาย สุวฒัน์    รัตนภกัดี 5590006539 มทบ.24 ม.ีค. 63 481/63
154 ร.ท. ประทีป    เสนารถ 5590006542 มทบ.26 ม.ีค. 63 481/63
155 ร.ต. ชรินทร์    จึงศิรกุลวทิย์ 5590007936 รพ.รร.6 ม.ีค. 63 481/63
156 ส.ต. วชัรินทร์    ศรีงาม 5590008186 พล.พัฒนา 1 ม.ีค. 63 481/63
157 นาย อภสิิทธิ ์   ธรรมรัตน์ 5590010340 ธ.บางบัว ม.ีค. 63 481/63
158 ส.ต. คณิตพัฒน์    แป้งหอม 5590010767 ช.พัน.9 พล.ร.9 ม.ีค. 63 481/63
159 น.ส. ศิริพร    สิงห์โตมาศ 5590011401 ส่วนกลาง ม.ีค. 63 481/63
160 นาง ละออง    ราญมีชัย 5600000083 มทบ.27 ม.ีค. 63 481/63
161 ส.ต. กิตติคุณ    ดวงรัตน์มณีโชติ 5600001947 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 ม.ีค. 63 481/63
162 ส.ท. ปัณณทัต    สังข์ปาน 5600002616 ธ.เพชรบุรี ม.ีค. 63 481/63
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163 ส.ท. พงศธร    กตกุลปัญญา 5600002626 ธ.บางบัว ม.ีค. 63 481/63
164 ส.ท. นนทวชั    ม่วงนาพูล 5600003146 ส่วนกลาง ม.ีค. 63 481/63
165 ส.ท. กฤษณะพงษ์    ฤาชา 5600003290 ธ.พญาไท ม.ีค. 63 481/63
166 ส.ท. พงษ์ศักด์ิ    มณีพันธ์ 5600003576 กรม ทพ.22 ม.ีค. 63 481/63
167 นนส. ภาสกร    ชุนขวญั 5600003626 กรม ทพ.22 ม.ีค. 63 481/63
168 ส.ท. ภมูิวนิัย    ศรีบุตร 5600003628 ธ.พญาไท ม.ีค. 63 481/63
169 ส.ท. กฤษฏา    นุ่นพันธ์ 5600004059 ธ.เพชรบุรี ม.ีค. 63 481/63
170 ส.ต. มงคล    อุดมศิริ 5600004199 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 63 481/63
171 อส.ทพ. ณรงค์พันธ ์  บุญพะหุลา 5600004573 กรม ทพ.41 ม.ีค. 63 481/63
172 ส.ต. ยุทธภมูิ    เส่ียงบุญ 5600004613 กอง พธ.และ ชสบ.4 ม.ีค. 63 481/63
173 นาง มุกมณี    ทิวาค า 5600006916 ป.4 พัน.17 ม.ีค. 63 481/63
174 ส.อ. นิพล    แลเพ็ชร 5600007198 ป.3 พัน.8 ม.ีค. 63 481/63
175 พล.อส. รักศักด์ิ    บุญคุ้ม 5600008085 พัน.สท. ม.ีค. 63 481/63
176 ส.ต. อภสิิทธิ ์   แซ่หล่อ 5600008406 ธ.ปราณบุรี ม.ีค. 63 481/63
177 ส.ต. ธรีะพงษ์    เงางาม 5600010814 ม.พัน.29 รอ. ม.ีค. 63 481/63
178 อส.ทพ. ศุภชัย    จ านงค์พิพัฒน์ 5600011120 กรม ทพ.21 ม.ีค. 63 481/63
179 นาย จ าลอง    บุญคุ้ม 5600011592 พัน.สท. ม.ีค. 63 481/63
180 นาง วรรณา    บุญคุ้ม 5600011596 พัน.สท. ม.ีค. 63 481/63
181 อส.ทพ. สมชาย    เอกวฒัน์ 5600011718 กรม ทพ.43 ม.ีค. 63 481/63
182 อส.ทพ. ธนรัตน์    บุญรักษ์ 5600013251 กรม ทพ.48 ม.ีค. 63 481/63
183 อส.ทพ. บุญตา    ถุงน้ าค า 5600013267 กรม ทพ.48 ม.ีค. 63 481/63
184 อส.ทพ.หญิง จิราพร    บัววรรณ์ 5600013395 กรม ทพ.48 ม.ีค. 63 481/63
185 อส.ทพ. ทวเีกียรติ    แก้วศรีขาว 5610000561 กรม ทพ.41 ม.ีค. 63 481/63
186 อส.ทพ. ณัฐพล    สิทธวิงศ์ 5610001501 กรม ทพ.48 ม.ีค. 63 481/63
187 อส.ทพ. ธนัวา    ประชานันท์ 5610001511 กรม ทพ.48 ม.ีค. 63 481/63
188 อส.ทพ. บัณฑิต    เนียมศรี 5610001523 กรม ทพ.48 ม.ีค. 63 481/63
189 อส.ทพ. วฒิุพงศ์    เดชนะ 5610001565 กรม ทพ.48 ม.ีค. 63 481/63
190 ส.ต. กิตติคุณ    ปาเส 5610002329 ธ.เพชรบุรี ม.ีค. 63 481/63
191 ส.ต. ณธนน    ชัยสนิท 5610002471 พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. ม.ีค. 63 481/63
192 ส.ท. รัฐกานต์    งามเนตร 5610002846 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
193 ส.ต. วภิาค    อวะภาค 5610002898 ร.151 พัน.3 ม.ีค. 63 481/63
194 ส.ต. จรุญ    กองฤทธิ์ 5610003260 ธ.ปราณบุรี ม.ีค. 63 481/63
195 ส.ต. ณรงค์ฤทธิ ์   ยกน้อย 5610003360 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ม.ีค. 63 481/63
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196 ส.ท. ณัฐวฒิุ    บุญสิงห์ 5610003393 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ม.ีค. 63 481/63
197 นนส. ธวชัชัย    นุ่มนก 5610003491 ร.12 พัน.2 รอ. ม.ีค. 63 481/63
198 ส.ท. รามิล    มาสวสัด์ิ 5610003761 ธ.ปราณบุรี ม.ีค. 63 481/63
199 นนส. สิรภพ    นามเจริญ 5610003956 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
200 น.ส. นิภาภรณ์    วงศ์สวรรค์ 5610004958 พธ.ทบ. ม.ีค. 63 481/63
201 น.ส. พิชญ์สินี    บุญฤทธิ์ 5610005175 พธ.ทบ. ม.ีค. 63 481/63
202 อส.ทพ. ปิติศักด์ิ    สุขมาก 5610005269 กรม ทพ.48 ม.ีค. 63 481/63
203 อส.ทพ. ธาตรี    ค าลุน 5610005888 กรม ทพ.22 ม.ีค. 63 481/63
204 พลฯ เทียนชัย    พาลหอม 5610006421 ร.6 พัน.1 พ.ค. 62 1461/62
205 ร.ต. วนัสนันท์    สงรักษ์ 5610006830 รร.นส.ทบ. ม.ีค. 63 481/63
206 ส.ต. รพีพล    ศรีพุมมา 5610009507 ขว.ทบ. ม.ีค. 63 481/63
207 ร.ต. ณัฐนันท์    เมฆาวนิชย์ 5610010316 ร.31 พัน.3 รอ. ม.ีค. 63 481/63
208 อส.ทพ. มะเตาเฟ๊ะ    ยูโซ๊ะ 5610011291 กรม ทพ.46 ม.ีค. 63 481/63
209 อส.ทพ. พงศธร    ทุมมี 5610011997 กรม ทพ.26 ม.ีค. 63 481/63
210 นาย เนตินัย    ทุมมี 5610013847 กรม ทพ.26 ม.ีค. 63 481/63
211 นาง พรภนิันท์    ราชประโคน 5610013848 กรม ทพ.26 ม.ีค. 63 481/63
212 พลฯ จิตต์ชนะ    คานบุตตะ 5610013885 ร.6 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
213 พลฯ บุญหลาย    บุญแก่น 5610013911 ร.6 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
214 พลฯ วทิยา    สาระค า 5610013927 ร.6 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
215 อส.ทพ. อนุรักษ์   จันทร์บุญเรือง 5620002619 กรม ทพ.22 ม.ีค. 63 481/63
216 ส.ต. ชัยณรงค์    จันทร 5620003263 กรม ทพ.43 ม.ีค. 63 481/63
217 อส.ทพ. อิศรา    แก้ววงษา 5620003338 กรม ทพ.22 ม.ีค. 63 481/63
218 อส.ทพ. ภานุวฒัน์   บุญจันทร์ 5620003606 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
219 นาย เจษฎา    สุขวสุิทธิ์ 5620005836 ธ.ลพบุรี ม.ีค. 63 481/63
220 นาง สมทรง    มณีพันธ์ 5620006109 กรม ทพ.22 ม.ีค. 63 481/63
221 นาย สุริยา    มณีพันธ์ 5620006110 กรม ทพ.22 ม.ีค. 63 481/63
222 น.ส. สวรรค์    ชายี 5620006367 วศ.ทบ. ม.ีค. 63 481/63
223 น.ส. อารยา    บุนนาค 5620006369 วศ.ทบ. ม.ีค. 63 481/63
224 น.ส. ธญัลักษณ์    พงษ์พัฒน์ 5620007951 ส่วนกลาง ม.ีค. 63 481/63
225 ส.ต. สมศักด์ิ    ปุไธสง 5620011263 ศป. ม.ีค. 63 481/63
226 ส.ต.หญิง มินตรา    กาญจนินทุ 5620011990 นรด.(รด.) ม.ีค. 63 481/63
227 น.ส. จรียา    กาญจนเพชร 5620017207 กรส.สก.ทบ. ม.ีค. 63 481/63
228 พลฯ วฒิุนันท์    สมชาติ 5630000615 ร.6 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
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229 พลฯ ศิริศักด์ิ    ศรีสมบูรณ์ 5630000616 ร.6 พัน.1 ม.ีค. 63 481/63
230 น.ส. กนกวรรณ    พิณโนเอก 5630000933 ธ.ท่าแพ ม.ีค. 63 481/63
231 ร.อ. ณรักษ์    สมสาย ต103278/28 ธ.ปักธงชัย ม.ีค. 63 481/63
232 จ.ส.อ. พายัพ    ดวงประเสริฐ ต106266/28 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห์-ช.ม. ม.ีค. 63 481/63
233 น.ส. นันท์ลภสั    นารีสวสัด์ิกุล ต134203/30 ส่วนกลาง ม.ีค. 63 481/63
234 นาง นิตยาพร    รินลา ต163593/31 ธ.เพชรบูรณ์ ม.ีค. 63 481/63
235 นาง บุญชื่น    โพธิศ์รี ต163833/31 ธ.ขอนแก่น ม.ีค. 63 481/63
236 นาง บุญช่วย    นาบง ต163834/31 ธ.ขอนแก่น ม.ีค. 63 481/63
237 นาง ช่วย    ใยบัว ต173069/32 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ีค. 63 481/63
238 นาง กิมเฮียง    ถนอมพุดซา ต17650/16 ธ.ขอนแก่น ม.ีค. 63 481/63
239 จ.ส.อ. ทศพล    ดีเจริญ ต180880/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ีค. 63 481/63
240 จ.ส.ต. จตุรวทิย์    ง้ิวสุวรรณ ต181182/32 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ม.ีค. 63 481/63
241 จ.ส.อ. มงคล    ปานอินทร์ ต188963/32 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. ม.ีค. 63 481/63
242 นาง ประมวล    ภกัดี ต189634/32 ธ.อยุธยา พาร์ค ม.ีค. 63 481/63
243 น.ส. ภาวดี    ศรีสิทธพิรหม ต190729/32 ธ.เซ็นทรัล-ข.ก. ม.ีค. 63 481/63
244 นาง รัตติยา    ชมน้อย ต191837/32 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
245 นาง สุพจน์    ปีสิงห์ ต209368/33 ส่วนกลาง ม.ีค. 63 481/63
246 นาง รุ่งนภา    บุศราค า ต215328/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ีค. 63 481/63
247 นาย สถาพร    พลเภา ต226389/34 ส่วนกลาง ต.ค. 58 3601/58
248 นาง จีรพร    สิงห์มณี ต233608/34 ธ.เลย ม.ีค. 63 481/63
249 นาง น้อมจิตร์    บุราทร ต251123/35 ธ.ปราจีนบุรี ม.ีค. 63 481/63
250 นาง อรนุช    นอกสันเทียะ ต274505/37 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 63 481/63
251 นาย กระแสร์    ทองอยู่ ต278566/37 ธ.อรัญประเทศ ม.ีค. 63 481/63
252 ร.อ. อุดม    พลายชมภู ต287001/38 ธ.นราธวิาส ม.ีค. 63 481/63
253 นาง อรรถพร    อินทรนุช ต289056/38 ธ.ขอนแก่น ม.ีค. 63 481/63
254 นาง เพิ่มศรี    อมรชัยวงศ์ ต34451/20 ธนาณัติ ม.ีค. 63 481/63
255 นาย น้อย    ชื่นชม ต54890/24 ธ.นครราชสีมา ม.ีค. 63 481/63
256 นาง ถนอม    ทัยมณี ต95059/28 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ม.ีค. 63 481/63
257 ร.ต. พงษ์ศักด์ิ    พลเภา ต99889/28 ส่วนกลาง ต.ค. 58 3601/58
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