
ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
1 พ.ท.หญิง เพญ็ศิริ  อินทรอักษร 5391004502 ทภ.4 มิ.ย. 65 2381/65
2 นาย ประวทิย์    โสมแก้ว 5395000322 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
3 จ.ส.อ. อานนท ์   สีดี 5395000625 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 65 4401/65
4 จ.ส.อ. ชํานาญ    มิสกุล 5395005882 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 65 4401/65
5 น.ส. ประกายรุ้ง    ใสบาล 5396000195 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
6 นาง ละเอียด    จันจินะ 5396001288 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ย. 65 4401/65
7 นาง มะลิ    จิตต์โสภา 5396001363 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 65 4401/65
8 นาง อุทยั    บวัทอง 5396001480 ธ.นครนายก ก.ย. 65 4401/65
9 นาย สายทอง    ศรีจันทร์หอม 5396001562 ธ.หล่มสัก ก.ย. 65 4401/65
10 นาง ปราณี    ชัยครองรักษ์ 5396002810 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
11 นาง บวักี    สุขสําราญ 5396003665 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
12 นาง ภาวนา    ฮ้ีเกษม 5396004841 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 65 4401/65
13 นาง ปริฉัตร    หนูพลาย 5396004947 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 65 4401/65
14 นาง เรียม    โตสุข 5396005915 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 65 4401/65
15 นาง สมจิตร์    อ่อนมะเสน 5396005970 ธ.เตาปนู ก.ย. 65 4401/65
16 นาย คํา    ก้อนเงิน 5396006245 ธ.ยโสธร ก.ย. 65 4401/65
17 พ.ท. สมศักด์ิ    บตุรทอง 5401019763 ธ.พทัลุง ก.ย. 65 4401/65
18 นาง สากีน๊ะ    หะหมัด 5402011448 ธ.บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ ก.ย. 65 4401/65
19 น.ส. รุ่งระว ี   ยกโต 5405000701 สง.สด.จว.ต.ก. ส.ค. 65 3781/65
20 ส.อ. เกรียงไกร    นวลหมวก 5405007312 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
21 พ.ต. ไพรัช    คงหนองลาน 5405007947 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
22 จ.ส.อ. สมทรง    ธนะศรี 5405008556 ธ.ยะลา ก.ย. 65 4401/65
23 ร.ต. วนิัย   พราหมณ์กระโทก 5405012804 ช.2 พนั.202 ส.ค. 65 3781/65
24 ร.ต. ประสิทธิ ์   สีนนเคน 5405013591 กรม ทพ.22 ส.ค. 65 3781/65
25 นาง กาญจนา    เล็กล้วน 5406000967 ธ.ตลาดสะพานใหม่ดอนเมือง ก.ย. 65 4401/65
26 นาง กรรณิการ์    วลัิยกุล 5406001402 ธ.พนัสนิคม ก.ย. 65 4401/65
27 นาง ศิริลักษณ์    ชัยนอก 5406002701 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
28 นาง ผ่องพรรณ    คําอยู่ 5406003421 ธ.ข่วงสิงห์ ก.ย. 65 4401/65
29 นาง เกศณา    อินวนิ 5406003482 ธ.ข่วงสิงห์ ก.ย. 65 4401/65
30 นาง คําเหย่น    มณีปฐมพร 5406003911 ธ.แม่ฮ่องสอน ก.ย. 65 4401/65
31 นาง สายทอง    คําวงศ์ษา 5406003928 ธ.ถนนช้างเผือก เชียงใหม่ ก.ย. 65 4401/65
32 นาง สมจิต    ภธูร 5406004802 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
33 นาง วไิล    พงษโ์นรี 5406006253 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 65 4401/65
34 นาง พชัญา    ผลรินทร์ 5406007842 ธ.น่าน ก.ย. 65 4401/65
35 นาง อุทยัวรรณ  ดีนวลพะเนาว์ 5406009696 ธ.สกลนคร ก.ย. 65 4401/65
36 นาง สุธารินี    พมิพกันต์ 5406011413 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
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37 นาง อารีย์    วงษอ์ยู่ 5406012162 ธ.ถนนบรมราชชนนี ก.ย. 65 4401/65
38 น.ส. ศรัญญา    ทบัแสง 5406012176 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 65 4401/65
39 นาง ศิวภา    หล้าอินเชื้อ 5406012285 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 65 4401/65
40 นาง ฉัตราวดี    อุไรวรณ์ 5406012402 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 65 4401/65
41 นาง สมนึก    เปล้าประโทก 5406012829 ช.2 พนั.202 ส.ค. 65 3781/65
42 นาง ทศันีย์    วงเพง็ 5406012939 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ค. 65 3081/65
43 นาง สม    ดอนดีไพร 5406014030 ธ.พะเยา ก.ย. 65 4401/65
44 นาง อมรรัตน์  ขอปล้องกลาง 5406015437 ธ.ถนนพบิลูละเอียด-น.ม. ก.ย. 65 4401/65
45 น.ส. เยาวรัตน์    ขําเขียว 5406016940 ธ.เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ ก.ย. 65 4401/65
46 นาง สุรีย์    ร่ืนเริง 5410000920 ธ.ตลาดกลางบางใหญ่ ก.ย. 65 4401/65
47 นาง นิรัชรา    มัทมิฬ 5410002949 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 65 4401/65
48 นาง ภทัราพร    ไพรัตนากร 5410003332 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
49 นาง เพยีรพรรณ    อัศวภมูิ 5410003647 ธ.บา้นผือ ก.ย. 65 4401/65
50 ส.อ. ธารินทร์   จันทร์ศรีระมี 5410003970 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
51 จ.ส.ท. สมบติั    เอียงประยูร 5410004733 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
52 นาง เรืองทพิย์   เอียงประยูร 5410004767 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
53 ร.อ. อุทยั    สิงหเสม 5410006914 ธ.ตรัง ก.ย. 65 4401/65
54 จ.ส.อ. ววิฒัน์    อุไรรัตน์ 5410007069 ธ.ชุมพร ก.ค. 65 3081/65
55 น.ส. ปวณีา    ปาละลี 5410007346 ธ.ย่อยถนนประชาอุทศิ ก.ย. 65 4401/65
56 จ.ส.อ. เชิดชัย    แต่งแดน 5410009399 ธ.บางบวั ก.ย. 65 4401/65
57 ส.ท. ปฎบิติั    สุยะรา 5410011395 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ก.ย. 65 4401/65
58 ร.ท. สมศักด์ิ    มณีคง 5410011732 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
59 นาย จรัญ    บญุล้น 5410013252 กรส.สก.ทบ. พ.ค. 65 1781/65
60 ร.อ. รัตนชัย    ขอสืบ 5410016480 ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ก.ย. 65 4401/65
61 ร.ต.หญิง ประไพพร  สังฆราม 5410016943 ธ.เซ็ลทรัลพลาซา อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
62 นาง พศิมัย    สุ่มมาตย์ 5410017089 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 65 4401/65
63 จ.ส.อ. ศักด์ิดา    ตะเอ 5410018201 ธ.ถนนรัถการ-หาดใหญ่ ก.ย. 65 4401/65
64 จ.ส.อ. อดุล    อินทร์พามา 5410019718 ร.12 พนั.3 รอ. ส.ค. 65 3781/65
65 นาง วารีวรรณ    จันทร์คํา 5410020639 ธ.พะเยา ก.ย. 65 4401/65
66 น.ส. ประพา    การงาน 5410022973 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 65 4401/65
67 นาง ธนพร    ดีเจริญ 5420001275 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
68 นาง วรัิตน์    ศรีละม้าย 5420001991 ธ.สระแก้ว ก.ย. 65 4401/65
69 จ.ส.อ. ศักดา   ศรัณย์พชิิตศึก 5420002752 ธ.ถนนซ้ายพระ (นครปฐม) ก.ย. 65 4401/65
70 นาง สุชาวดี   ศรัณย์พชิิตศึก 5420002760 ธ.ถนนซ้ายพระ (นครปฐม) ก.ย. 65 4401/65
71 ส.อ. นาท    แพงพา 5420002884 ธ.สกลนคร ก.ย. 65 4401/65
72 จ.ส.อ. ประกอบ    พลูสวสัด์ิ 5420003956 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 65 4401/65
73 นาง เรือย    พลูสวสัด์ิ 5420003970 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 65 4401/65
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74 นาง หยาดอรุณ    ศรีวงค์ษา 5420004217 ธ.บางบวั ก.ย. 65 4401/65
75 นาง วไิล    สุวรรณกูฏ 5420004327 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 65 4401/65
76 นาง ละม่อม    ตอพล 5420004789 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 65 4401/65
77 นาง ศิริภรณ์    สิทธศิรี 5420006894 ธ.ยโสธร ก.ย. 65 4401/65
78 จ.ส.อ. ชูชาติ    มีแลบ 5420008909 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
79 พ.ต.หญิง วริศรา  จันทร์นิยม 5420009549 ธ.คอสโม ออฟฟศิ เมืองทองธานี ก.ย. 65 4401/65
80 นาย สันติ    ทบัแสง 5420009887 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 65 4401/65
81 จ.ส.อ.หญิง มัณทนีย์ ปานทอง 5420009977 ธ.ศูนย์ราชการ (อาคาร บี) ก.ย. 65 4401/65
82 นาง โสรยา    พานะ 5430000231 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 65 4401/65
83 น.ส. สุจิตรา    ชื่นใจ 5430001904 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ย. 65 4401/65
84 นาง โฉมยา    แสงจันทร์ 5430002426 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
85 นาง พชัรินทร์    อินทโมรา 5430003543 ธ.เตาปนู ก.ย. 65 4401/65
86 นาง บวัคํา    แก้วกล้า 5430003926 ธ.ถ.เศรษฐกิจ 1-สมุทรสาคร ก.ย. 65 4401/65
87 ร.ต. แอ๊ด    อินทร์สุวรรณ 5430004077 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
88 นาง สุนีรัตน์    อินทร์สุวรรณ 5430004080 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
89 นาง บปุผา    จันทร์ศรีระมี 5430004723 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
90 จ.ส.อ. เกษม    บญุโลม 5430004815 พนั.พฒันา 4 ส.ค. 65 3781/65
91 นาง ถนอมจิตร    แสงโชติ 5430004818 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 65 4401/65
92 นาง เสวยีน    ฝักฝ่าย 5430005009 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ย. 65 4401/65
93 จ.ส.อ. จิตติ    กองม่วง 5430005333 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
94 ร.ต. สกล    บญุญประภา 5430006386 ธ.ถ.นิมมานเหมินทร์-ช.ม. ก.ย. 65 4401/65
95 ร.ต. วชิัย    เทนิสระเกษ 5430006508 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
96 นาง สทอน    พผ่ิวนนอก 5430006606 ธ.ถนนอุดรดุษฎี ก.ย. 65 4401/65
97 นาง คํามวล    โชครัมย์ 5430008421 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 64 4321/64
98 นาง อรทยั    พงษส์ถิตย์ 5430008518 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 65 4401/65
99 นาง ปรานอม    ชิณศรี 5430009123 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
100 นาง นฤมล    ล้ิมปองทรัพย์ 5430009546 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-พระราม 2 ก.ย. 65 4401/65
101 นาง ระว ี   นิสภา 5440000282 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
102 นาง กัลยา    เปยีวงษ์ 5440001772 ธ.สิงหบ์รีุ ก.ย. 65 4401/65
103 นาย เฉลิมชัย    กิจพะวงษ์ 5440002372 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
104 น.ส. พรทพิย์    แน่นนัน 5440004687 ธ.พนัสนิคม ก.ย. 65 4401/65
105 จ.ส.อ. อัครเดช    สอนสุภาพ 5440005624 ธ.เลย ก.ย. 65 4401/65
106 นาง ชุภาศิริ    อภนิันทเ์ดชา 5440005973 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
107 นาง องุ่น    แจ่มจํารัส 5440006185 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สะพานใหม่ ก.ย. 65 4401/65
108 นาง อนงค์นาฎ    ใจฟู 5440006186 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สะพานใหม่ ก.ย. 65 4401/65
109 นาย สมันต์    งามวงศ์ 5440006233 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
110 นาง นิษฐ์สุดา อิศรางกูร ณ อยุธยา 5440007178 ธ.อ่างทอง ก.ย. 65 4401/65
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111 ร.อ. สราวธุ    เมืองกลัด 5440008012 พนั.พฒันา 4 ส.ค. 65 3781/65
112 นาง ทองรอย    บวัจันทร์ 5450000114 มทบ.310 ส.ค. 65 3781/65
113 นาง กิ่งดาว    ธนะสูตร 5450000750 ธ.เลย ก.ย. 65 4401/65
114 น.ส. ณิชาภทัร    จิตรอักษร 5450001251 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 65 4401/65
115 น.ส. กันย์สุดา    รักบญุ 5450001592 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
116 จ.ส.ต. เตชินท ์   ทรงลําพงึ 5450001794 ธ.ชัยนาท ก.ย. 65 4401/65
117 จ.ส.อ. อุรา    ไตรพรม 5450003202 พล.ปตอ. ส.ค. 65 3781/65
118 นาง พรรษา    แสงราวี 5450004092 ธ.สงขลา ก.ย. 65 4401/65
119 นาย จักรกฤษณ์  ใหม่สุวรรณ 5450005049 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 65 4401/65
120 นาง ประกอบ    รัตนบรีุ 5450006024 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
121 ส.อ. ขวญัมงคล    พุ่มพวง 5450006779 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
122 นาง เสาวนีย์    พุ่มพวง 5450006785 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
123 จ.ส.อ. อานัต    กองเปง็ 5450007869 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
124 นาง คําภาส    โพธสิาร 5450009041 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
125 ส.อ. ศตวรรษ    คงโนนกอก 5450009319 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 65 4401/65
126 นาย ยุทธภมูิ    เหมืองทอง 5450009531 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
127 นาย คมสันต์ิ    ศรีแก้ว 5450010495 ธ.ถ.กลางเมือง (ขอนแก่น) ก.ย. 65 4401/65
128 นาย อาคม    ศรีแก้ว 5450010497 ธ.ถ.กลางเมือง (ขอนแก่น) ก.ย. 65 4401/65
129 นาง ผัดดี    ศรีคําขลิบ 5450011158 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.ย. 65 4401/65
130 น.ส. ณปภชั    วรศรี 5450011859 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
131 นาย ประพาส    ปานทอง 5450012817 ธ.ศูนย์ราชการ (อาคาร บี) ก.ย. 65 4401/65
132 จ.ส.อ. ส่วน    เอียงประยูร 5450013051 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
133 น.ส. ปลอด    บญุใหม่ 5460000013 ธ.สะพานควาย ก.ย. 65 4401/65
134 นาง สุวณัฏฐ์  ธเนษพงษศุ์ภกุล 5460000220 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ก.ย. 65 4401/65
135 นาย สุรพงศ์    โปร่งน้ําใจ 5460000327 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ก.ย. 65 4401/65
136 นาย อัครนันท ์   โปร่งน้ําใจ 5460000328 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ก.ย. 65 4401/65
137 นาง เสถียร    หงษาวงษ์ 5460000483 สลก.บก.กองทพัไทย ส.ค. 65 3781/65
138 นาง จารี    อูปคํา 5460001174 ธ.ถนนบญุวาทย์ ก.ย. 65 4401/65
139 ร.ต. พลูพงค์    สรสิทธ์ 5460002264 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
140 ร.อ.หญิง ปทมุรัตน์   เปยียก 5460004385 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 65 4401/65
141 ส.อ. จักรพรรดิ    ภมุรินทร์ 5460004617 ธ.สุโขทยั ก.ย. 65 4401/65
142 จ.ส.อ. บญัชา    กินะ 5460005527 ศศท. ส.ค. 65 3781/65
143 นาง วชัราภรณ์ วรรณพราหมณ์ 5460006752 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
144 นาย เสริม    แก้วงาม 5460008177 ธ.อ่างทอง ก.ย. 65 4401/65
145 นาง ไพเราะ    ชุมโกมนต์ 5460009944 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
146 นาย ปราโมทย์   ศรีแสงอ่อน 5460012466 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 65 4401/65
147 นาย อภสิิทธิ ์   นิ่มปรางค์ 5460012653 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
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148 นาง สุดใจ    อัตโต 5460012897 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 65 4401/65
149 นาย พรม    ไตรพรม 5460013550 พล.ปตอ. ส.ค. 65 3781/65
150 นาง นาค    บวัเรียน 5460014052 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 65 4401/65
151 นาย พมิพา    บวัเรียน 5460014054 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 65 4401/65
152 น.ส. ดอกอ้อ    ทาละลัย 5460014109 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 65 4401/65
153 นาง ณัฐวรรณ  ศาลานิยะธรรม 5460014764 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 65 4401/65
154 นาง จุลี    มั่นยืนยง 5460015260 ธ.ตรัง ก.ย. 65 4401/65
155 นาง พมิาย    เพิ่มยินดี 5460015348 ธ.ข่วงสิงห์ ก.ย. 65 4401/65
156 นาย แก้ว    สิงหแ์ก้ว 5460015716 ธ.สะพานควาย ก.ย. 65 4401/65
157 น.ส. อัญชสา    เกษรหอม 5470000002 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
158 อส.ทพ. สุริยะ    หงษว์เิศษ 5470000432 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
159 จ.ส.อ. ธนกร    ณ ลําพนู 5470001954 สง.สด.จว.ช.ม. ส.ค. 65 3781/65
160 จ.ส.ต. พทิยา    กล่ันทพิย์ 5470002011 ช.พนั.51 ก.ค. 65 3081/65
161 ส.อ. ภริมย์    มีลา 5470002056 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
162 ส.อ. อรรถพล    พงษท์บั 5470002640 ร้อย.ลว.ไกล 3 ส.ค. 65 3781/65
163 จ.ส.อ. ไกรเพชร    รักกลัด 5470002849 ธ.บิ๊กซี-อุดรธานี ก.ย. 65 4401/65
164 นาย ชนะพนัธุ ์   รัศมีปยิรักษ์ 5470004514 ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ก.ย. 65 4401/65
165 นาง หอมหวล    โต๊ะนาค 5470004848 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
166 จ.ส.ต. อนุชา    พานชมภู 5470006772 ธ.คอสโม ออฟฟศิ เมืองทองธานี ก.ย. 65 4401/65
167 พล.อส. เฉลิมพงษ ์กระมลงาม 5470007331 มทบ.35 ส.ค. 65 3781/65
168 นาง ภสัพร    มาบญุลือ 5470007333 มทบ.35 ส.ค. 65 3781/65
169 จ.ส.อ. กฤษณพนัธ ์ชุณหสุวรรณ 5470007474 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 65 4401/65
170 ร.อ. สุวทิย์    ภาษา 5480002240 ธ.ปกัธงชัย ก.ย. 65 4401/65
171 น.ส. พชร    อังคสุวรรณศิริ 5480003194 ธ.ถ.นิมมานเหมินทร์-ช.ม. ก.ย. 65 4401/65
172 ส.อ. ศราวฒิุ    ทาเรือน 5480003393 ธ.บางบวั ก.ย. 65 4401/65
173 นาย พลรบ    จันทร์ศรีระมี 5480005435 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
174 นาย งด    งอกไข่น้ํา 5480006071 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 65 4401/65
175 นาง ดารา    งอกไข่น้ํา 5480006072 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 65 4401/65
176 นาง วราภรณ์    สอนสุภาพ 5480007151 ธ.เลย ก.ย. 65 4401/65
177 นาง คําพนัธ ์   สมอาษา 5480007983 ธ.ซีคอน บางแค ก.ย. 65 4401/65
178 น.ส. นันทช์ญาณ์    พรสวสัด์ิ 5480008654 ธ.รามอินทรา ก.ย. 65 4401/65
179 นาง ณัฐชยา    แสงงาม 5480009548 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
180 น.ส. ธดิาวรรณ    ชนะชัย 5480009977 ธ.นครนายก ก.ย. 65 4401/65
181 นาง ชลธชิา    ศรีมิ่งวงค์ 5480010057 ธนาณัติ ก.ค. 65 3081/65
182 นาง บญุรอด    ฉิมปาน 5480010615 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 65 4401/65
183 นาง ประกอบ    พรมดี 5480011381 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 65 4401/65
184 นาย สุเพิ่ม    พรมดี 5480011396 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 65 4401/65
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185 นาย อินแปลง    ปญัญานะ 5480011399 ธ.น่าน ก.ย. 65 4401/65
186 จ.ส.อ. ชัยชาญ    จุ้ยเจริญ 5480011565 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 65 4401/65
187 นาง ธนพร    ดอกรัก 5490000241 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
188 นาง สมบญุ    พดัขุนทด 5490000589 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 65 4401/65
189 นาย สราวธุ    พดัขุนทด 5490000590 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 65 4401/65
190 นาง ทพิวรรณ    ปญัญานะ 5490001104 ธ.น่าน ก.ย. 65 4401/65
191 นาง ไสว    แก่นโท 5490001365 ธ.หล่มสัก ก.ย. 65 4401/65
192 นาง ศรีนวล    นวลสุวรรณ์ 5490001909 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 65 4401/65
193 ร.อ. โชคชัย    พพิฒัน์ชัยสิทธิ์ 5490002215 ช.3 พนั.302 ส.ค. 65 3781/65
194 ส.ต.อ. สุเทพ    คุ้มแสง 5490003763 ธ.สํานักราชดําเนิน ก.ย. 65 4401/65
195 น.ส. สําราญ    กัลยาณรุจ 5490004584 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
196 นาง เฮียะ    กัลยาณรุจ 5490004586 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
197 นาง พวงจันทร์    ชุมะโชติ 5490004809 ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ก.ย. 65 4401/65
198 น.ส. สุทศิา    อยู่ยงสินธุ์ 5490006268 ธ.จรัญสนิทวงศ์ ก.ย. 65 4401/65
199 นาง ไกรษ ี   รักกลัด 5490006484 ธ.บิ๊กซี-อุดรธานี ก.ย. 65 4401/65
200 นาย สมศักด์ิ    รักกลัด 5490006490 ธ.บิ๊กซี-อุดรธานี ก.ย. 65 4401/65
201 นาย สุดตา    มีลา 5490007942 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
202 นาย สุรชัย    ล้ิมอารีธรรม 5490009329 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 65 4401/65
203 นาย อํานาจ    อํานวยพาณิชย์ 5490009512 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
204 น.ส. วนัทนา    แคล้วโยธา 5490011283 ธ.สมุทรสาคร ก.ย. 65 4401/65
205 น.ส. วนัทนีย์    เชี่ยนมั่น 5490011284 ธ.สมุทรสาคร ก.ย. 65 4401/65
206 นาย ประยงค์    เทนิสระเกษ 5500000641 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
207 นาง สําลี    เทนิสระเกษ 5500000645 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
208 จ.ส.อ. วทญัญู    งันลาโสม 5500000649 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
209 นาย เงิน    งันลาโสม 5500001746 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
210 นาง ประพนิ    งันลาโสม 5500001747 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
211 นาง จิดาภา    กลจักร์ 5500002139 ธ.ถนนเวสสุวรรณ์ (น.ว.) ก.ย. 65 4401/65
212 นาง กรรณิกา   สารประสพ 5500002799 ธ.ตลาดบางบวัทอง ก.ย. 65 4401/65
213 นาง สุรินทร์    ทําเนา 5500002860 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ย. 65 4401/65
214 น.ส. ณัฐรินีย์    เลิศสถิตรุ่ง 5500003070 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ทมอลล์ ก.ย. 65 4401/65
215 นาง อรนุช    แก้วเนตร 5500004102 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
216 นาง น้ําเงิน    มีอุดร 5500006316 ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ก.ย. 65 4401/65
217 นาง อรพนิ    มิ่งมิตร 5500006352 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 65 4401/65
218 น.ส. ณิชาภา    เขียวพรม 5510001038 ธ.พะเยา ก.ย. 65 4401/65
219 จ.ส.อ. รัจกริช    อัปกาญจน์ 5510002011 มทบ.22 ส.ค. 65 3781/65
220 ส.อ. วศิิษฎ ์   ชัยณรงค์ 5510003585 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 65 4401/65
221 นาง สุพ ี   สุขสวสัด์ิ 5510003919 ธ.เสนานิคม ก.ย. 65 4401/65
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222 นาง ณิชานาฏ    เดชอุดม 5510004553 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
223 น.ส. มลิวลัย์    ทมุมี 5510004767 ธ.พญาไท ก.ย. 65 4401/65
224 นาย กิติภมูิ    จิตนันท์ 5510006954 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 65 4401/65
225 ร.อ. วรุตม์    เปล่งสิริวธัน์ 5510007467 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
226 นาง พรสวรรค์    สาลีโภชน์ 5510008051 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ ก.ย. 65 4401/65
227 ส.ท. มนัสชัย    ศิริ 5520000850 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
228 พล.อส. สมใจ    ปะนาทงั 5520000861 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
229 พล.อส. อนุวฒัน์    สุมมิรัมย์ 5520000871 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
230 นาง พรรณี    รัตนบรีุ 5520002696 ธ.ทุ่งสง ก.ย. 65 4401/65
231 อส.ทพ. คําอ้วน    สาธชุาติ 5520003579 ธ.โรบนิสัน มุกดาหาร ก.ย. 65 4401/65
232 อส.ทพ. ทองสา    คํานนท์ 5520003620 ธ.โรบนิสัน มุกดาหาร ก.ย. 65 4401/65
233 อส.ทพ. ประยูร    โคตรสุโพธิ์ 5520003676 ธ.สกลนคร ก.ย. 65 4401/65
234 อส.ทพ. พเิชษฐ    แสนทวสุีข 5520003697 ธ.ศรีสะเกษ ก.ย. 65 4401/65
235 นาง ลักขณา    ประดิษฐ์งาม 5520004888 ธ.โลตัส รัตนาธเิบศร์ ก.ย. 65 4401/65
236 นาย เทพาทพิย์    มลิวลัย์ 5520006278 ธ.ลาดหญ้า ก.ย. 65 4401/65
237 นาย สมเกียรติ    มลิวลัย์ 5520006291 ธ.ลาดหญ้า ก.ย. 65 4401/65
238 นาย ดําริ    พรมอ่อน 5520006317 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 65 4401/65
239 นาง ประคอง    คงเดชา 5520007173 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
240 นาง น้ําฝน    สีเหลือง 5520007932 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
241 นาง ทองมา    กล่ินอํานวย 5520008526 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 65 4401/65
242 นาย นิรันดร์    จันทร์นิยม 5520008830 ธ.คอสโม ออฟฟศิ เมืองทองธานี ก.ย. 65 4401/65
243 นาง อุไร    คําแก้ว 5520010187 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
244 นาง ดาวเรือง    ศิริ 5520010421 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
245 ร.ต.ต. นิยม    ศิริ 5520010425 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
246 นาย อนันต์    บบุผา 5520012690 ธ.บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 ก.ย. 65 4401/65
247 นาง ลักษณ์นันท ์   โมกขาว 5520013196 ธ.บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 ก.ย. 65 4401/65
248 จ.ส.ต. พพิฒัน์    กิจสวสัด์ิ 5520014135 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 65 4401/65
249 นาย จําลอง    กิจสวสัด์ิ 5520014506 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 65 4401/65
250 นาง บญุชู    พฒุซ้อน 5520014508 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 65 4401/65
251 นาง สุเนตร    พทุธโคตร 5520014807 ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี ก.ย. 65 4401/65
252 นาง ศิริเพญ็    พกิุลพวง 5520014872 ธ.สํานักพหลโยธนิ ก.ย. 65 4401/65
253 นาง ทองออน    นิลโคตร 5520017133 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
254 น.ส. สาคร    กองเงิน 5520017468 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
255 จ.ส.ต. วรีวฒิุ    ลุนภงูา 5520017983 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
256 นาง ละมัยจิต    อินทวเิศษ 5520018810 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
257 นาง วรรณา    ขาวผ่อง 5530000072 ธ.อยุธยา พาร์ค ก.ย. 65 4401/65
258 อส.ทพ. สมพร    คงหนองลาน 5530000878 ธ.น่าน ก.ย. 65 4401/65
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259 อส.ทพ. นวลใจ    เพญ็คํา 5530000989 ธ.สกลนคร ก.ย. 65 4401/65
260 นาง เบญจมาส    หสัสา 5530001736 ธ.กระทุ่มแบน (ถ.สุคนธวทิ) ก.ย. 65 4401/65
261 ร.อ.(ทร.) บญุทว ี   หาสุข 5530002716 ธ.บา้นฉาง ก.ย. 65 4401/65
262 ร.ต. จตุรงค์    เอฬกินฑะ 5530004272 ธ.เดอะคริสตัลเอสบ ีราชพฤกษ์ ก.ย. 65 4401/65
263 นาย ธนงค์    โขงเขตต์ 5530006165 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ย. 65 4401/65
264 นาง พมิปา    กองเปง็ 5530006954 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
265 น.ส. สุภาพร    เฉลิมแสน 5530007122 ธ.สํานักราชดําเนิน ก.ย. 65 4401/65
266 นาง ผ่าน    รวมแสง 5530008128 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
267 พ.ต. พงศ์สิน    นนทะนํา 5530008417 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 65 4401/65
268 อส.ทพ. อําไพ    บญุพนัธ์ 5530009313 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ก.ย. 65 4401/65
269 พล.อส. มานะ    วรรณบรีุ 5530009336 ธ.ปตัตานี ก.ย. 65 4401/65
270 จ.ส.ท. พรสวรรค์    จัตุจันทร์ 5540001716 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
271 ส.ท. ธนกฤต    ยอดเพชร 5540002216 ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ก.ย. 65 4401/65
272 จ.ส.อ. อรรถพร    อุตระหงษ์ 5540003115 ร.13 พนั.3 ส.ค. 65 3781/65
273 อส.ทพ. จันทร์    คําลือ 5540006402 ธ.หา้แยกพอ่ขุนเชียงราย ก.ย. 65 4401/65
274 อส.ทพ. ยุทธนา    จันตา 5540006413 ธ.น่าน ก.ย. 65 4401/65
275 น.ส. ธดิาพงษ ์   ฆารอําไพ 5540006534 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
276 ส.อ. ภชุงค์    กล่ินศรีสุข 5540006716 พล.ร.6 ส.ค. 65 3781/65
277 อส.ทพ. อินกอง    คําอุ้ย 5540006968 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
278 น.ส. เบญญาภา    พงษธ์าดา 5540008157 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
279 นาย สมบรูณ์    ชมชื่น 5540008158 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
280 นาง บญุถม    รักภกัดี 5540009007 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
281 นาย เอนก    รักภกัดี 5540009009 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
282 อส.ทพ. สงกรานต์    สีหะวงค์ 5540009290 กรม ทพ.21 ส.ค. 65 3781/65
283 อส.ทพ. วรียุทธ    บริบรูณ์ 5550000529 กรม ทพ.22 ส.ค. 65 3781/65
284 นาย โรมย์รัญ    วาฤทธิ์ 5550000822 ธ.น่าน ก.ย. 65 4401/65
285 จ.ส.ต. รณชัย    หล้าใหม่ 5550001751 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 65 4401/65
286 ส.อ. ไตรภพ    ใยพมิพ์ 5550003014 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
287 นาง พยุง    มั่นกําเนิด 5550007650 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ก.ย. 65 4401/65
288 อส.ทพ. คมสัน    มีลา 5550007660 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
289 อส.ทพ. ณัฐพงค์    เวชกามา 5550007669 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
290 อส.ทพ. ณัฐพล    พารุณ 5550007670 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
291 อส.ทพ. ทนง    วนัเย 5550007674 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
292 อส.ทพ. บรรจง    ผ่องแผ้ว 5550007692 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
293 อส.ทพ. พสิิษฏ ์   ย้อมสี 5550007707 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
294 ส.อ. นท ี   คําพทิมุ 5550008600 ป.6 พนั.16 ส.ค. 65 3781/65
295 นาง ฉัตรมุนินทร์    ชาวด่าน 5550009515 พนั.สร.22 บชร.2 ส.ค. 65 3781/65
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296 อส.ทพ. พลูธรัตน์    อาจมนตรี 5550009675 กรม ทพ.21 ส.ค. 65 3781/65
297 อส.ทพ.หญิง สุธารัตน์ กมลจันทร์ 5550009949 กรม ทพ.33 ส.ค. 65 3781/65
298 ส.ท. วรพล    แพรสีนวล 5550011169 ธ.สํานักพหลโยธนิ ก.ย. 65 4401/65
299 ส.ท. ศุภกิจ    ประยูรหาญ 5550011489 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
300 ร.ต. ทวศัีกด์ิ    เสมามิ่ง 5550011652 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
301 ส.ต. ธนวชัร์    พาดี 5550012240 กรม ทพ.42 ส.ค. 65 3781/65
302 นาง จันทร์ฉาย    แปงใจดี 5560000223 ธ.ข่วงสิงห์ ก.ย. 65 4401/65
303 นาย จํารัส    แปงใจดี 5560000224 ธ.ข่วงสิงห์ ก.ย. 65 4401/65
304 จ.ส.อ. จักรกริช    มุขอาษา 5560003861 พนั.สบร.22 บชร.2 ส.ค. 65 3781/65
305 น.ส. สมัชญา    ดิษยิ้ม 5560004700 ธ.ถนนอัมรินทร์  (ราชบรีุ) ก.ย. 65 4401/65
306 ส.อ. วรานนท ์   นนทสด 5560005945 ม.6 พนั.6 ส.ค. 65 3781/65
307 นาง อุษา    เสมามิ่ง 5560006256 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
308 นาย ธวลัวทิย์    บตุธาจิต 5560008075 ธ.สํานักพหลโยธนิ ก.ย. 65 4401/65
309 นาง กัลยา    จันทร์ทนา 5560008459 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 65 4401/65
310 อส.ทพ. พงศ์เพชร  ศรีสุวรรณ์ 5560010241 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
311 อส.ทพ. ทองพลู    มาตขาว 5560010306 ทพ.22(อส.ทพ.) ส.ค. 65 3781/65
312 นาย นําพล    สุทธสิทธิ์ 5560010736 ธ.เซ็นทรัล ลาดพร้าว ก.ย. 65 4401/65
313 นาง สุชีลา    สุมามาลย์ 5560011539 ธ.อุบลราชธานี (ถ.ชยางกูร) ก.ย. 65 4401/65
314 นาง สมพร    นิลโฉม 5560013608 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
315 น.ส. ปภสัศิริพร    อินทร 5560013662 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
316 นาง วรรณศรี    แพรสีนวล 5570000115 ธ.สํานักพหลโยธนิ ก.ย. 65 4401/65
317 อส.ทพ. ลิขิต    หรัิญกุล 5570000247 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
318 อส.ทพ. สมพงษ ์   สอนไข่ 5570000256 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
319 ส.ต. จตุพล    ภมรพล 5570001586 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
320 นาง ประภสัสร    ภมรพล 5570001597 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
321 นาย วมิล    ภมรพล 5570001613 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
322 นาย เพยีร    ใยพมิพ์ 5570004111 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
323 นาง หนูต๋ิม    ใยพมิพ์ 5570004114 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
324 ส.ต. อนุชา    หนัจางสิทธิ์ 5570004761 ม.พนั.31 พล.ร.15 ส.ค. 65 3781/65
325 นาง ประไพ    บญุมา 5570005615 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
326 นาย สุชาติ    สุขสโม 5570005641 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
327 น.ส. สุมลตรี    ภมรพล 5570005642 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
328 น.ส. สุนทรีย์    โพธิง์าม 5570006145 ธ.บางบวั ก.ย. 65 4401/65
329 อส.ทพ. เทวา    ชาวละหาร 5570006543 กรม ทพ.11 ส.ค. 65 3781/65
330 อส.ทพ. กฤษฎา    เสือนางรอง 5570007044 กรม ทพ.11 ส.ค. 65 3781/65
331 น.ส. นัฐชา    ล้ิมปองทรัพย์ 5570009167 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-พระราม 2 ก.ย. 65 4401/65
332 นาง ดวงกมล    ผิวนวล 5570009848 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
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333 น.ส. สมใจ    เดชโฮม 5570010371 ธ.สวนจตุจักร ก.ย. 65 4401/65
334 ส.ท. ชินวร    ศรีสุขใส 5570010476 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 65 4401/65
335 นาง รัตนาภรณ์    ทองพลอย 5570012452 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 65 4401/65
336 ส.อ. ประยุทธ    จันทรลา 5570012562 พล.ร.6 ส.ค. 65 3781/65
337 อส.ทพ.หญิง โชตินิภา    บตุรี 5570012981 ธ.อํานาจเจริญ ก.ย. 65 4401/65
338 อส.ทพ. สมบรูณ์    ใจจริง 5570013099 ธ.สุไหงโก-ลก ก.ย. 65 4401/65
339 นาง รว ิ   อยู่สมบรูณ์ 5570014007 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
340 ส.อ. วรัญญู    ภหูลงเพยี 5570014978 รพศ.3 ส.ค. 65 3781/65
341 ส.อ. รัชภมูิ    บญุยิ่ง 5570015525 ธ.ย่อย โลตัส นวนคร ก.ย. 65 4401/65
342 นาง นิชาภา    เศวตเศรณีกุล 5570016030 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
343 นาง สิริกร    สกุลณี 5580000190 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
344 นาง หนูพนิ    ทา่สะอาด 5580001355 ธ.สํานักราชดําเนิน ก.ย. 65 4401/65
345 นาง บวัผัน    จัตุจันทร์ 5580001508 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
346 น.ส. ผุสดี    หวงัพทิกัษ์ 5580001573 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
347 น.ส. เบญจมาศ    โพบาย 5580002131 ร.9 ส.ค. 65 3781/65
348 ส.ต. กนกพล    สีพมิพ์ 5580002273 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 65 4401/65
349 ส.อ. ธรีพงษ ์   ศรีมาลา 5580004954 ป.5 พนั.25 ส.ค. 65 3781/65
350 พล.อส.หญิง อลิษา   อุตส่าห์ 5580006226 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค รังสิต ก.ย. 65 4401/65
351 อส.ทพ. มีชัย    แก้วมา 5580008892 ทพ.22(อส.ทพ.) ส.ค. 65 3781/65
352 ส.ท. พรพศิิษฐ์    ปิ่นนาค 5580010135 ร.23 พนั.3 ส.ค. 65 3781/65
353 ส.ท. ถาวร    กุมแก้ว 5580010991 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
354 ส.ต. โกเมนตร์    เจตนา 5580013127 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 65 4401/65
355 นาย วรเทพ    คงเดชา 5590000312 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
356 ส.อ. สุทธรัิกษ ์   เย็นตา 5590001084 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ ก.ย. 65 4401/65
357 นาง บนั    กุมแก้ว 5590001125 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
358 นาย สุนทร    กุมแก้ว 5590001128 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
359 นาง แสงจันทร์    วฒิุศักด์ิ 5590002319 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 65 4401/65
360 น.ส. จุฬารัตน์    รวมจิต 5590002373 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 65 4401/65
361 อส.ทพ. ธนกร    อมรวาตรี 5590003043 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
362 ส.อ. ธงชัย    เปร็ดแก้ว 5590003099 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
363 ส.ต. วรเชษฐ์    ศรีกบตุร 5590004041 ปตอ.2 มิ.ย. 65 2381/65
364 อส.ทพ. ปยิะพล    ดังชัยภมูิ 5590004515 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
365 นาง บญุชู    บญุภู่ 5590005161 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
366 นาง อุบล    โรจนเมธานนท์ 5590005701 ช.2 พนั.202 ส.ค. 65 3781/65
367 อส.ทพ. ธญัญา    เรืององอาจ 5590006093 กรม ทพ.46 ส.ค. 65 3781/65
368 น.ส. อรัญญา    อินทนนท์ 5590006158 ธ.ข่วงสิงห์ ก.ย. 65 4401/65
369 น.ส. กุลวลี    คล้ายบรีุ 5590006976 พนั.ปจว. ส.ค. 65 3781/65
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370 นาง เที่ยง    อุ่นบาง 5590007558 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 65 4401/65
371 น.ส. ณัชฌารีย์    แยบกสิกิจ 5590007764 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ย. 65 4401/65
372 นาง แววตา    แถวเพยี 5590007858 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
373 ส.ท. ธนารัฐ    บํารุงไทย 5590007987 ทภ.3 ส.ค. 65 3781/65
374 ส.อ.หญิง นวณิวรรษ  ชาวหนัคํา 5590008244 ธ.คอสโม ออฟฟศิ เมืองทองธานี ก.ย. 65 4401/65
375 ส.ต. ฉัตรชัย    ทองจันทร์ 5590008347 มทบ.41 ส.ค. 64 3201/64
376 ส.ท. ปรีชาพล    ชัยเดช 5590008389 ป.3 พนั.8 ส.ค. 65 3781/65
377 น.ส. กรรณิกา    อ้นศรี 5590008838 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 65 4401/65
378 พล.อส. ชาญวทิย์ วรพาณิชการ 5590010135 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
379 นาย สหรัฐ    พนัธุเ์อก 5590010255 สวพท.พบ. ส.ค. 65 3781/65
380 นาย ดุสิต    ดิษยิ้ม 5590010739 ธ.ถนนอัมรินทร์  (ราชบรีุ) ก.ย. 65 4401/65
381 ส.ท.หญิง สกาววรรณ แสงตะวนั 5590012165 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 65 4401/65
382 ส.อ. เอกพล    ปิ่นแก้ว 5590012191 รพศ.3 ส.ค. 65 3781/65
383 น.ส. ณัฏฐนันท ์   คํามี 5590012272 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ย. 65 4401/65
384 นาง โสภติา    สมขาว 5590012376 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
385 น.ส. บริมาส    ยงประเสริฐ 5590012422 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ส.ค. 65 3781/65
386 น.ส. ขวญัฤทยั    ชมภวูเิศษ 5590013709 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
387 นาง อํามร    ชมภวูเิศษ 5590013711 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
388 นาง สายทอง    แสนทวสุีข 5600000270 ธ.ศรีสะเกษ ก.ย. 65 4401/65
389 นาง วาสนา    โพธิอ์ินทร์ 5600000372 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
390 นาย นรินทร์    ไพรัตน์ 5600001353 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม ส.ค. 65 3781/65
391 ส.อ. ปณิต    รัสมิภตูานนท์ 5600002090 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
392 ส.อ. ปกอนันต์    ศิริประเสริฐ 5600003156 ป.5 พนั.25 ส.ค. 65 3781/65
393 ส.อ. มารุต    เจริญอ่อน 5600003185 รร.ป.ศป. ส.ค. 65 3781/65
394 ส.ท. จักรพนัธ ์   เกตุโชติ 5600003343 ธ.พญาไท ก.ย. 65 4401/65
395 น.ส. ปยิวรรณ    หอมจิตร 5600004962 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
396 ส.ท. มงคลศักด์ิ    คํามูล 5600007460 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
397 อส.ทพ. จตุพร    นันทะนา 5600011107 กรม ทพ.21 ส.ค. 65 3781/65
398 อส.ทพ. ธนวฒัน์    แก้วก่ํา 5600011804 กรม ทพ.22 ส.ค. 65 3781/65
399 อส.ทพ. วชัระพงศ์    เอี่ยมวงศ์ 5600012752 กรม ทพ.47 ส.ค. 65 3781/65
400 น.ส. มัณฑริกา    คงรอด 5600012826 แผนก ธก.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ส.ค. 65 3781/65
401 นดย. พฒันพงศ์    คํามะยอม 5610000189 มทบ.28 ส.ค. 65 3781/65
402 ส.ท. วรีเกียรติ    ศรีมงคล 5610001247 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ ก.ย. 65 4401/65
403 ส.ท. พงศธร    ประเสริฐศรี 5610002737 ป.9 พนั.19 ส.ค. 65 3781/65
404 ส.ต. พรีะพล    ปวงทเุลา 5610002779 ปตอ.1 พนั.6 พ.ค. 64 1601/64
405 ส.ต. สหพล    วมิลมุข 5610002975 มทบ.31 ส.ค. 65 3781/65
406 ส.ต. กฤษฎา    แสวงศิริผล 5610003202 ธ.เซ็นทรัล ลาดพร้าว ก.ย. 65 4401/65
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407 ส.ท. เทพนคร    อุทธสิงห์ 5610003431 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ  มอลล์ ก.ย. 65 4401/65
408 ส.อ. สุเมธ    งามจันอัด 5610003976 ศร. ส.ค. 65 3781/65
409 น.ส. จารุวรรณ    แจ้งใจ 5610005721 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
410 อส.ทพ. เปรม    แต้ประเสริฐ 5610005890 ทพ.22(อส.ทพ.) ส.ค. 65 3781/65
411 นาย จันทา    ลุนภงูา 5610006209 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
412 ร.ต.หญิง สกุลตลา   อะทะไชย 5610006814 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 65 4401/65
413 น.ส. มีนา    ใจดี 5610006894 ม.พนั.22 ศม. ส.ค. 65 3781/65
414 นาย สุนทร    บตุรี 5610007066 ธ.อํานาจเจริญ ก.ย. 65 4401/65
415 ส.ท. ไพรวลัย์    ศักด์ิศรี 5610007609 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
416 ส.ต. อารีย์    สมพร 5610008502 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 65 4401/65
417 นาย ประมาณ    พวงทอง 5610008735 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
418 ส.ต. พรพทิกัษ ์   ระเมิ๊ด 5610009357 มทบ.22 มิ.ย. 65 2381/65
419 ส.ต. ธณภพ    เพช็รกลับ 5610009990 ธ.นครนายก ก.ย. 65 4401/65
420 ส.ต. ชินวฒัน์    ภมูิเหล่าม่วง 5610010130 ศม. ก.ค. 65 3081/65
421 อส.ทพ. วชัระ    อะมะลี 5610010236 กรม ทพ.22 ส.ค. 65 3781/65
422 อส.ทพ. ธรีวฒิุ    จําปาชัย 5610010374 กรม ทพ.41 ส.ค. 65 3781/65
423 น.ส. พชัดา    ชัยศิริพรพรหม 5610010432 ร้อย.ฝรพ.2 ส.ค. 65 3781/65
424 น.ส. พนิตานันท ์  วรนิพฐิสกุล 5610010864 ธ.เซ็นทรัล ลาดพร้าว ก.ย. 65 4401/65
425 น.ส. วรัญชลีพร   วรนิพฐิสกุล 5610010865 ธ.เซ็นทรัล ลาดพร้าว ก.ย. 65 4401/65
426 อส.ทพ. มานพ    เนียมหอม 5610011520 กรม ทพ.11 ส.ค. 65 3781/65
427 ส.ต. บราฮิม    ชูละ 5610011999 กรม ทพ.44 ส.ค. 65 3781/65
428 น.ส. สมใจ    แซ่อุย 5610012879 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 65 4401/65
429 นาง กนกลดา   แสงสุรีย์พรชัย 5610013060 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 65 4401/65
430 พลฯ ศราวฒิุ    สีดาแก้ว 5610013931 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
431 น.ส. ขนิษฐา    จารุการ 5620000173 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม ส.ค. 65 3781/65
432 อส.ทพ. เอกพล   แก้วศรีขวญั 5620000480 กรม ทพ.48 ส.ค. 65 3781/65
433 ส.ต. ฐาปณา    คําพานิช 5620000915 ม.1 พนั.3 รอ. ส.ค. 65 3781/65
434 ส.ต. ภานุกร    ปะการะสังข์ 5620001265 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ ก.ย. 65 4401/65
435 ส.ต. สรายุทธ    เพชรรักษ์ 5620001456 ธ.ทุ่งสง ก.ย. 65 4401/65
436 อส.ทพ. อาณัติศักด์ิ   นนทไ์ชย 5620002496 กรม ทพ.13 ก.ค. 65 3081/65
437 อส.ทพ. ดนัย    อุทะลี 5620003318 กรม ทพ.22 ส.ค. 65 3781/65
438 อส.ทพ. พงษช์ัย    ปิ่นประดับ 5620003326 กรม ทพ.22 ส.ค. 65 3781/65
439 อส.ทพ. พเิชษฐ์    พรมรัตน์ 5620003327 กรม ทพ.22 ส.ค. 65 3781/65
440 ส.ต. ยสินทร   นิธเิศรษฐทรัพย์ 5620004104 บก.กช. ส.ค. 65 3781/65
441 อส.ทพ. วชัรกร    หลําหลี 5620004246 กรม ทพ.46 ส.ค. 65 3781/65
442 ส.ต.หญิง จินตนา    บตุรขวญั 5620005176 บก.กช. ส.ค. 65 3781/65
443 นาง อําพร    โพธิศ์รี 5620007634 ธ.ปอ้มพระจุลจอมเกล้า ก.ย. 65 4401/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
444 อส.ทพ. พงศ์สิทธิ ์  เวยีงอินทร์ 5620007963 กรม ทพ.33 ส.ค. 65 3781/65
445 อส.ทพ. ภาคภมูิ    นิลปวน 5620007968 กรม ทพ.33 ส.ค. 65 3781/65
446 อส.ทพ. ปกรณ์    ตุลยกุล 5620009103 กรม ทพ.41 ส.ค. 65 3781/65
447 พ.ต.หญิง หงส์หยก  หมื่นไธสง 5620009309 มทบ.12 ส.ค. 65 3781/65
448 น.ส. นันทวรรณ    สิงหแ์ก้วสืบ 5620009604 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
449 นาง ศรีประไพ    จันทร์นาค 5620009605 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
450 อส.ทพ. รชต    สุดโท 5620010582 กรม ทพ.22 ส.ค. 65 3781/65
451 อส.ทพ. วฒิุชัย    มาลัยสนั่น 5620011678 กรม ทพ.48 ส.ค. 65 3781/65
452 อส.ทพ. จักรี    แสนสีแก้ว 5620012112 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
453 อส.ทพ. สิทธพิงษ ์   เหล็กชุบ 5620012123 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
454 อส.ทพ. สุรพงษ ์   หอละเอียด 5620012126 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
455 ส.ท. วทิติ    สินคง 5620013742 ป.9 พนั.109 ส.ค. 65 3781/65
456 นดย. พทัธกิรณ์    ศรีสุขคินา 5620014384 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
457 ส.ท. นเรศ    บญุชอบ 5620014738 ร.29 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
458 อส.ทพ. อัทสรณ์    พนัธส์อาด 5620016273 กรม ทพ.23 ส.ค. 65 3781/65
459 ส.ต. สราวฒิุ    ทวะชาลี 5630000301 มทบ.19 ส.ค. 65 3781/65
460 นาย แดง    หล้าใหม่ 5630000899 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 65 4401/65
461 นาง ศรีใย    หล้าใหม่ 5630000900 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 65 4401/65
462 น.ส. จิราพร    เพชรวนั 5630001736 สปช.ทบ. ส.ค. 65 3781/65
463 ส.ต. เรวฒิุ    วเิชียร 5630001827 ป.72 พนั.721 ส.ค. 65 3781/65
464 นาง จุฬาภรณ์    งามกิ่ง 5630001868 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
465 อส.ทพ. ชินาธปิ    วรวรีะ 5630001936 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
466 อส.ทพ. ณัฐพงษ ์   พนิสา 5630002088 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
467 อส.ทพ. อาทติย์    คงสักบนั 5630002719 ทพ.47(อส.ทพ.) ส.ค. 65 3781/65
468 อส.ทพ. วฒิุพงษ ์   เต็งเที่ยง 5630003731 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
469 นาง จําป ี   หาญพทิกัษ์ 5630004045 ธ.จรัญสนิทวงศ์ ก.ย. 65 4401/65
470 ส.อ.หญิง พวงชมพ ู ปสัสาพนัธุ์ 5630006430 รพ.ค่ายสุรนารี ส.ค. 65 3781/65
471 พล.อส. จักรกฤษณ์    ล้วนดี 5630007490 ธ.โลตัส บางกะปิ ก.ย. 65 4401/65
472 นาย กฤษฎา    ตุ่นแก้ว 5630009403 ธ.เซ็นทรัลเฟสติวลั ช.ม. ก.ย. 65 4401/65
473 นาย ธรีภทัร    ปยิะเวชการ 5630009942 ทภ.3 ส.ค. 65 3781/65
474 นาง เดือน    ขําสะนะ 5630011217 รร.ป.ศป. ส.ค. 65 3781/65
475 พลฯ ชัชวาล    ดอกไม้ 5630011389 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
476 พลฯ ชัยไพบลูย์    พรมเขียน 5630011391 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
477 พลฯ เชษฐ์ณรงค์    ผิวอ้วน 5630011392 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
478 พลฯ ถิรวทิย์    กันหารินทร์ 5630011397 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
479 พลฯ นวพล    ครองยุติ 5630011398 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
480 พลฯ ปรเมศวร์    มาโพธิ์ 5630011401 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
481 พลฯ ปริญญา    ดวงแก้วปั๋น 5630011402 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
482 พลฯ วชัระ    ดอกไม้ 5630011414 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
483 พลฯ วฒันา    กงทอง 5630011415 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
484 พลฯ ศราวฒิุ    ศรีหาผล 5630011416 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
485 พลฯ สุทธชิัย    ปญัญะพมิพ์ 5630011420 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
486 พลฯ อนันต์สิทธิ ์  พมิพกรรณ์ 5630011423 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
487 พลฯ อนุรักษ ์   ชํานาญกร 5630011425 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
488 พลฯ อภสิิทธิ ์   นามมุงคุณ 5630011426 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
489 พลฯ อานนท ์   พมิพา 5630011430 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
490 พลฯ เอกพล    แวน่ระเว 5630011432 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
491 พลฯ เกริกชัย    โคมทอง 5630011617 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
492 พลฯ จิรวฒัน์    ธญัญะรักษ์ 5630011620 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
493 พลฯ จิระศักด์ิ    ศรีพรม 5630011621 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
494 พลฯ ณัฐพล    คงศรี 5630011627 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
495 พลฯ ณัฐสิทธ ิ   พลสวสัดิ 5630011628 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
496 พลฯ เถลิงรัตน์    พานอ่อน 5630011630 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
497 พลฯ ทวทีรัพย์    บญุเพง็ 5630011632 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
498 พลฯ ธนกร    สมทา 5630011633 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
499 พลฯ นพชัย    แก้วมุกดา 5630011634 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
500 พลฯ ปรัชญา    จิตสาร 5630011636 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
501 พลฯ พงษพ์ฒัน์    โคระรัตน์ 5630011638 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
502 พลฯ พงษศั์กด์ิ    ผลทวี 5630011639 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
503 พลฯ พานุวตัร    สุสา 5630011640 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
504 พลฯ พเิชษฐ์    คะหาญ 5630011641 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
505 พลฯ พทุธพงศ์    กุลชัย 5630011644 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
506 พลฯ สิทธกิร    ชาตรี 5630011650 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
507 พลฯ อนุศิษฐ์    เมืองศรี 5630011652 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
508 พลฯ อัษฎา    ทบัทมิ 5630011655 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
509 อส.ทพ. จักรินทร์    พทุธวงศ์ 5630012045 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
510 อส.ทพ. ณัฐพนัธุ ์   เมตตาจิต 5630012047 กรม ทพ.14 ส.ค. 65 3781/65
511 อส.ทพ. คมสัน   ทรัพย์ทชิากร 5630012085 กรม ทพ.47 ส.ค. 65 3781/65
512 อส.ทพ. ไพโรจน์    คงจ้อย 5630012144 กรม ทพ.47 ส.ค. 65 3781/65
513 อส.ทพ. ริสซวน    ยะผา 5630012167 กรม ทพ.47 ส.ค. 65 3781/65
514 อส.ทพ.หญิง อรธรีา  สันหมาด 5630012386 กรม ทพ.47 ส.ค. 65 3781/65
515 อส.ทพ. เริงอนันต์    สาระพงษ์ 5630012531 กรม ทพ.47 ส.ค. 65 3781/65
516 อส.ทพ. ฐนกร    พรหมมุณี 5630013253 กรม ทพ.47 ส.ค. 65 3781/65
517 อส.ทพ. อิทธพิล   ปลอดแคล้ว 5630013290 กรม ทพ.47 ส.ค. 65 3781/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
518 ส.ต. ณัฐกร    คชเวก 5630013809 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
519 ส.ต. สุริยัน    สําราญใจ 5630015104 ม.5 พนั.24 รอ. พ.ย. 64 4901/64
520 ส.ต. เสกสรร    สร้อยผล 5630015115 รพ.ค่ายศรีพชัรินทร ส.ค. 65 3781/65
521 นาย พสิิษฐ์    จันทร์สมบติั 5640000130 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
522 นาง ลําพนั    จันทร์สมบติั 5640000131 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
523 อส.ทพ. สุพจน์    หวัแหวน 5640000372 กรม ทพ.47 ส.ค. 65 3781/65
524 น.ส. ทบัทมิ    อ่อนละมัย 5640000512 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 65 4401/65
525 พลฯ กฤตพงษ ์   ไชมนาท 5640000591 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
526 พลฯ เกรียงศักด์ิ    กาญจนศรี 5640000592 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
527 พลฯ คาว ี   แก้วชาด 5640000593 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
528 พลฯ ชยานนท ์   บญุสอน 5640000594 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
529 พลฯ ณัฐพล    สีแหล้ 5640000596 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
530 พลฯ ธวชัชัย    โพธสินธ์ 5640000597 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
531 พลฯ ธวชัชัย    ลัดดา 5640000598 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
532 พลฯ นันทวฒัน์    จงดี 5640000599 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
533 พลฯ บญุฤทธิ ์   ฮุนทวชีัย 5640000601 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
534 พลฯ ปยิะพงษ ์   โสภา 5640000604 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
535 พลฯ วรพล    ศรีแสงจันทร์ 5640000607 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
536 พลฯ วษิณุ    สุทาสี 5640000610 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
537 พลฯ ศตวรรษ    บญุมาพลิา 5640000612 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
538 พลฯ ศรีมงคล    ไชยบํารุง 5640000613 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
539 พลฯ อดิศร    ตากิ่นนอก 5640000615 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
540 นาง สงวน    ไชยวทิะ 5640000838 ร.152 พนั.1 ก.พ. 64  1/64
541 น.ส. สุธารส    ไชยวทิะ 5640000839 ร.152 พนั.1 ก.พ. 64  1/64
542 พลฯ นัฐพล    ชูญาติ 5640002169 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
543 พลฯ ปฏพิล    ประเสริฐศิลป์ 5640002173 ร.6 พนั.1 ส.ค. 65 3781/65
544 อส.ทพ.หญิง ภทัรบดินทร์ รัตนากรกุล 5640002479 ทภ.4 ก.ค. 65 3081/65
545 อส.ทพ. อภชิิต    พรรณราย 5640003008 กรม ทพ.44 ส.ค. 65 3781/65
546 อส.ทพ. ธนกฤต   โสภณพฒิุพร 5640003649 กรม ทพ.47 ส.ค. 65 3781/65
547 อส.ทพ. เดชาวฒัน์    เพง็ชัย 5640003744 กรม ทพ.41 ส.ค. 65 3781/65
548 อส.ทพ. วศิรุต    อรุโณทยั 5640003750 กรม ทพ.41 ส.ค. 65 3781/65
549 อส.ทพ. สถาพร    แก้วคําสอน 5640004550 กรม ทพ.21 ส.ค. 65 3781/65
550 ส.ต. อภสิิทธิ ์   ศรทอง 5640005226 พนั.ปพ.รอ. ส.ค. 65 3781/65
551 ส.ต. ประณิธาณ    ประจง 5640006234 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 65 4401/65
552 ส.ต. ประทปี    นางาม 5640006749 ม.1 พนั.3 รอ. ส.ค. 65 3781/65
553 อส.ทพ. ปยิณัฐ    รอดเหลือ 5640007283 กรม ทพ.49 ส.ค. 65 3781/65
554 น.ส. กชมน    มณีเอี่ยม 5640007643 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 65 4401/65
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555 ส.อ. ปรัชญา    วาจาทะศิลป์ 5640007644 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
556 น.ส. บญุนิธ ิ   เรืองศรี 5640007738 พนั.ปจว. ส.ค. 65 3781/65
557 อส.ทพ. นัทธพงศ์    การินทร์ 5640009111 กรม ทพ.11 ส.ค. 65 3781/65
558 อส.ทพ. พงศ์พล    แถวอุทมุ 5640009306 กรม ทพ.21 ส.ค. 65 3781/65
559 อส.ทพ. อิทธนิัย    นิ่มน้อย 5640009662 กรม ทพ.41 ส.ค. 65 3781/65
560 ส.ต. วสิิทธิ ์   หาคํา 5650001551 พนั.นร.รร.ขว.ทบ. ส.ค. 65 3781/65
561 ส.อ. อัทธกานต์    เอี่ยมเรือง 5650003290 กส.ทบ. ก.ค. 65 3081/65
562 น.ส. ธนภรณ์    นาสมยนต์ 5650004843 ศสท.กส.ทบ. ส.ค. 65 3781/65
563 นาง พมิลพรรณ  วาจาทะศิลป์ 5650005136 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
564 น.ส. ปยิะรัตน์    วริิยะวฒันะ 5650005352 ธ.ดําเนินสะดวก ก.ย. 65 4401/65
565 นาย จิรภทัร    จันบวัโฮม 5650005523 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท ส.ค. 65 3781/65
566 นาง สมจิตร์    พรประทมุ 5650005633 รพศ.2 พนั.2 ส.ค. 65 3781/65
567 นาง บญุทพิย์    ใหญ่เลิศ 5650005885 ร.16 พนั.1 มิ.ย. 65 2381/65
568 นาย ธนวนิทร์    นิลจันทร์ 5650006497 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
569 อส.ทพ. อัสนาว ี   บาสอลอ 5650007377 กรม ทพ.41 ส.ค. 65 3781/65
570 น.ส. นางน้อย    ศรีนวล 5650008007 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 65 4401/65
571 นาง ชลิตชาภทัร    ชารีโคตร 5650008571 ธ.อุดรธานี ก.ย. 65 4401/65
572 นาง ปา่น    เขียววรณ์ ต100186/28 ธ.แจ้งวฒันะ ก.ย. 65 4401/65
573 นาง เขื่อน    ศรีหานาม ต101246/28 ธ.สกลนคร ก.ย. 65 4401/65
574 จ.ส.อ. วราภมูิ    สุวะโสภา ต101364/28 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
575 นาง ชะโลม    เปรมสังข์ ต102250/28 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
576 พ.ต. โกญจนาท    มากนวล ต103416/28 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
577 นาง อารีย์    มากนวล ต103417/28 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
578 จ.ส.อ. วรพล    คะเณศรี ต104002/28 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
579 นาง สมหมาย    พมิพกัณต์ ต104026/28 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
580 จ.ส.อ. พฒันา    โคตุระมา ต105928/28 ธ.ข่วงสิงห์ ก.ย. 65 4401/65
581 นาง จริยา    อุรีรักษ์ ต106796/28 ธ.กระทุ่มแบน (ถ.สุคนธวทิ) ก.ย. 65 4401/65
582 นาง ดวงจันทร์    สวนสําแดง ต107126/29 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 65 4401/65
583 นาง ศิวาพร    ขบวนโยธนิ ต109502/29 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
584 จ.ส.อ. สมชาย    แจ่มสอาด ต110694/29 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ก.ย. 65 4401/65
585 นาง ชะม้อย    ฤทธิเ์ทพ ต110993/29 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ก.ย. 65 4401/65
586 จ.ส.อ. พรีะ    รักษาวงศ์ ต111448/29 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 65 4401/65
587 จ.ส.อ. สุเทพ    อํานวยผล ต114308/29 ธ.แม่ฮ่องสอน ก.ย. 65 4401/65
588 นาง สมบติั    เหมืองทอง ต118085/29 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
589 ร.อ. สุมนเจตน์    มณีวรรณ ต118312/29 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 65 4401/65
590 นาง ทองเกิน    เหล่าบตุรศรี ต11969/13 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
591 นาง นวลจันทร์   คล่องส่ังสอน ต11977/13 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
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592 นาง เยาวเรศ    ชัยกุล ต119907/29 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
593 นาง สมปอง    สุขสมชล ต119998/29 ธ.ตะพานหนิ ก.ย. 65 4401/65
594 นาง นัทธมน    เกษณีย์บตุร ต123094/29 ธ.เดอะมอลล์  บางกะปิ ก.ย. 65 4401/65
595 นาง ฉววีรรณ    สิงหโ์ต ต125159/29 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 65 4401/65
596 พ.ท. วฒิุศาสตร์    สินโคกสูง ต12701/14 ธ.ยโสธร ก.ย. 65 4401/65
597 นาง กิ่งคํา    ดอนลาว ต127034/30 ธ.เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ก.ย. 65 4401/65
598 ส.อ. มนัส    บวัเทศ ต129304/30 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
599 นาง สงบ    หลงทรัพย์ ต129858/30 ธ.ถ.ประจักษ์-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
600 นาง ผ่องศรี    ซ่ือตรง ต130935/30 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 65 4401/65
601 นาง พนัธ ์   ผิวนวล ต130990/30 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
602 น.ส. นงลักษณ์    ผิวนวล ต130991/30 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
603 นาง เกษร    หงษคํ์า ต132270/30 ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ก.ย. 65 4401/65
604 จ.ส.อ. ดํารงค์รักษ ์   เงินมาก ต132462/30 ธ.พะเยา ก.ย. 65 4401/65
605 นาง ประภาพรรณ   โคตุระมา ต133451/30 ธ.ข่วงสิงห์ ก.ย. 65 4401/65
606 นาง ช่วย    ภพูมิาย ต134554/30 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ย. 65 4401/65
607 นาง ฝอยทอง    เกษมเนตร ต135729/30 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ย. 65 4401/65
608 นาย ศิษฏ ์   ลอยศักดากุล ต136856/30 ธ.พรานนก ก.ย. 65 4401/65
609 นาง ดวงเดือน    อยู่หลาย ต138626/30 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
610 นาง หนํา    ดวงจิต ต139732/30 ธ.พะเยา ก.ย. 65 4401/65
611 นาง นัฐฉพร    ปิ่นทอง ต140496/30 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
612 นาง ญาณิกา    แก้วสมบญุ ต140658/30 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 65 4401/65
613 นาย ปราศัย   ตันสุวรรณรัตน์ ต142342/30 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
614 นาง มาลัย    เดชะบญุ ต143270/30 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ลําปาง ก.ย. 65 4401/65
615 นาง ดอกไม้    อ่องเพง็ ต143386/30 ธ.ตาก ก.ย. 65 4401/65
616 นาง โสภณิ    สุขเกษม ต145731/30 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ลําปาง ก.ย. 65 4401/65
617 นาง ชะโอน    แผนสมบรูณ์ ต146063/31 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
618 จ.ส.อ. ชํานาญ    ชูชื่น ต146487/31 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 65 4401/65
619 นาย เจริญ    เจริญไชย ต147238/31 ธ.บิ๊กซี-อุดรธานี ก.ย. 65 4401/65
620 นาง ปรียนิตย์   เนียมบญุเจือ ต148165/31 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
621 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ    รักษนคร ต148558/31 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
622 นาย ศุภชัย    ดีบกุคํา ต148599/31 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
623 นาย น้อย    ผอมสระน้อย ต149016/31 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
624 นาง ขวญัตา    คล้ายจินดา ต150742/31 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
625 นาง สังวาลย์    ช่ําชอง ต151357/31 ธ.กระทุ่มแบน (ถ.สุคนธวทิ) ก.ย. 65 4401/65
626 นาย ไสว    แก่นมั่น ต151480/31 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
627 นาง เจริญ    ไชยคํามิ่ง ต153194/31 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 65 4401/65
628 จ.ส.อ. ไสว    เพิ่มขึ้น ต153959/31 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
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629 น.ส. กาญจนา    เดชเฟื่อง ต154153/31 ธ.รามอินทรา กม.8 ก.ย. 65 4401/65
630 ส.อ. นคเรศ    เม่นพร้ิง ต154408/31 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 65 4401/65
631 ส.อ. พยงค์    ศรีจันทร์ ต154603/31 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 65 4401/65
632 นาย โชติ    บางพทิกัษ์ ต154817/31 ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ก.ย. 65 4401/65
633 นาง สันติ    เมฆสวา่ง ต154875/31 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ก.ย. 65 4401/65
634 นาง นงนุช    นัยสุวรรณ ต155340/31 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 65 4401/65
635 ร.ต. สนิท    คําวงค์ษา ต155535/31 ธ.ถนนช้างเผือก เชียงใหม่ ก.ย. 65 4401/65
636 ร.ท. สุรินทร์    พึ่งทรัพย์ ต155719/31 ธ.ทุ่งสง ก.ย. 65 4401/65
637 นาง วไิล    ชายทวปี ต157211/31 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ย. 65 4401/65
638 น.ส. พเิชษฐ์    พฒุงาม ต158384/31 ธ.ย่อยอ่อนนุช ก.ย. 65 4401/65
639 นาง บวัเรียน    แสงงาม ต161211/31 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 65 4401/65
640 ร.ท. ปญัญา    รามฤทธิ์ ต161697/31 มทบ.210 ต.ค. 64 4321/64
641 นาง ศิริบงัอร    เพช็รจํารัส ต162098/31 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
642 นาง มยุรี    โนนสวา่ง ต162121/31 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 65 4401/65
643 นาง พงษจ์ันทร์    จันทะวงษา ต162245/31 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
644 นาย ศุภชัย    เพช็รสันทดั ต162560/31 ธ.เมืองเอก-รังสิต ก.ย. 65 4401/65
645 นาง เอื้อน    โรจนปาน ต162799/31 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
646 นาง ทองหล่อ    ไกรสํารวม ต162999/31 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 65 4401/65
647 นาง กุหลาบ    ชมภพูื้น ต163250/31 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 65 4401/65
648 นาง นาวนิ    รามเนตร ต163653/31 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 65 4401/65
649 จ.ส.ต. เรืองชัย    สายบวั ต164002/31 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ลําปาง ก.ย. 65 4401/65
650 นาง มาลัย    ล้ิมประเสริฐ ต164362/31 ธ.สูงเม่น ก.ย. 65 4401/65
651 นาง ประพนัธพ์ศิ    เสือน้อย ต164606/31 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 65 4401/65
652 นาง กรรณิการ์    มีแฟง ต164891/31 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ก.ย. 65 4401/65
653 นาง กลอยใจ    ก้อนคํา ต165586/31 ธ.สํานักพหลโยธนิ ก.ย. 65 4401/65
654 นาย แสวง    ก้อนคํา ต165587/31 ธ.สํานักพหลโยธนิ ก.ย. 65 4401/65
655 นาง น้ําค้าง    สอนชุน ต166265/31 ธ.ชัยนาท ก.ย. 65 4401/65
656 ส.อ. สุรินทร์    ศักด์ิเพช็ร ต167603/31 ธ.ถนนเวสสุวรรณ์ (น.ว.) ก.ย. 65 4401/65
657 นาง บญุยัง    ฝ้ันคําสาย ต167687/31 ธ.จันทบรีุ ก.ย. 65 4401/65
658 น.ส. สุนันทา    เยียวยา ต167932/31 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
659 ส.อ. เฉลียว    ชุ่มจิตต์ ต170525/32 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 65 4401/65
660 นาง วาสนา    พรมมา ต171068/32 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 65 4401/65
661 ร.ต. ธงชัย    เล้ียงเชื้อ ต172006/32 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 65 4401/65
662 นาง สําเริง    ทองจันทร์ ต172780/32 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
663 พ.อ. จรูญ    เกิดแก้ว ต173153/32 ธ.กระบี่ ก.ย. 65 4401/65
664 นาย บญุเลิศ    จินตรักษ์ ต173474/32 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
665 นาง บญุพร้อม    ภาระกุล ต174318/32 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
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666 นาง ทองใส    บํารุงรส ต174348/32 ธ.โรบนิสัน ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
667 นาง สุดาลักษณ์   สุทธปิระภา ต174510/32 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
668 นาง วนัเพญ็    มณีจักร ต174837/32 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 65 4401/65
669 นาง น้อย    พุ่มเกาะ ต176042/32 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
670 นาง จันทกานต์    แสนน้อย ต176178/32 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
671 น.ส. เฉลิมศรี    มาลัยทอง ต176254/32 ธ.ตลาดเซฟวนั นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
672 นาง อุทยัวรรณ    คงทอง ต176588/32 ธ.เดอะมอลล์ นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
673 นาง บญุมี    พทุดันพงษ์ ต176599/32 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
674 นาง สุนทรี    บญุเมือง ต176804/32 ธ.ถนนพบิลูละเอียด-น.ม. ก.ย. 65 4401/65
675 นาย เข็มทอง    ปราณี ต177294/32 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 65 4401/65
676 นาง เยาวลักษณ์  บําเพญ็วฒันา ต177473/32 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
677 นาง ทอน    พมิพไ์สย์ ต179187/32 ธ.พนมสารคาม ก.ย. 65 4401/65
678 นาย แล่    อาทรณ์ ต179207/32 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 65 4401/65
679 ร.ต. ศิวรุจน์  วรรักษว์ฒันาพร ต183565/32 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
680 นาง ประทาน    สีทองทมุ ต1842/09 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 65 4401/65
681 ส.อ. สํารวย    พร้อมสุข ต184378/32 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
682 นาง อํานวย    พร้อมสุข ต184380/32 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
683 นาง เล่ียม    ศรีสาคร ต18479/16 ธ.มีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
684 นาง วาสนา    โพธิศ์รี ต184925/32 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ก.ย. 65 4401/65
685 นาย กําพล    รัตนจางวาง ต185425/32 ธ.เตาปนู ก.ย. 65 4401/65
686 นาง วนัเพญ็    รองอ่ํา ต185531/32 ธ.รามอินทรา ก.ย. 65 4401/65
687 นาง ลําใย    สระแก้ว ต186201/32 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 65 4401/65
688 ร.ต. พนม    ต๊ิบปะละวงศ์ ต189212/32 ธ.ถนนบญุวาทย์ ก.ย. 65 4401/65
689 ส.อ. จําเริญ    ศรีขลา ต190922/32 ธ.ชุมแพ ก.ย. 65 4401/65
690 น.ส. อําพรอย    เปลาเล ต191321/32 ธ.สวรรคโลก ก.ย. 65 4401/65
691 นาย ยรรยง    ผลรินทร์ ต191641/32 ธ.น่าน ก.ย. 65 4401/65
692 นาง รัชนี    โพสัย ต192273/32 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
693 ร.ต. ศรีพจน์    บญุยืน ต193089/32 ธ.พะเยา ก.ย. 65 4401/65
694 ร.ต. พสิิษฐ์    วรนิพฐิสกุล ต193097/32 ธ.เซ็นทรัล ลาดพร้าว ก.ย. 65 4401/65
695 นาง บวัผัน    ฟองแก้ว ต193181/32 ธ.พะเยา ก.ย. 65 4401/65
696 นาง หอมไกล    แสงงาม ต194536/32 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
697 นาง ทองเทยีน    วารีกุล ต194726/32 ธ.พะเยา ก.ย. 65 4401/65
698 นาง กุศล    นาควเิชียร ต194787/32 ธ.เดอะคริสตัลเอสบ ีราชพฤกษ์ ก.ย. 65 4401/65
699 นาย สมบรูณ์    มั่งสมบรูณ์ ต194921/32 ธ.สาธปุระดิษฐ์ ก.ย. 65 4401/65
700 ร.ต. เสรี    เจริญมูล ต195639/33 ธ.บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่ ก.ย. 65 4401/65
701 นาง ลัดดา    ม่วงเกษม ต196209/33 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ย. 65 4401/65
702 นาง มาลาตี    เปี่ยมวลัิย ต196225/33 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
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703 จ.ส.อ. ปราโมทย์    ศรีโท ต196237/33 ธ.พระพทุธบาท ก.ย. 65 4401/65
704 น.ส. สุริยา    โค้ววาริน ต197540/33 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ย. 65 4401/65
705 นาง ฉลวย    นอบไทย ต19981/17 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
706 นาง ทศันีย์    รังสิยานนท์ ต200041/33 ธ.มหาวทิยาลัยศรีปทมุ ก.ย. 65 4401/65
707 นาง บญุมี    ทองสุข ต200343/33 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 65 4401/65
708 นาง ธารทพิย์    เพชรลักษณ์ ต200605/33 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 65 4401/65
709 นาย คําคล้าย    จันสวรรค์ ต200797/33 ธ.อุดรธานี ก.ย. 65 4401/65
710 จ.ส.อ. สฤษด์ิ    คงเดชา ต201542/33 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
711 นาง จีระพร    นิภาศิริกุล ต205115/33 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง ก.ย. 65 4401/65
712 นาง ทมุมา    ประภาสัย ต205694/33 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
713 นาง จอมศรี    นวลละออ ต206897/33 ธ.สํานักพหลโยธนิ ก.ย. 65 4401/65
714 นาง สุมนต์    แสนพงษ์ ต207663/33 ธ.บางละมุง ก.ย. 65 4401/65
715 นาง พรทพิย์   ตันสุวรรณรัตน์ ต208295/33 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
716 นาย สุนทร    ทมิสกุล ต208557/33 ธ.เตาปนู ก.ย. 65 4401/65
717 นาง จําป ี   ศรีโพธิ์ ต210167/33 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
718 น.ส. วมิลวลัย์    สัมมาขันธ์ ต210983/33 ธ.บางลําภู ก.ย. 65 4401/65
719 นาง คําศรี   จํารูญประดิษฐ์กุล ต21103/17 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
720 นาง สมจิตร    ศรีชัยภมูิ ต211322/33 ธ.นครราชสีมา ก.ค. 65 3081/65
721 จ.ส.อ. ลภน  จํารูญประดิษฐ์กุล ต212344/33 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
722 นาง สนอง    ปะละไทย ต213631/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
723 นาง กี    คําบุ่ง ต214212/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
724 นาง ธนัยนันท ์   วรนิพฐิสกุล ต214691/33 ธ.เซ็นทรัล ลาดพร้าว ก.ย. 65 4401/65
725 นาง อารีย์    ฟกัสุวรรณ ต215487/33 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ย. 65 4401/65
726 น.ส. ฟองนวล  ราษฎร์จันทร์คํา ต216085/33 ธ.ถนนบญุวาทย์ ก.ย. 65 4401/65
727 นาง ปณิดา    ศรีบวับาน ต218795/33 ธ.ข่วงสิงห์ ก.ย. 65 4401/65
728 นาง ทองขาว    มิ่งสกุล ต218877/33 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
729 นาง วไิลวรรณ    บญุลือ ต219325/33 รพศ.3 ส.ค. 65 3781/65
730 น.ส. ภาวณีิ    สารโชต ต219732/33 ธ.หนองคาย ก.ย. 65 4401/65
731 นาง บญุมี    บรีุรัมย์ ต221168/33 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
732 นาย ช้าง    สนรัมย์ ต221169/33 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
733 นาง ทองด้วง    สนรัมย์ ต221170/33 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
734 นาง ทองคํา    มะลิอ่อง ต221528/33 ธ.สุพรรณบรีุ ก.ย. 65 4401/65
735 นาง นภาภรณ์    ส่ีสิน ต222695/33 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
736 นาง กณิกา    กล่อมสกุล ต223415/33 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
737 จ.ส.อ. สมเกียรติ   ทองพลอย ต223743/33 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 65 4401/65
738 ร.ต. ถาวร    เจริญวงศ์ ต223953/33 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
739 นาง สมนึก    โพธิง์าม ต224440/34 ธ.บางบวั ก.ย. 65 4401/65
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740 นาง สัมพนัธ ์   กองดอน ต224983/34 ธ.บางขุนนนท์ ก.ค. 65 3081/65
741 นาง สําราญ    พุ่มพวง ต228156/34 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
742 นาง พจนา    ตันเถา ต228614/34 ธ.หวัหนิ ก.ย. 65 4401/65
743 นาง ยุพนิธ ์   ใจดํา ต229979/34 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 65 4401/65
744 นาง สุวรรณ    โสภณิ ต230162/34 ธ.ประชานิเวศน์ 1 ก.ย. 65 4401/65
745 น.ส. จินตนา    ดุมใหม่ ต230419/34 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
746 นาง อุไรพร    พงษท์บั ต231176/34 ร้อย.ลว.ไกล 3 ส.ค. 65 3781/65
747 นาง ทองใบ    วรรณจันทร์ ต231341/34 ธ.เทสโก้  โลตัส  บงึกาฬ ก.ย. 65 4401/65
748 นาง ประชิต    สดใส ต231477/34 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
749 นาง ปกัปิ่น    อาศัยนา ต231677/34 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง ก.ย. 65 4401/65
750 ส.ต. สายชล    เรือโปะ๊ ต231847/34 ธ.นางรอง ก.ย. 65 4401/65
751 นาง บญุเรือน    ล้วนดี ต231973/34 ธ.โลตัส บางกะปิ ก.ย. 65 4401/65
752 นาง บวัลอย    มีธรรม ต232659/34 ธ.ถนนบญุวาทย์ ก.ย. 65 4401/65
753 นาง นภทัร์   ประสิทธิสุ์วรรณ ต232967/34 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
754 ส.อ. จิรภทัร    ชุมพล ต233626/34 ธ.เลย ก.ย. 65 4401/65
755 นาง นันทพิย์    บวัเทศ ต234217/34 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
756 น.ส. รัตนา    เที่ยงวนั ต234498/34 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
757 นาง จรูญศรี    แก้วมณี ต235006/34 ธ.บางแค ก.ย. 65 4401/65
758 จ.ส.อ. ไพทรูย์    บวัจันทร์ ต235237/34 มทบ.310 ส.ค. 65 3781/65
759 นาง วรรณา    สุขสวสัด์ิ ต235880/34 ธ.อ่างทอง ก.ย. 65 4401/65
760 ส.อ. สืบสกุล    บษุบาแย้ม ต236244/34 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 65 4401/65
761 นาง นพวรรณ  ศิลปวฒันานันท์ ต236459/34 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 65 4401/65
762 จ.ส.อ. ประเสียร    เสียงชื่น ต237562/34 ธ.บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ ก.ย. 65 4401/65
763 นาง สุนทรีย์    เสียงชื่น ต237563/34 ธ.บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ ก.ย. 65 4401/65
764 น.ส. เบญจางค์    ขุมทอง ต238077/34 ธ.ม.เกษตรศาสตร์ ก.ย. 65 4401/65
765 นาย สมบรูณ์    ผลาทพิย์ ต238137/34 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
766 นาง จิราภรณ์    ราชธา ต238139/34 ธ.ถนนกลางเมือง (ขอนแก่น) ก.ย. 65 4401/65
767 น.ส. วรรณา    ชัยวเิชียร ต238297/34 ธ.ถนนเทพารักษ ์กม.12 ก.ย. 65 4401/65
768 นาง หนูพติร    ชูรัตน์ ต238832/34 ธ.ยโสธร ก.ย. 65 4401/65
769 น.ส. มยุรี    กฤษสุวรรณ ต240480/34 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ย. 65 4401/65
770 นาง ทองใบ    โสรธร ต240878/34 ธ.ถนนสามัคคี ก.ย. 65 4401/65
771 นาง สุจิตรา    คุณสุทธิ์ ต240970/34 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 65 4401/65
772 นาง รัชนี    เวชกามา ต241418/34 ร.16 พนั.2 ส.ค. 65 3781/65
773 นาง บน    นิ่มปรางค์ ต241520/34 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
774 นาง วรรณา    กิจนุสนธิ์ ต242244/34 ธ.ถนนสามัคคี ก.ย. 65 4401/65
775 นาง โจม    นามีผล ต242557/34 ธ.บา้นผือ ก.ย. 65 4401/65
776 จ.ส.อ. ประสินธ ์   ไชยบาล ต243671/34 ธ.พะเยา ก.ย. 65 4401/65
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777 น.ส. อุมา    สูยะวณิช ต244011/34 ธ.ราชประสงค์ ก.ย. 65 4401/65
778 ส.อ. ชูชาติ    เปยีวงษ์ ต245591/34 ธ.สิงหบ์รีุ ก.ย. 65 4401/65
779 นาง ดวงกมล    ผ้าแดง ต245923/34 ธ.รามอินทรา ก.ย. 65 4401/65
780 นาย ประยูร    คงเจริญถิ่น ต246222/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
781 นาย ประยูร    ศรีโท ต246603/34 ธ.พระพทุธบาท ก.ย. 65 4401/65
782 นาง สําราญ    ศรีโท ต246604/34 ธ.พระพทุธบาท ก.ย. 65 4401/65
783 จ.ส.อ. สมปอง    เจริญอินทร์ ต246746/34 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
784 นาง ทองมั่น    เจริญอินทร์ ต246795/34 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
785 นาง นารี    วไิลจิตต์ ต247224/34 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 65 4401/65
786 ร.ต.(ทอ.) ละมูล    จุริทะโย ต247867/35 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ก.ย. 65 4401/65
787 ส.อ. พษิณุ    มามี ต248107/35 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
788 นาง ศุภวรรณ    จูอ่อง ต248320/35 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 65 4401/65
789 ส.อ. ศุภชัย    ปิ่นรอด ต249254/35 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
790 นาง ทองคํา    สัตยา ต249732/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
791 จ.ส.อ. คมสัญญ์    โมกขาว ต249756/35 ธ.บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 ก.ย. 65 4401/65
792 นาง สําลี    ตอโมกข์ ต251109/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
793 นาง พนูศรี    กันประดับ ต251289/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 65 4401/65
794 นาย อุดม    หอมทอง ต252064/35 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
795 นาย สุรพล    คุปตะเวทนิ ต252337/35 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ย. 65 4401/65
796 นาง อัมพร    ขัติยศ ต252910/35 ธ.น่าน ก.ย. 65 4401/65
797 จ.ส.ต. สมชาย  โสมนัสนานนท์ ต254003/35 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 65 4401/65
798 ส.อ. ไพโรจน์    แก้วขาว ต255963/35 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
799 นาง เพญ็ศรี    แก้ววงัชัย ต256310/35 ธ.โรบนิสัน ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
800 นาย บรรยงค์    คําโสกเชือก ต256561/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
801 นาย วสุิทธนิันท ์   ลักษมีโชติ ต259586/35 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ก.ย. 65 4401/65
802 นาง สงบ    ผลทวี ต260386/35 ธ.ถนนเวสสุวรรณ์ (น.ว.) ก.ย. 65 4401/65
803 นาง ฐิตาภสัร์    นิธศิภคัคพงศ์ ต260626/35 ธ.ถนนคฑาธร-ราชบรีุ ก.ย. 65 4401/65
804 นาง วนัเพญ็    อินทะยา ต261832/35 ม.1 พนั.3 รอ. ส.ค. 65 3781/65
805 นาง หอม    ศรีใส ต26211/18 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ก.ย. 65 4401/65
806 นาง สุรัตน์    ชัยชาญ ต262381/35 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
807 นาง พวงนภา    คําสมาน ต262484/35 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
808 นาง ฐิตินันท ์   แพงพรมมา ต262644/35 ร.16 พนั.2 ส.ค. 65 3781/65
809 นาง สุดารัตน์  มีนรักษเ์รืองเดช ต262933/35 ธ.ย่อย ม.ราชภฎัเลย ก.ย. 65 4401/65
810 นาง จิรวรรณ    จินภกัดี ต263840/36 ธ.สวนจตุจักร ก.ย. 65 4401/65
811 นาง อุษา    กฤษตมุก ต264470/36 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ย. 65 4401/65
812 ร.อ. มนัสวนิ    กัญจนกาญจน์ ต264711/36 ธ.สตูล ก.ย. 65 4401/65
813 จ.ส.อ. สายันต์    วอ่งไว ต264789/36 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 65 4401/65
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814 นาง วรีวรรณ    ธรรมรักษา ต264808/36 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค รังสิต ก.ย. 65 4401/65
815 นาย เชษฐา    ฉายฝาก ต264822/36 ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง ก.ย. 65 4401/65
816 จ.ส.ต. ดํารงค์    ชิณศรี ต265762/36 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
817 นาง ดรุณี    พกุพกิุล ต267492/36 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
818 นาง สิทธิ ์   น้อยคําศิริ ต268219/36 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 65 4401/65
819 นาง ตาดํา    เรืองพมิาย ต268714/36 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ย. 65 4401/65
820 นาง ยุพนิ    โต้งกระโทก ต268902/36 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
821 นาง มนัส    บตุรเต ต269425/36 ธ.เลย ก.ย. 65 4401/65
822 นาง ทองกล่ิน    เหมะธลิุน ต270767/36 ธ.สกลนคร ก.ย. 65 4401/65
823 นาง เวยีงคํา    สุดาทพิย์ ต271610/36 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
824 นาง พาณี    นามธริาช ต273208/36 ธ.เมกาบางนา ก.ย. 65 4401/65
825 จ.ส.ท. วฒิุชัย    เนียมจันทร์ ต274569/37 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
826 นาง ทองใบ    ยังวลัิย ต275238/37 ธ.เซ็นทรัลพลาซา พ.ล. ก.ย. 65 4401/65
827 นาย กายนต์    รามฤทธิ์ ต275568/37 มทบ.210 ต.ค. 64 4321/64
828 นาง บญุทนั    รามฤทธิ์ ต275569/37 มทบ.210 ต.ค. 64 4321/64
829 นาง นวลศรี    ดวงจิต ต275703/37 ธ.พะเยา ก.ย. 65 4401/65
830 ร.ต. บรรจง    คําอยู่ ต275915/37 ธ.ข่วงสิงห์ ก.ย. 65 4401/65
831 นาง นิตยา    พรมนัน ต276088/37 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
832 นาง ดรรชนี    คํามี ต276170/37 ธ.พะเยา ก.ย. 65 4401/65
833 นาง ละมัย    เสายืน ต276772/37 มทบ.33 ส.ค. 65 3781/65
834 นาย เปา้    เสายืน ต276780/37 มทบ.33 ส.ค. 65 3781/65
835 นาง ประมวญพร  หมวกละมัย ต276954/37 ธ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ก.ย. 65 4401/65
836 น.ส. พชัรี    จั่นหนู ต280016/37 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 65 4401/65
837 นาง พจนา    แย้มสุข ต281002/37 ธ.ชัยนาท ก.ย. 65 4401/65
838 นาง จันทร์สม    อนุบตุร ต284188/38 ธ.หา้แยกพอ่ขุนเชียงราย ก.ย. 65 4401/65
839 นาง วณีา    กัญจนกาญจน์ ต285746/38 ธ.สตูล ก.ย. 65 4401/65
840 นาง ลักษมน    ทองคํา ต286065/38 ธ.โลตัส อมตะนคร ชลบรีุ ก.ย. 65 4401/65
841 พ.ท. ไพโรจน์    จันทร์ทนา ต286777/38 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 65 4401/65
842 นาง จุฑารัตน์    ชัยแสงฤทธิ์ ต288445/38 ธ.อโศก ก.ย. 65 4401/65
843 นาง สุพศิ    ศรีสารากร ต288942/38 ธ.ถนนคฑาธร-ราชบรีุ ก.ย. 65 4401/65
844 นาย สละ    ก้อนทอง ต289493/38 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 65 4401/65
845 นาย สุรวฒิุ    หนุนภกัดี ต289546/38 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.ย. 65 4401/65
846 นาย สุขุม    โตขํา ต32660/20 ธ.ถนนเทพารักษ ์กม.22 ก.ย. 65 4401/65
847 นาง วริาษ ี   ซ่ือสัตย์ ต33525/20 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ย. 65 4401/65
848 นาย จํารัส    เนียมประยูร ต34963/20 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน ก.ย. 65 4401/65
849 พ.ท. อนันต์    วงศ์สุทศัน์ ต41305/22 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
850 นาง ประคอง    สัจจาวฒันา ต42234/22 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
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851 ร.ต. ณรงค์    คงทอง ต42830/22 ธ.เดอะมอลล์ นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
852 นาง วนัทอง    สมสุข ต43319/22 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
853 จ.ส.อ. ประเวทย์    น้ําทรง ต43706/22 ธ.ถนนซ้ายพระ (นครปฐม) ก.ย. 65 4401/65
854 พ.อ. เสกสรรค์    จันทร์ทบั ต43883/22 ธ.แม่สาย ก.ย. 65 4401/65
855 ส.ต. วรัิติ    ธนะรัตน์ ต43988/22 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ย. 65 4401/65
856 นาง เกษร    โคตรแสนลี ต44442/22 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 65 4401/65
857 นาง กิมหลี    ดีดน้อย ต46169/22 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 65 4401/65
858 น.ส. สมนึก    ขังสันเทยีะ ต48826/23 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ย. 65 4401/65
859 นาง เฉลิมศรี    นาคอุไร ต51478/23 ธ.เสนานิคม ก.ย. 65 4401/65
860 นาย หมั่น    สิงหป์ระเสริฐ ต51532/23 ธ.เตาปนู ก.ย. 65 4401/65
861 นาง ปราณี    สุวรรณศรี ต52144/23 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ย. 65 4401/65
862 นาง ประจวบ    เลิศประดิษฐ์ ต52928/23 ธ.เมืองเอก-รังสิต ก.ย. 65 4401/65
863 ร.ต. ศิระเดช    พธุวฒันะ ต52959/23 ธ.สํานักราชดําเนิน ก.ย. 65 4401/65
864 น.ส. สมควร    เปาริก ต54127/23 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ย. 65 4401/65
865 นาง สุดใจ    สกุลงาม ต54526/23 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
866 นาง สําเหน็ก    พลศรี ต55090/24 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 65 4401/65
867 นาง ประมวล    สิงหดี์ ต56147/24 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 65 4401/65
868 นาย ทว ี   ศรีมานพ ต56666/24 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ย. 65 4401/65
869 นาง จินตนา    ดีบกุคํา ต56671/24 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
870 นาง พวงพร    พรมบวัคู ต57297/24 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 65 4401/65
871 น.ส. อารีย์    เทวผลิน ต57329/24 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.ย. 65 4401/65
872 นาย ประเทอืง    เหลาบญุมา ต58180/24 ธ.เตาปนู ก.ย. 65 4401/65
873 นาง นงเยาว ์   ปทมุานนท์ ต60332/25 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
874 นาง อรุณี    รมยานนท์ ต61617/25 ธ.ถ.พระรามที่ 9-ถ.เสรี 7 ก.ย. 65 4401/65
875 นาง สิริพร    อินตะมะ ต62887/25 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ย. 65 4401/65
876 นาย สิทธิ ์   สอนสุภาพ ต63431/25 ธ.เลย ก.ย. 65 4401/65
877 นาง สําอางค์    ดีมาก ต63451/25 ธ.ย่อย ม.ราชภฎัเลย ก.ย. 65 4401/65
878 นาย บญุยง    จันจินะ ต68208/26 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ย. 65 4401/65
879 นาง ลําชวน    พยัคฆพงษ์ ต68314/26 ธ.ตลาดเซฟวนั น.ม. ก.ย. 65 4401/65
880 นาง บวัจีน    สมณะ ต70991/26 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 65 4401/65
881 นาง หงษท์อง    แซ่อื้อ ต71310/26 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 65 4401/65
882 นาย แปะ๊    ฝอยทอง ต74379/26 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 65 4401/65
883 นาง แจ้    แสตะขบ ต75684/26 ธ.ปกัธงชัย ก.ย. 65 4401/65
884 ร.อ. บรรจง    แพงพรมมา ต76832/26 ร.16 พนั.2 ส.ค. 65 3781/65
885 นาย จรัญ    ตาเที่ยง ต77645/26 ธ.ข่วงสิงห์ ก.ย. 65 4401/65
886 ร.ท. ประจวบ    โตสุข ต77803/26 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 65 4401/65
887 น.ส. อรุณ    หอมตระหลบ ต77969/26 ธ.นครชัยศรี ก.ย. 65 4401/65
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888 นาง จรัสศรี    แสงสวาสด์ิ ต78517/26 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 65 4401/65
889 ร.ต. เชษฐพล    ดอกคํา ต78913/26 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 65 4401/65
890 นาง พมิล    ดอกคํา ต79042/26 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 65 4401/65
891 จ.ส.อ. ทศพร    วารีกุล ต79459/26 ธ.พะเยา ก.ย. 65 4401/65
892 นาย บญุช่วย    ฤกษธานี ต79768/26 ธ.งามวงศ์วาน ก.ย. 65 4401/65
893 นาง ณิชาพร    พฒิุชาติ ต79804/26 ธ.ตลาดบางบวัทอง ก.ย. 65 4401/65
894 นาง ประเจียด    ทะบรูกรณ์ ต82077/27 ธ.ลาดพร้าว 42 ก.ย. 65 4401/65
895 น.ส. บญุเตือน    สัมมาขันธ์ ต82242/27 ธ.บางลําภู ก.ย. 65 4401/65
896 พ.ท. ทว ี   สมบรูณ์ ต82448/27 ธ.ถนนคฑาธร-ราชบรีุ ก.ย. 65 4401/65
897 ร.ต.หญิง คนธนันท ์  วนัเพญ็ ต8401/12 ธ.คอสโม ออฟฟศิ เมืองทองธานี ก.ย. 65 4401/65
898 นาง วนิดา    มลิวลัย์ ต84845/27 ธ.ลาดหญ้า ก.ย. 65 4401/65
899 จ.ส.อ. รุ่งรุจ    เย็นใจ ต85862/27 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 65 4401/65
900 นาง ณัฐมน    สงวนเกียรติ ต86004/27 ธ.พรานนก ก.ย. 65 4401/65
901 นาง ละเอียด    โปร่งน้ําใจ ต86699/27 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ก.ย. 65 4401/65
902 นาง สุจี    นะมะหมิา ต86949/27 ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี ก.ย. 65 4401/65
903 นาง หนูเจียม    โกมุทพงษ์ ต87169/27 ธ.ถนนอุดรดุษฎี ก.ย. 65 4401/65
904 นาง ถนอมศรี    สุทธนรักษ ์ ต87952/27 ธ.ย่อยลาดกระบงั ก.ย. 65 4401/65
905 จ.ส.อ. ไกรพนากร   ระเวงจิตร์ ต91882/27 ธ.กระทุ่มแบน (ถ.สุคนธวทิ) ก.ย. 65 4401/65
906 นาย จําลอง    จําปาหอม ต91888/27 ธ.กระทุ่มแบน (ถ.สุคนธวทิ) ก.ย. 65 4401/65
907 นาง พชัรินทร์    จําปาหอม ต91889/27 ธ.กระทุ่มแบน (ถ.สุคนธวทิ) ก.ย. 65 4401/65
908 นาย สมชาติ    ระเวงจิตร์ ต91890/27 ธ.กระทุ่มแบน (ถ.สุคนธวทิ) ก.ย. 65 4401/65
909 นาง วาสนา    วมิลรัตน์ ต93397/28 ธ.น่าน ก.ย. 65 4401/65
910 น.ส. อนุ    ช่วยชูกร ต93402/28 ธ.ถนนเพชรเกษม-บางแค ก.ย. 65 4401/65
911 นาง สรศิลป ์   แสงทอง ต93676/28 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 65 4401/65
912 นาง พเยาว ์   เลิศลักษณ์ ต94065/28 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 65 4401/65
913 นาง ทองดี    นันตะวนั ต95590/28 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 65 4401/65
914 ร.ต. อัมพร    แก้ววงัชัย ต95867/28 ธ.โรบนิสัน ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
915 จ.ส.อ. ไตรรงค์    แสงงาม ต96472/28 ธ.สระบรีุ ก.ย. 65 4401/65
916 จ.ส.อ. คมสัน    พละการ ต99257/28 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 65 4401/65
917 นาง กมลมาศ    สิทธโิคตร ส14475/27 ธ.ถนนอุดรดุษฎี ก.ย. 65 4401/65
918 นาง ชมภศูรี    อายุรภติู ส16402/29 ธ.มาร์เก็ต เพลส วงศ์สวา่ง ก.ย. 65 4401/65
919 นาย ธรรมนูญ    บญุประจวบ ส17044/30 ธ.กรุงเกษม ก.ย. 65 4401/65
920 นาง กมลมาศ    สุวรรณเขต ส18613/31 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 65 4401/65
921 น.ส. มณี    พลูสวสัด์ิ ส19522/32 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 65 4401/65
922 นาง รวงทพิย์    จันทร์รอด ส19868/32 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
923 นาง บวัเหลียว    อาจสม ส20163/32 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
924 นาง นิภาพร    อิทธริส ส22011/33 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 65 4401/65
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925 นาง เยาวลักษณ์  ศรีวริิยะสังวรณ์ ส22711/34 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ย. 65 4401/65
926 นาง วฒันา    พรหมโสภา ส23999/35 ธ.ถนนอุดรดุษฎี ก.ย. 65 4401/65
927 นาง เยาวภา    ก้านจักร ส24985/36 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 65 4401/65
928 นาง บษุณี    จึงรักเสรีชัย ส25293/37 ส่วนกลาง ส.ค. 65 3781/65
929 พ.ท. ทว ี   พนัธุศิ์ริ ส6020/17 ธ.นครชัยศรี ก.ย. 65 4401/65
930 นาง แสงอรุณ    เขียวไพฑูรย์ ส8573/21 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง ก.ย. 65 4401/65
931 นาง กุหลาบ    สละชีพ ส8822/21 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 65 4401/65
932 นาง มณี    สิงหเสนี ส9318/22 ธ.รามอินทรา ก.ย. 65 4401/65
933 นาง พมิพสุ์จี    พนัธุท์อง ส9440/22 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 65 4401/65
934 นาง จําเนียร อยู่คง ต72327/26 ธนาณัติ พ.ย. 65 5701/65 ขอลาออก

หมายเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีกําหนด  2  ป ี สาเหตุค้างชําระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ลําดับที่  934  ขอลาออกจากการเปน็สมาชิก
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ   และขอทราบจํานวนเงินที่ค้างชําระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในกําหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี้  สําเนาทะเบยีนบา้น,   สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน
    และ  ใบสําคัญความเหน็แพทย์
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซํ้า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ     ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอน
    สภาพจึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก สําหรับรายละเอียดการค้างชําระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ 
    ใหติ้ดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 3
5. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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