
ล ำดบั เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง
1 พ.อ. สวสัด์ิ    สุรเดชาวธุ 4991005876 ธ.ปทุมธานี ต.ค. 58 3601/58
2 นาย ดิเรก    ภมุรินทร์ ณ อยุธยา 5395000320 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.ย. 58 3161/58
3 นาย สมชาย    ถึกจีน 5395000574 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 58 3601/58
4 จ.ส.อ. ศรัทธา    สุนทรนนท์ 5395000642 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 58 3601/58
5 จ.ส.อ. วรีะ    พรมพิลา 5395005050 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 58 3601/58
6 นาง สมคิด    หมอนทอง 5396002875 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
7 นาง ประเสริฐ    ทองแกมแก้ว 5396003980 ธ.นครนายก ต.ค. 58 3601/58
8 นาง ละออง    เพิ่มผล 5396005178 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 58 3601/58
9 นาง อรวรรณ    แย้มเพียร 5396005570 ธ.ชลบุรี ต.ค. 58 3601/58
10 นาง สมจิตร์    อ่อนมะเสน 5396005970 ธ.เตาปูน ต.ค. 58 3601/58
11 พ.ต. สราเกียรติ    ไชยยศ 5401018351 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 58 3601/58
12 พ.อ. วทิยา    เสมาทอง 5401020276 สลก.ทบ. พ.ย. 57 3901/57
13 นาง รัตนวรรณ    บุตรดี 5405000475 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
14 นาย อนุชิต    หาศิริ 5405000573 ธ.กาฬสินธุ์ ต.ค. 58 3601/58
15 จ.ส.อ. ต๊ิบ    ทาสี 5405008804 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 58 3601/58
16 จ.ส.อ. สุทีป    ศรีสุวรรณ 5405009548 ธ.คลองปาง ต.ค. 58 3601/58
17 จ.ส.อ. สุภาพ    ศรีสุมัง 5405012821 ช.พัน.202 ต.ค. 58 3601/58
18 ส.อ. เฉลิมชัย    ปอยสูงเนิน 5405015935 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
19 จ.ส.อ. ชวลิต    ผาเจริญ 5405017741 ธ.พะเยา ต.ค. 58 3601/58
20 นาง บู้    นันทพล 5406002891 ธ.ชัยภมูิ ต.ค. 58 3601/58
21 นาง ศรีนวล    เสียงเย็น 5406003168 ธ.พะเยา ส.ค. 58 2681/58
22 นาง เป็ง    กาต๊ิบ 5406003425 ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 58 3161/58
23 นาง ผิน    สมัครไทย 5406003534 ธ.เพชรบุรี ต.ค. 58 3601/58
24 นาง อมร    งอกก าไร 5406005337 ธ.ชัยภมูิ ต.ค. 58 3601/58
25 นาง วไิลวรรณ    ศิริภกัด์ิ 5406006423 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 58 3601/58
26 นาง นิรมล    ส าราญสุข 5406006434 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
27 นาง อรทัย    แก้วสง่า 5406007715 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
28 นาง อุดมพร    นันทเดช 5406008238 ธ.สกลนคร ต.ค. 58 3601/58
29 นาง ประทุมทิพย์    กุลสุข 5406008488 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 58 3601/58
30 นาง บัวบาล    ใบยา 5406008987 ธ.น่าน ก.ย. 58 3161/58
31 นาง เอมอร    ดอนประสิม 5406010056 ธ.อุดรธานี ต.ค. 58 3601/58
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ล ำดบั เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง
32 นาง พิมพิลาพร    สมจิตพิจารณ์ 5406010907 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น ต.ค. 58 3601/58
33 นาง วชิุดา    พานทอง 5406011012 มทบ.36 ต.ค. 58 3601/58
34 นาง สมพร    อาบสุวรรณ์ 5406013463 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
35 นาย สุวทิย์    อาบสุวรรณ์ 5406013465 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
36 นาง สม    ดอนดีไพร 5406014030 ธ.พะเยา ต.ค. 58 3601/58
37 นาง สุรินทร์    กปิตถา ณ อยุธยา ส.15606/28 ธ.ย่อย ถ.ศรีนครินทร์ ต.ค. 58 3601/58
38 นาง อัมพร    นาคสินธุ์ 5406015200 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
39 นาง สะอาด    เทียมพลกรัง 5406017416 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ต.ค. 58 3601/58
40 นาง เทพสุฎา    ทองจันทร์ 5406018258 ธ.ลาดพร้าว 42 ต.ค. 58 3601/58
41 นาง ดวงจันทร์    จันทร์ศรี 5406018402 ธ.อยุธยา ต.ค. 58 3601/58
42 นาง อ่อนศรี    นกขุนทอง 5406019644 ธ.รามอินทรา กม.4 ต.ค. 58 3601/58
43 นาง พรรทิภสัร์    ตุงเกษม 5410001360 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 58 3601/58
44 พ.อ.พิเศษ ชัยยศ    อุ่นเรือน 5410001883 สลก.ทบ. เม.ย. 58 861/58
45 จ.ส.อ. สมชาย    เสียงแจ่มใส 5410004552 ธ.ราชบุรี ต.ค. 58 3601/58
46 นาย เสถียร    สิงห์โตแก้ว 5410005644 ธ.พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
47 นาง สุนิดา    สวนยุทธนา 5410007285 ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี ก.ย. 58 3161/58
48 นาง ยุพา    สบายยิ่ง 5410007503 ธ.กาญจนบุรี ต.ค. 58 3601/58
49 ร.ต. ด ารง    เนาวาสน์ 5410009495 ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช ต.ค. 58 3601/58
50 ร.ต. สมพงศ์    เสนา 5410009514 ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช ต.ค. 58 3601/58
51 พ.ต. สถาพร    นวลย่อง 5410010074 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 58 3601/58
52 นาย สกุล    ลาดโพธิ์ 5410013493 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ต.ค. 58 3601/58
53 ส.ท. พัศรุจ    พินิจ 5410013585 ธ.ย่อยเมืองทองธานี ต.ค. 58 3601/58
54 จ.ส.อ. อรุณ    ไตรสนาคม 5410016103 ธ.สุราษฎร์ธานี ต.ค. 58 3601/58
55 นาง นิตพร    แย้มวงษ์ 5410018278 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
56 น.ส. วไิลลักษณ์    แสงเมือง 5410019102 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
57 นาง นงนุช    กาต๊ิบ 5410021537 ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 58 3161/58
58 นาย กฤตชัย    สุวรรณ์ 5410022006 ธ.เตาปูน ก.ย. 58 3161/58
59 จ.ส.อ. สุวทิย์    เสาแก้ว 5410022475 ธ.กาญจนบุรี ต.ค. 58 3601/58
60 นาง นพมาศ    สมรฤทธิ์ 5420000510 ธ.ย่อยอินทรารักษ์ ต.ค. 58 3601/58
61 จ.ส.อ. วลัลภ    ชนะชัย 5420001538 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 58 3601/58
62 นาย กิตติวฒัน์    ระบายเพชร 5420002575 ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ต.ค. 58 3601/58
63 ส.อ. นาท    แพงพา 5420002884 ธ.สกลนคร ต.ค. 58 3601/58
64 นาง รุ่ง    พลละเอียด 5420003018 ธ.ราชบุรี ต.ค. 58 3601/58
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65 นาย บัณฑิต    ค าสมาน 5420004467 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
66 จ.ส.อ. ปัณณธร    ปัญญาเหลือ 5420005472 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 58 3601/58
67 นาง พวงพิศ    มัชฐารักษ์ 5420005957 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 58 3601/58
68 นาง สมใจ    สุวรรณก้อน 5420006064 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 58 3161/58
69 นาง อรทัย    พลเยี่ยม 5420006175 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 58 3601/58
70 นาง สุภาพร    เหมลา 5420006721 ธนาณัติ ก.ย. 58 3161/58
71 พ.ท. ธติิพันธ ์   วาจรัต 5420007301 รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ิย. 58 1741/58
72 นาง ปัญจศิริ    ศรีสุวรรณ 5420007634 ธ.คลองปาง ต.ค. 58 3601/58
73 พ.ท. อัมพร    บัวแก้ว 5420008576 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 58 3601/58
74 น.ส. วชัรี    สิงหราช 5420009650 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ต.ค. 58 3601/58
75 พ.อ. ดิษทัศน์    แพ่งสภา 5420009903 ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวฒันะ ม.ิย. 58 1741/58
76 จ.ส.อ. บุญค  า    มานะสร้าง 5430000448 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
77 จ.ส.ต. อภชิาติ    พวงเพชร 5430001053 ธนาณัติ ต.ค. 58 3601/58
78 จ.ส.อ. พรชัย    รุ่งเรือง 5430001549 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ย. 58 3161/58
79 นาง พิสมัย    สิงห์เถื่อน 5430002893 ธ.ล าปาง ต.ค. 58 3601/58
80 นาง อารี    ทองเที่ยงธรรม 5430003369 ธ.สระบุรี ต.ค. 58 3601/58
81 น.ส. ประภารัช    ศิริพันธุ์ 5430005912 ธนาณัติ ก.ย. 58 3161/58
82 จ.ส.อ. นนธวฒัน์    ไชยชนะ 5430006996 ธ.เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ต.ค. 58 3601/58
83 นาง ศรีสวสัด์ิ    มงคลนนท์ 5430007942 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ก.ย. 58 3161/58
84 อส.ทพ. สมรถ    สดเจริญ 5430009393 กรม ทพ.14 ต.ค. 58 3601/58
85 นาย จักร์กฤช    กรัพณานนท์ 5430009678 ธ.งามวงศ์วาน ต.ค. 58 3601/58
86 นาง สุขแก้ว    เรืองชัย 5440000497 ธ.เชียงราย ต.ค. 58 3601/58
87 นาง จินตนา    คุณโป 5440000706 ธ.เชียงราย ต.ค. 58 3601/58
88 นาย อ านวย    ปัญญาทรง 5440002335 ธ.สิงห์บุรี ก.ย. 58 3161/58
89 นาง สมบัติ    ปัญญาทรง 5440002340 ธ.สิงห์บุรี ก.ย. 58 3161/58
90 นาง วาสนา    โอภาส 5440002660 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
91 นาง อ าพร    ประเสริฐชาติ 5440004567 ธ.กาญจนบุรี ต.ค. 58 3601/58
92 นาง เอ้ย    อุดสร้อย 5440004841 ธ.ล าปาง ต.ค. 58 3601/58
93 นาย ชาตรี    โยธนิศิริรักษ์ 5440005659 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
94 จ.ส.ต. พิทักษ์    เทศดี 5440008991 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
95 นาย อธริาช    ชื่นหิรัญ 5440010129 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 58 3601/58
96 นาง สมใจ    นาคเขียว 5440010199 ธนาณัติ ก.ย. 58 3161/58
97 น.ส. เนาวรัตน์    มากข า 5440010667 ธ.เทเวศร์ ต.ค. 58 3601/58
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98 นาย ภทัรพล    สุดใจ 5450000398 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ต.ค. 58 3601/58
99 นาง บัณฑิตา    ศรีชัยมูล 5450001720 พล.รพศ.1 ต.ค. 58 3601/58
100 นาง บุญเลี ยง    พิมพิลา 5450003640 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 58 3161/58
101 จ.ส.ท. จตุภมูิ    จั่นตอง 5450004540 พล.ร.4 ต.ค. 58 3601/58
102 นาย กิติชัย    เพชรสันต์ 5450004855 ธ.เพชรบุรี ก.ย. 58 3161/58
103 นาง สมพิศ    เพชรสันต์ 5450004862 ธ.เพชรบุรี ก.ย. 58 3161/58
104 นาง ดี    พนมใส 5450006551 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 58 3601/58
105 จ.ส.ท. ปรัญชัย    เชิงหอม 5450008544 ธ.ชลบุรี ต.ค. 58 3601/58
106 จ.ส.ท. ปราโมช    สายทอง 5450008646 ธ.พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
107 จ.ส.อ. ชวน    สุทธโิสกเชือก 5450008754 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 58 3601/58
108 นาย ไพบูลย์    สุพรรณกลาง 5450008947 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
109 จ.ส.อ. พงษ์พร    ขุนหนังสือ 5450009643 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ย. 58 3161/58
110 ส.อ.หญิง ปทิตตา    เพ่งพิศ 5450009885 ธนาณัติ ต.ค. 58 3601/58
111 นาง กอง    ไชยคุณ 5450012044 ธ.สกลนคร ต.ค. 58 3601/58
112 นาง นาทรัตดา    บัวชุม 5450012047 ธ.เซ็ลทรัลพลาซา อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
113 นาง รุ่งฟ้า    วงกาษา 5450012267 แผนกอาวธุที่ 3 ม.ิย. 58 1741/58
114 นาย ณรงค์ชัย    เพ่งพิศ 5450012687 ธนาณัติ ต.ค. 58 3601/58
115 นาย เฉลิม    เทศดี 5450013642 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
116 นาง อารีย์    เทศดี 5450013657 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
117 ส.อ. ธนกฤษ    อุ่นธรรม 5450014138 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ต.ค. 58 3601/58
118 นาง ประไพ    รุ่งเรือง 5450014247 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ย. 58 3161/58
119 น.ส. สุนทรี    ค าบรรลือ 5460000024 ธ.คลองเตย ต.ค. 58 3601/58
120 จ.ส.อ. สุชาติ    จันอรัญ 5460005712 ร.21 พัน.3 รอ. ต.ค. 58 3601/58
121 อส.ทพ. พรศักด์ิ    รัตนะ 5460006843 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 58 3601/58
122 นาง จรัญญา    ส าราญพงษ์ 5460007175 ธ.กาฬสินธุ์ ต.ค. 58 3601/58
123 นาง ประหยัด    ทาทอง 5460007770 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
124 นาง ศรีภมูิ    ชื่นโกมล 5460008313 ธ.พรานนก ต.ค. 58 3601/58
125 นาง เรืองศรี    อินต๊ะ 5460008314 ธ.พรานนก ต.ค. 58 3601/58
126 นาง อ๋อม    พรมวนั 5460008678 ธ.น่าน ต.ค. 58 3601/58
127 นาง สมจิตร    ฐานวเิศษ 5460011792 ธ.เลย ต.ค. 58 3601/58
128 น.ส. พัชรีย์    ยิ มสุข 5460012438 รพ.ค่ายจักรพงษ์ ส.ค. 58 2681/58
129 นาง แสงจันทร์    อภวิงค์ 5460012949 ธ.แพร่ ต.ค. 58 3601/58
130 นาย ณัฐพงษ์    ดิษยวรรธนะ 5460013119 ธ.ย่อยบางกะปิ ต.ค. 58 3601/58

ยศ-ชือ่-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง
131 นาย เมธนิทร์    อินทะนัย 5460013270 ธ.มหาพฤฒาราม ต.ค. 58 3601/58
132 น.ส. วชัรินทร์    นาคสัมปุรณะ 5460013537 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
133 นาง อรชพร    อุบลนุช 5460013595 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ต.ค. 58 3601/58
134 นาง รุจี    พูลแย้ม 5460013869 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
135 นาง ประภา    สายสินธุ์ 5460015071 ธ.ปราจีนบุรี ต.ค. 58 3601/58
136 นาง มาลัย    วงศ์สัมปัน 5460015593 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
137 น.ส. ภภิารัตน์    ชาวสองคอน 5460016150 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
138 อส.ทพ. ประเสริฐ    ไชยฉลาด 5470000429 กรม ทพ.14 ต.ค. 58 3601/58
139 ส.อ. ก้องหล้า    สิงสุธรรม 5470001488 ม.พัน.1 รอ. ม.ิย. 58 1741/58
140 จ.ส.ต. ทวชีัย    สายสิม 5470001700 ส.พัน.3 ต.ค. 58 3601/58
141 ส.อ. อนุชา    ก าบุญ 5470002588 ม.พัน.1 รอ. ม.ิย. 58 1741/58
142 นาย เรือง    ทัดเทียม 5470003069 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 58 3161/58
143 น.ส. พัฒน์นรี    พ่วงรอดพันธุ์ 5470005976 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า  แจ้งวฒันะ ต.ค. 58 3601/58
144 น.ส. อินทร์ริตา    บารมีอนันต์ถาวร 5470006221 ธ.สระบุรี ก.ย. 58 3161/58
145 อส.ทพ. นิรุต    ไกรทอง 5470006979 กรม ทพ.14 ต.ค. 58 3601/58
146 นาย สุนันท์    ชมภพูาน 5480000353 ธ.ถนนพหลโยธนิ-สระบุรี ต.ค. 58 3601/58
147 นาง หรวน    พร้อมบูรณ์ 5480000354 ธ.ตาคลี ต.ค. 58 3601/58
148 นาง เอมอร    ชมภพูาน 5480000355 ธ.ถนนพหลโยธนิ-สระบุรี ต.ค. 58 3601/58
149 นาย สุข    สุวรรณ์ 5480000613 ธ.เตาปูน ต.ค. 58 3601/58
150 จ.ส.อ.หญิง จุฑารัตน์    เจ็กภู่ 5480000845 ขว.ทหาร ต.ค. 58 3601/58
151 ส.อ. บุรินทร์    ล่วงเขต 5480001602 ส.พัน.21 ต.ค. 58 3601/58
152 ส.อ. อนุวฒัน์    สาน  าอ่าง 5480002287 ขกท. ต.ค. 58 3601/58
153 นาย เฉลิม    สุทธโิสกเชือก 5480002945 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 58 3601/58
154 นาง ระเบียบ    สุทธโิสกเชือก 5480002946 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 58 3601/58
155 น.ส. จักรวภิา    ประภาสโนบล 5480003519 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 58 3601/58
156 จ.ส.ต. เสกสรร    จันทาสร 5480005809 พัน.พัฒนา 4 ต.ค. 58 3601/58
157 นาย บุญส่ง    สามก าปัง 5480005828 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
158 นาง ปาณิดล    บัวชุม 5480006785 นทพ. ม.ิย. 58 1741/58
159 นาง มะลิวลัย์    ศรีสุมัง 5480007014 ช.พัน.202 ต.ค. 58 3601/58
160 นาง จั่น    สามก าปัง 5480007531 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
161 นาง ทว ี   เลียบกระโทก 5480007532 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
162 นาย อ าไพ    สายสิม 5480008509 ส.พัน.3 ต.ค. 58 3601/58
163 นาง ภคัภร    ค าสร้อย 5480009661 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ต.ค. 58 3601/58
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164 ส.อ.หญิง โสภชิฌา    ขวญัทอง 5480010102 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ต.ค. 58 3601/58
165 นาย ยุทธพล    เพ็งสอน 5480010446 ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี ก.ย. 58 3161/58
166 นาง เพียรเพ็ญ    ชมภพูาน 5480011129 ธ.ถนนพหลโยธนิ-สระบุรี ต.ค. 58 3601/58
167 นาง ส่วย    ยุงทอง 5480011131 ธ.ถนนพหลโยธนิ-สระบุรี ต.ค. 58 3601/58
168 อส.ทพ. ประเสริฐ    มหาบุตร 5490000117 กรม ทพ.14 ต.ค. 58 3601/58
169 นาง ส าภาส    พิศตะคุ 5490000541 ธ.ปักธงชัย ก.ย. 58 3161/58
170 นนส. ศรายุทธ ์   อินทร์พิทักษ์ 5490003052 สส.ทหาร ส.ค. 58 2681/58
171 น.ส. รัชดาภรณ์    อชมหาตม์ 5490004056 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 58 3601/58
172 นาง ดาลาวลัย์    สุทาราม 5490006786 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 58 3601/58
173 นาย พีระพงษ์    ดาราวงศ์ 5490007486 ธ.โชคชัย 4 ต.ค. 58 3601/58
174 นาง วมิุลลี    พุทธจักร 5490008223 ธ.บ้านไผ่ ก.ย. 58 3161/58
175 นาง ปัฏฐาณี    ศุภมิตรกฤษณา 5490008523 สส.ทหาร ต.ค. 58 3601/58
176 ส.อ. ธาตรี    ลัทธริมย์ 5490009730 นทพ. ก.ย. 57 3021/57
177 นาง พิกุล    มิง่วงษ์ 5490010445 นทพ. เม.ย. 57 901/57
178 นาย แสงอรุณ    ลัทธริมย์ 5490010451 นทพ. ม.ค. 58 4781/57
179 ส.อ. ผจญ    ศรีรักษา 5490012265 ธ.สระแก้ว ต.ค. 58 3601/58
180 นาย เบ้า    จงราช 5500000192 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
181 ส.อ. สุทธศัิกด์ิ    จูเส้ง 5500001176 ร.151 พัน.3 ต.ค. 58 3601/58
182 นาง พันธ ์   อุดทาทอง 5500002030 ธ.สะพานนนทบุรี ต.ค. 58 3601/58
183 นาง อุบล    ตามตะคุ 5500003894 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ส.ค. 58 2681/58
184 ส.อ. ณัฐวฒิุ    มังกะโรทัย 5500005156 ธ.กาญจนบุรี ต.ค. 58 3601/58
185 น.ส. วรัญชนา    พฤกษติกุล 5500006519 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ต.ค. 58 3601/58
186 นาง รจนา    บูรวงษ์ 5500006537 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ต.ค. 58 3601/58
187 นาย บุญเลี ยง    ค าอ า 5500007229 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ต.ค. 58 3601/58
188 นาย สมพงษ์    สีกล่ า 5500007350 ธ.บางบัวทอง ต.ค. 58 3601/58
189 ส.อ. ธรียุทย์    เดชดี 5500007580 ม.พัน.1 รอ. ม.ิย. 58 1741/58
190 นาง พรนิชา    ม่วงปัทม์ 5510000191 ธ.หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ต.ค. 58 3601/58
191 น.ส. จริญญา    ภนูิคม 5510002793 ธ.ชุมพร ต.ค. 58 3601/58
192 นาย สิทธชิัย    ทิมป้าน 5510004037 ธ.มีนบุรี ต.ค. 58 3601/58
193 นาง กรรณิการ์    ร่างทะเล 5510005858 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
194 พล.อส. กมลรักษ์    วงค์เวยีน 5510006364 ธ.สนามเป้า ต.ค. 58 3601/58
195 อส.ทพ. ก้องเกียรติ    จันเพ็ง 5510007892 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
196 พล.อส. อนุวฒัน์    สุมมิรัมย์ 5520000871 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
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197 นาง ฉววีรรณ    ริมธรีะกุล 5520002683 ธ.ราชบุรี ต.ค. 58 3601/58
198 อส.ทพ. สุขส าราญ    งันลาโสม 5520003800 ธ.สกลนคร ต.ค. 58 3601/58
199 นาง พรจันทร์    ธนสมสุขอนันต์ 5520004835 ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวฒันะ ส.ค. 58 2681/58
200 นาย ด าริ    พรมอ่อน 5520006317 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
201 น.ส. อัษฎาพร    ลาสนาม 5520006590 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 58 3601/58
202 นาย สมทรง    แสงสุเทพ 5520006683 ธ.สระบุรี ต.ค. 58 3601/58
203 จ.ส.ท.หญิง จีรนันท์    งามยิ่ง 5520007197 นทพ. ก.พ. 58 1/58
204 นาง บุญมี    มหาบุตร 5520010201 กรม ทพ.14 ต.ค. 58 3601/58
205 นาง ค า    สุวรรณ์ 5520010232 ธ.เตาปูน ต.ค. 58 3601/58
206 นาย ส าราญ    ออกหาญ 5520010646 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
207 นาง บัวสอน    นธนีาม 5520011413 ช.พัน.15 ต.ค. 58 3601/58
208 น.ส. มยุรี    พันแพง 5520011483 ธ.ลาดพร้าว 6 ต.ค. 58 3601/58
209 นาง ทองสี    สายสิม 5520011686 ส.พัน.3 ต.ค. 58 3601/58
210 นาง ศรีสอางค์    ณ  สงขลา 5520011935 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 58 3601/58
211 ส.อ. พงศกร    บัวทองเรือง 5520012434 ธนาณัติ ก.ย. 58 3161/58
212 นาง สงวนศรี    ถึกจีน 5520013710 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 58 3601/58
213 นาง บุญมี    สิงห์ดี 5520014854 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
214 นาย วฒันะพล    เวนิขุนทด 5520016053 ศสท.กส.ทบ. ก.พ. 57 1/57
215 นาย วรียุทธ    สิทธวิบิูลย์ 5520016468 ธ.ย่อยลาดกระบัง ต.ค. 58 3601/58
216 นาง ปราณี    ตาระเกษ 5520016923 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
217 ส.อ. กิตติคุณ    บุรณสิริ 5520018873 ม.3 ต.ค. 58 3601/58
218 น.ส. สังเวยีน    อ้นหนู 5530000880 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
219 นาง ทิพาพร    เปี่ยมเจียก 5530001402 ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวฒันะ ก.ย. 58 3161/58
220 ส.อ. อนุศาสน์    จันทร์สงค์ 5530004394 ม.พัน.1 รอ. ม.ิย. 58 1741/58
221 นาง จันทรา    เสง่ียมจิตร 5530005969 ธ.ถนนติวานนท์ ต.ค. 58 3601/58
222 นาย ไพโรจน์    แจ่มใส 5530007303 ธ.ถนนติวานนท์ ต.ค. 58 3601/58
223 นาง กรรณิกา    พรโพธิ์กลาง 5530007388 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
224 น.ส. สุกฤตา    พรโพธิ์กลาง 5530007392 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
225 นาย พรศักด์ิ    ห่วงแก้ว 5530007548 ธ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ค. 58 3601/58
226 ส.อ. จีรวฒัน์    จันมา 5530007856 ม.พัน.15 ต.ค. 58 3601/58
227 น.ส. ทักษวดี    จิณณาสา 5530008488 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์ ต.ค. 58 3601/58
228 ส.อ. กฤษฎา    วจิารณ์ปรีชา 5540002024 ศปภอ.ทบ. ต.ค. 58 3601/58
229 อส.ทพ. นิทัศน์    นิระโส 5540003222 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
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230 นาง อังคณารักษ์    กันยานะ 5540004031 ธ.พะเยา ต.ค. 58 3601/58
231 นาง จันทร์เทียม    วนัดี 5540004450 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 58 3601/58
232 นาย จุลพร    วนัดี 5540004451 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 58 3601/58
233 นาง ทิพวรรณ    ปัญญาเหลือ 5540004452 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 58 3601/58
234 ส.อ. ปฤณ    คชภกัดี 5540005139 พัน.พัฒนา 2 ต.ค. 58 3601/58
235 ส.ต. วรีะชาติ    ยานันท์ 5540006837 ม.พัน.15 ต.ค. 58 3601/58
236 นาง วรรณวศิา    เอี ยงทอง 5540008459 ธ.ถนนคฑาธร-ราชบุรี ต.ค. 58 3601/58
237 ร.ท. พรพรหม    วงษ์ข า 5550000979 ส่วนกลาง ต.ค. 58 3601/58
238 นาย แห    จันมา 5550001291 ม.พัน.15 ต.ค. 58 3601/58
239 นาง อรชร    ขยันการ 5550001317 ธนาณัติ ก.ย. 58 3161/58
240 ส.อ. มงคล    ไชยโย 5550004026 ส.พัน.4 ต.ค. 58 3601/58
241 อส.ทพ. สุรชาติ    ดีบาง 5550005315 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
242 อส.ทพ. มานิต    พิมพ์โสภา 5550006884 ธ.หนองกี่ ต.ค. 58 3601/58
243 ส.ท. มนัส    ยอดป้องเทศ 5550007582 ร.8 ต.ค. 58 3601/58
244 อส.ทพ. อนันต์    ทองเปราะ 5550007749 กรม ทพ.14 ต.ค. 58 3601/58
245 อส.ทพ. ธานุกร    รังกุล 5550009667 กรม ทพ.21 ต.ค. 58 3601/58
246 น.ส. ปิ่นทิพย์    หมอนทอง 5550011986 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
247 ส.ท. กิตติศักด์ิ    สืบเหล่ารบ 5550012293 ม.พัน.13 ต.ค. 58 3601/58
248 ส.อ. สรรพวทิย์    นนท์ตุลา 5560001615 มทบ.25 ส.ค. 58 2681/58
249 ร.ต. ก าภ ู   โชติพฤกษ์ชูกุล 5560002859 ส่วนกลาง ต.ค. 58 3601/58
250 ส.ต. ศุภชัย    สังข์เขียว 5560007399 ช.พัน.401 ต.ค. 58 3601/58
251 อส.ทพ. วทิยา    นันทพันธ์ 5560007501 ทพ.46(อส.ทพ.) ส.ค. 58 2681/58
252 นาง ปราณี    วจิารณ์ปรีชา 5560008448 ศปภอ.ทบ. ต.ค. 58 3601/58
253 นาย ทองสุก    ดอกไม้จันทร์ 5560008542 ธ.เสนานิคม ก.ย. 58 3161/58
254 นาง สุดคนึง    แคนสี 5560008649 ธ.ปากช่อง ต.ค. 58 3601/58
255 อส.ทพ. เขมพัสน์    เนยสูงเนิน 5560008696 ทพ.46(อส.ทพ.) ส.ค. 58 2681/58
256 อส.ทพ. วรีวฒิุ    จินาห้อง 5560008723 ทพ.46(อส.ทพ.) ส.ค. 58 2681/58
257 อส.ทพ. ชิดชัย    ด ากระบี่ 5560009190 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
258 อส.ทพ. ประทานพร    ศุภารัตน์ 5560009218 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
259 อส.ทพ. ธเนส    พึ่งต าบล 5560009613 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
260 อส.ทพ. ไวภพ    สายสิทธิ์ 5560009623 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
261 อส.ทพ. นิรันดร์    ด าทอง 5560010405 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
262 อส.ทพ. ศักด์ิณรินทร์    แก่นแก้ว 5560011180 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
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263 นาง บัวสอน    พละเสน 5560011515 ธ.สนามเสือป่า ต.ค. 58 3601/58
264 นาย บุญมาก    พละเสน 5560011516 ธ.สนามเสือป่า ต.ค. 58 3601/58
265 ส.อ. สาคร    พละเสน 5560011527 ธ.สนามเสือป่า ต.ค. 58 3601/58
266 พล.อส. ธวชัชัย    พิสาลา 5560012952 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
267 นาง อุทัย    พิสาลา 5560012979 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
268 อส.ทพ. สงกรานต์    อักษร 5560013230 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
269 นาง พรทิพย์    กุลทอง 5560013324 ธ.รามอินทรา กม.4 ต.ค. 58 3601/58
270 นาย พระเชิญ    กุลทอง 5560013325 ธ.รามอินทรา กม.4 ต.ค. 58 3601/58
271 ส.อ. อ านาจ    โสภาค า 5560013390 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
272 ร.ต. ณัฐภทัร    ริ วทอง 5570001072 ม.พัน.3 รอ. ต.ค. 58 3601/58
273 นาง วไิล    ดอกไม้จันทร์ 5570001614 ธ.เสนานิคม ก.ย. 58 3161/58
274 อส.ทพ. อานนท์    ตันติศรีรัตน์ 5570003177 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ค. 58 2181/58
275 น.ส. บังอร    พงษ์สมบัติ 5570005396 ธ.ย่อยบางกะปิ ต.ค. 58 3601/58
276 นาง สอิ ง    ป้วนป้อม 5570005406 ธ.ซีคอน บางแค ก.ย. 58 3161/58
277 นาย เกษมสันต์    พิสาลา 5570005608 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
278 นาย ธงชัย    เดสันเทียะ 5570005613 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
279 นาง ปราณีต    เดสันเทียะ 5570005617 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
280 ส.ต.หญิง พฤกษชาติ    ต่างท้วม 5570006343 ธ.ย่อยเมืองทองธานี ต.ค. 58 3601/58
281 น.ส. ฐปนัท    โชสุวรรณ์ 5570006368 รพศ.1 พัน.1 ต.ค. 58 3601/58
282 นาง แก้วตา    มีกิจ 5570007015 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
283 น.ส. ชุติรดา    มีกิจ 5570007017 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
284 น.ส. นันทพร    หงษ์ทอง 5570008222 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
285 พล.อส. ประวทิย์    หงษ์ทอง 5570008226 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
286 นาง ศิริพร    ไชยภาณุรักษ์ 5570008234 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
287 นาย สาทร    ไชยภาณุรักษ์ 5570008241 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
288 อส.ทพ. เดชพรเทพ    เพ็ชรทิพย์ 5570008669 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
289 อส.ทพ. นเรศ    รัตนบุญ 5570010822 ทพ.42(อส.ทพ.) ก.ย. 57 3021/57
290 นาง ณัฐพร    ฉิมแย้ม 5570010905 ธ.ล าปาง ต.ค. 58 3601/58
291 อส.ทพ. เทพนุรักษ์    พินทอง 5570011399 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
292 น.ส. ศรินาถ    ปรีชมแสงวภิา 5570012248 ธ.สนามเสือป่า ต.ค. 58 3601/58
293 อส.ทพ. ชนินทร์    พยุงสกุล 5570012674 ทพ.46(อส.ทพ.) ส.ค. 58 2681/58
294 อส.ทพ. วงศกร    แวยูโซ๊ะ 5570012691 ทพ.46(อส.ทพ.) ส.ค. 58 2681/58
295 อส.ทพ. วนิัย    ไตรถาวร 5570012692 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
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296 อส.ทพ. หิรัน    สุวรรณโรจน์ 5570014128 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
297 อส.ทพ. ชลัท    เพ็ชรมณี 5570014613 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
298 อส.ทพ. มะรอซวน    เจ๊ะมะ 5570014614 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
299 นาง กัญจนา    ต่างท้วม 5570014686 ธ.ย่อยเมืองทองธานี ต.ค. 58 3601/58
300 นาง ยุพิน    ปรีชมแสงวภิา 5570014717 ธ.สนามเสือป่า ต.ค. 58 3601/58
301 อส.ทพ. สุชล    น้อยยางแดง 5570014743 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 58 3601/58
302 ส.ต. เกียรติขจร    ตึกหิน 5570014800 ร.11 พัน.2 รอ. ต.ค. 58 3601/58
303 ส.ท. ธนชิต    อุ่นวฒันนุกูล 5570014923 ม.พัน.1 รอ. ส.ค. 58 2681/58
304 พล.อส. มงคล    วงัขุย 5570014962 ร.1 พัน.4 รอ. ต.ค. 58 3601/58
305 ส.ต. ชัยภกัด์ิ    มีเสมา 5570015301 ม.พัน.22 ม.ิย. 58 1741/58
306 นาง จุฬาภรณ์    ยังเดช 5580001120 ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวฒันะ ต.ค. 58 3601/58
307 พลฯ วนัชัย    เชื อท้าว 5580001257 ร.6 พัน.1 พ.ค. 58 1321/58
308 นาง พยอม    วงัขุย 5580001388 ร.1 พัน.4 รอ. ต.ค. 58 3601/58
309 นาย หนูบง    วงัขุย 5580001392 ร.1 พัน.4 รอ. ต.ค. 58 3601/58
310 นาย ธรีศักด์ิ    บ ารุงศักด์ิ 5580001568 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 58 3601/58
311 นาย ยุทธภมูิ    เอี่ยมมา 5580002139 ธ.กาญจนบุรี ต.ค. 58 3601/58
312 นนร. ชญานนท์    เหล่านิพนธ์ 5580003623 รร.จปร. เม.ย. 58 861/58
313 นนร. เชาวลิต    เนตรทองหลาง 5580003640 รร.จปร. เม.ย. 58 861/58
314 นนร. นนทกร    แก้วยองผาง 5580003687 รร.จปร. เม.ย. 58 861/58
315 นนร. นันทวฒัน์    โก่งกระโทก 5580003695 รร.จปร. เม.ย. 58 861/58
316 นนร. น าพล    ศักด์ิสนิท 5580003697 รร.จปร. เม.ย. 58 861/58
317 นนร. นิทัศพงษ์    นิวาศานนท์ 5580003699 รร.จปร. เม.ย. 58 861/58
318 นนร. พศิน    เทพประสิทธิ์ 5580003711 รร.จปร. เม.ย. 58 861/58
319 นาย ระว ี   อุปราช 5580005650 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 58 3161/58
320 นาย สุทธเิกียรติ    มีอุตสาห์ 5580005676 กคส.สพ.ทบ. ต.ค. 58 3601/58
321 นาย ธวชัชัย    มาตร์ชู 5580006207 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 58 3601/58
322 ส.ท.หญิง ศุภานัน    บึงล้อม 5580006223 ธ.เทเวศร์ ต.ค. 58 3601/58
323 นนร. นราวฒิุ    ไชยชนะ 5580006312 รร.จปร. พ.ค. 58 1321/58
324 นาย ไชยา    บึงล้อม 5580006333 ธ.เทเวศร์ ต.ค. 58 3601/58
325 น.ส. นุษรา    สัตยากุล 5580006339 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
326 นาง บุษบา    บึงล้อม 5580006343 ธ.เทเวศร์ ต.ค. 58 3601/58
327 นาง สวาท    คามกะสบ 5580006354 ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ก.ย. 58 3161/58
328 ส.ต. กฤษฎา    ธรรมรักษ์ 5580007433 ส่วนกลาง ก.ย 58 3161/58
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329 ส.ท. กิตติศักด์ิ    เสาร์เวยีง 5580007434 ธ.ย่อยตล่ิงชัน ต.ค. 58 3601/58
330 นาย ทองม้วน    ธรรมรักษ์ 5580007441 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
331 นาง พิมพา    เสาร์เวยีง 5580007455 ธ.ย่อยตล่ิงชัน ต.ค. 58 3601/58
332 พล.อส.หญิง ภทัรานิษฐ์    มัน่หมาย 5580007457 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
333 พล.อส.หญิง รุ่งนภา    สีคันทา 5580007459 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
334 นาง วริาภรณ์    สีคันทา 5580007463 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
335 นาง สนอง    มัน่หมาย 5580007464 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
336 นาง สุธรรมมา    ธรรมรักษ์ 5580007469 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
337 อส.ทพ. พันธวศิ    ใจซ่ือดี 5580008090 กรม ทพ.41 ต.ค. 58 3601/58
338 อส.ทพ. วรีศักด์ิ    จักก่ายุ่ง 5580008100 กรม ทพ.41 ต.ค. 58 3601/58
339 ส.ต. ณัฐวฒิุ    รุ่งเรือง 5580008238 พล.ม.2 รอ. ก.ค. 58 2181/58
340 ส.อ. สุริยันต์    บุญใส ต100878/28 ธ.สกลนคร ต.ค. 58 3601/58
341 จ.ส.อ. ภงศธร    ชาวสองคอน ต101069/28 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
342 จ.ส.อ. วราภมูิ    สุวะโสภา ต101364/28 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
343 จ.ส.อ. ค านึง    จันทร์เกษ ต101536/28 ธ.ยโสธร ต.ค. 58 3601/58
344 จ.ส.อ. ประยุทธ    ดวงกางกอ ต102331/28 ธ.น่าน ต.ค. 58 3601/58
345 จ.ส.อ. คเน    อร่ามพงษ์ ต103230/28 นทพ. พ.ย. 57 3901/57
346 ส.อ. นิพนธ ์   แก้วสีดา ต103281/28 ธ.บุรีรัมย์ ก.ย. 58 3161/58
347 นาง พเยาว ์   พันธุ์อภยั ต103568/28 ธนาณัติ ต.ค. 58 3601/58
348 นาง ถวลิ    ใจคง ต103696/28 ธ.ยโสธร ต.ค. 58 3601/58
349 ร.อ. วฒิุนันท์    นนท์ธรรม ต103937/28 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 58 3601/58
350 ร.ต. พรศักด์ิ    นาคสินธุ์ ต108785/29 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
351 จ.ส.อ. วเิชษฐ์    จิตต์ยม ต110061/29 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
352 ร.ต. จารุวฒัน์    แขสวา่ง ต110251/29 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 58 3161/58
353 พ.ท. ปรีชา    โพธิ์ยวง ต112074/29 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
354 นาง จันทร์เพ็ญ    ภาณุรัตน์ ต112477/29 ธ.ย่อยมหาวทิยาลัยสยาม ก.ย. 58 3161/58
355 นาง นวลเนียง    อุตรนคร ต114988/29 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ต.ค. 58 3601/58
356 ร.ต. เศรษฐกิจ    กาญจนรังคะ ต115634/29 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
357 จ.ส.อ. ประดิษฐ์    สิงห์ไพร ต116406/29 ธ.เพชรบูรณ์ ต.ค. 58 3601/58
358 นาง สะอาด    อาชญาเมือง ต117732/29 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 58 3601/58
359 จ.ส.อ. เฉลียว    ชัยสุวรรณ ต118123/29 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 58 3601/58
360 นาย ทองจันทร์    จันทุมา ต119505/29 ธ.สนามเสือป่า ต.ค. 58 3601/58
361 นาง จันลี    ยุตะวนั ต119595/29 ธ.นครพนม ต.ค. 58 3601/58
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362 นาง ละเอียด    โอภาส ต122541/29 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
363 นาย สมใจ    โอภาส ต122542/29 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
364 ส.อ. พุฒิพงษ์    ปะระพุตตัง ต122865/29 ธ.พะเยา ต.ค. 58 3601/58
365 นาง วาสนา    งามฤทธิ์ ต125057/29 ธ.ระยอง 2 ต.ค. 58 3601/58
366 จ.ส.อ. บุญลือ    รวงผึ ง ต126082/30 ธ.เพชรบุรี ต.ค. 58 3601/58
367 จ.ส.ต. เฉลียว    ฉิมแย้ม ต126782/30 ธ.ล าปาง ต.ค. 58 3601/58
368 ส.อ. สิทธชิัย    ฝ้ันค าสาย ต129338/30 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ต.ค. 58 3601/58
369 น.ส. พิมใจ    ศรีสมโภค ต131213/30 ธ.อุทัย-อยุธยา ต.ค. 58 3601/58
370 จ.ส.อ. ศุภชัย    ดีศรี ต132350/30 ธ.กาญจนบุรี ต.ค. 58 3601/58
371 จ.ส.อ. หนูกัน    นามปัญญา ต132612/30 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 58 3601/58
372 นาย ธญัญา    พรโสภณ ต134390/30 ธ.เทเวศร์ ต.ค. 58 3601/58
373 นาง ถาวร    ย่อมไธสง ต139065/30 ธ.หนองคาย ต.ค. 58 3601/58
374 จ.ส.ท. เสนาะ    อาจหินกอง ต139459/30 ธ.ก าแพงเพชร ต.ค. 58 3601/58
375 นาง เสริมศรี    มงคลนนท์ ต141268/30 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ก.ย. 58 3161/58
376 นาง มาลัย    ธรรมขันธ์ ต141302/30 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 58 3161/58
377 นาง สุกิจ    แข็งแรง ต141362/30 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 58 3601/58
378 นาง ประทุม    อ้นส าราญ ต142266/30 ธ.สนามเสือป่า ก.ย. 58 3161/58
379 จ.ส.อ. สมโชค    ทองเผือก ต143916/30 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ต.ค. 58 3601/58
380 นาง ไป่    ชาญศรี ต144517/30 ธ.สกลนคร ต.ค. 58 3601/58
381 น.ส. สุนันทา    เจริญพงษ์ ต144900/30 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ต.ค. 58 3601/58
382 จ.ส.อ. นิสิต    โพโต ต145665/30 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 58 3601/58
383 นาง บุญมา    พรหมกรุง ต147214/31 ธ.อุดรธานี ต.ค. 58 3601/58
384 นาง อุดม    พรมแก้วมา ต147568/31 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 58 3601/58
385 นาง ทองใบ    ภกัด์ิสุขเจริญ ต14956/15 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
386 นาง สมหมาย    เพ็งโตเดช ต150900/31 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ต.ค. 58 3601/58
387 นาง ยุพา    ตุ่มไทย ต153122/31 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ต.ค. 58 3601/58
388 จ.ส.อ. จุน    พลทรักษา ต154476/31 ธ.เพชรบูรณ์ ก.ย. 58 3161/58
389 นาง สมาน    เกตุแก้ว ต154537/31 ธ.พิษณุโลก ก.ย. 58 3161/58
390 นาง พวงพยอม    วชัระเสวี ต157249/31 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ต.ค. 58 3601/58
391 นาย อรรถสิทธ ิ   เหมอยู่ ต157250/31 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ต.ค. 58 3601/58
392 น.ส. ไสว    ขอพร ต158206/31 ธ.อยุธยา ต.ค. 58 3601/58
393 นาง อัมพร    ปิ่นรัตน์ ต15906/15 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 58 3601/58
394 นาง ชัญญา    เหมกระศรี ต162580/31 ธ.อุทัย-อยุธยา ต.ค. 58 3601/58
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395 นาย คนอง    ตุนาโป่ง ต163128/31 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 58 3601/58
396 ร.ต. เรืองฤทธิ์    พันธน์าม ต165685/31 ธนาณัติ ก.ย. 58 3161/58
397 นาง ประเพียร    โกฎแิก้ว ต165957/31 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ส.ค. 58 2681/58
398 นาย ชะม้อย    เพ็งโต ต168917/32 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ต.ค. 58 3601/58
399 จ.ส.อ. ภเูมศ    กรจตุพรหม ต169359/32 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
400 นาง นงนุช    มุสิมา ต171492/32 ธ.อุดรธานี ต.ค. 58 3601/58
401 นาง สุพัตรา    เพียลา ต172369/32 ธ.ยโสธร ต.ค. 58 3601/58
402 นาง ดวงรัตน์    สืบปรุ ต172543/32 ธ.พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
403 นาง ไผ่    ไชยชนะ ต174129/32 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 58 3601/58
404 นาง สุนทร    ขันสีทา ต175653/32 ธ.สมุทรปราการ ต.ค. 58 3601/58
405 นาง ทองจุน    แหลมนาค ต176263/32 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
406 นาง อนงค์    เวศพันธ์ ต177010/32 ธ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ค. 58 3601/58
407 นาง ภริมย์    เลี ยงรักษา ต177355/32 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ต.ค. 58 3601/58
408 พ.ต. จ านงค์    ปานกลีบ ต178395/32 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 58 3601/58
409 ร.ต. นวล    สายสินธุ์ ต178617/32 ธ.ปราจีนบุรี ต.ค. 58 3601/58
410 นาง จันจิรา    ค าหวา่น ต179216/32 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 58 3601/58
411 นาง ศนิชา    โพธิ์ดี ต180916/32 ธนาณัติ ต.ค. 58 3601/58
412 นาง เดือนฉาย    จิตต์ยม ต181784/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
413 จ.ส.อ. อาคม    บ ารุงศักด์ิ ต182586/32 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 58 3601/58
414 นาง สมพร    ธรรมวงศ์งาม ต185284/32 ธ.โรบินสัน-ฉะเชิงเทรา ต.ค. 58 3601/58
415 นาง บุญมี    โสภยั ต189676/32 ธ.บุรีรัมย์ ต.ค. 58 3601/58
416 นาง วนัทิณี    ศิริจันทร์ ต189889/32 ธ.เตาปูน ต.ค. 58 3601/58
417 ร.อ. สมปอง    พริกเอียด ต190276/32 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 58 3601/58
418 นาง ซ่าน    พริกเอียด ต190277/32 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 58 3601/58
419 ร.ต. สอาด    ผลดี ต192558/32 ธ.สนามเป้า ต.ค. 58 3601/58
420 ร.ต. สุนิตย์    เกิดสติ ต192636/32 ธ.อุทัย-อยุธยา ต.ค. 58 3601/58
421 จ.ส.อ. ทศพร    กาญจนวสุิทธิ์ ต192841/32 ธ.พะเยา ต.ค. 58 3601/58
422 นาง บรรจง    กาญจนวสุิทธิ์ ต192842/32 ธ.พะเยา ต.ค. 58 3601/58
423 นาง พัชรี    แก้วหร่าย ต193330/32 ธ.เพชรบูรณ์ ต.ค. 58 3601/58
424 นาง พรสุดา    แจ่มแจ้ง ต194579/32 ธ.ปทุมธานี ต.ค. 58 3601/58
425 นาง สุวพรรณ    คุ้มมณี ต195570/33 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
426 นาย ประจวบ    ยิ มย่อง ต195985/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
427 ร.อ. ส ารวย    อินทรักษา ต196487/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ต.ค. 58 3601/58
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428 จ.ส.อ. บุญช่วย    ชุ่มยิ ม ต196766/33 ธ.อ่างทอง ก.ย. 58 3161/58
429 นาง ทองชุบ    ชุ่มยิ ม ต196767/33 ธ.อ่างทอง ก.ย. 58 3161/58
430 นาง วไิลลักษณ์    ค าดีผล ต197377/33 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ต.ค. 58 3601/58
431 นาง ดวงรัตน์    ผงประเสริฐสกุล ต197538/33 ธ.ตลาดพงษ์เพชร ต.ค. 58 3601/58
432 น.ส. จีระนันท์  ประมวลวาณิชย์ ต198413/33 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
433 จ.ส.อ. มารุด    แสงมณี ต198804/33 ธ.เลย ต.ค. 58 3601/58
434 นาง เล็ก    แถวมะเริง ต200267/33 ธ.พิมาย ก.ย. 58 3161/58
435 ร.ต. ไพบูลย์    สมไสย์ ต201134/33 ธ.ชุมแพ ต.ค. 58 3601/58
436 นาย กิตติชัย    ขวญัส าราญ ต201251/33 ธ.เตาปูน ก.ย. 58 3161/58
437 นาง อัมพร    นวลอนันต์ ต201799/33 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
438 ส.อ. สมศักด์ิ    ทาทิพย์ ต201855/33 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
439 นาง มะลิทอง    ศรีสม ต202190/33 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
440 นาง ไพจิตร์    ฝ้ายสีงาม ต202375/33 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
441 นาง ปรารถนา    ขันทอง ต203387/33 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
442 นาง นวลน้อย    ค าเครือคง ต205081/33 ธ.ตาก ต.ค. 58 3601/58
443 นาย เขียน    มุสิกา ต205638/33 ธ.ศรีสะเกษ ต.ค. 58 3601/58
444 นาย สินชัย    เชี่ยวพานิช ต206956/33 ธ.บางบาล ต.ค. 58 3601/58
445 จ.ส.อ. นันทพร    น้อยพงษ์ ต209370/33 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ค. 58 3601/58
446 นาย ธงชัย    ไข่สิงห์ทอง ต209409/33 ธ.เพชรบูรณ์ ต.ค. 58 3601/58
447 นาง กวย    ปานกลาง ต20948/17 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
448 นาง ยม    ขันทอง ต209619/33 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
449 นาง อัจฉรา    ศรีเมือง ต210121/33 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ก.ย. 58 3161/58
450 นาง อรวรรณ์    ปัญญาดี ต210122/33 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ก.ย. 58 3161/58
451 นาง ทองหล่อ    ปัญญาภาส ต2113/09 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ต.ค. 58 3601/58
452 ร.อ. ธรีะ    เส็งตากแดด ต212131/33 ธ.นครพนม ต.ค. 58 3601/58
453 ส.อ. อุดม    กาต๊ิบ ต212276/33 ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 58 3161/58
454 จ.ส.อ. วรีะศักด์ิ    อุดมศรีโยธนิ ต212451/33 ธ.สุราษฎร์ธานี ต.ค. 58 3601/58
455 น.ส. สุนันทา    สวสัดี ต212956/33 ธ.สุพรรณบุรี ต.ค. 58 3601/58
456 นาง จ าลอง    โพธิ์ยา ต212964/33 ธ.ตาคลี ต.ค. 58 3601/58
457 นาง วณี    แสงดี ต213078/33 ธ.พญาไท ต.ค. 58 3601/58
458 นาย ต๋า    ศรีสม ต216294/33 ธนาณัติ ก.ย. 58 3161/58
459 ร.อ. สุเทพ    ภกัด์ิสุขเจริญ ต21661/17 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
460 นาง เล่ียม    แก้วแรมเรือน ต218504/33 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
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461 นาง อมลรดา    หาชื่น ต219861/33 ธ.สกลนคร ต.ค. 58 3601/58
462 นาง สายชล    พงษ์เพียร ต222060/33 ธ.ปราจีนบุรี ต.ค. 58 3601/58
463 ร.ต. สุรศักด์ิ    หงษ์ทอง ต222576/33 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 58 3601/58
464 นาง กุลศิรา    เยาวรักษ์ ต223163/33 ธ.กาญจนบุรี ต.ค. 58 3601/58
465 นาง สุกัญญา    แสงเจริญ ต223920/33 ธ.น่าน ต.ค. 58 3601/58
466 นาง กนกพร    ร่ืนแสงสี ต223977/33 ธ.อุทัย-อยุธยา ต.ค. 58 3601/58
467 นาง สมพร    สถาพร ต224598/34 ธ.ย่อยบางบัว ต.ค. 58 3601/58
468 นาง ผ่องพรรณ    พุทธงั ต224758/34 ธ.ถนนจอมทอง ต.ค. 58 3601/58
469 นาย วชิัย    พรหมพล ต226033/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบุรี ก.ย. 58 3161/58
470 นาง อุดม    บุญเพ็ชร์ ต226195/34 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
471 นาย บุญฉัน    อาจลออ ต227100/34 ธ.ถนนพหลโยธนิ-สระบุรี ก.ย. 58 3161/58
472 ร.ต. กัมพล    วงศ์สวสัด์ิ ต227127/34 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 58 3601/58
473 นาง วเิชียร    ศรีจั่น ต227390/34 ธ.รามอินทรา กม.8 ต.ค. 58 3601/58
474 จ.ส.อ. สุรชัย    สัตย์ซ่ือ ต229944/34 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
475 นาง ส าเนา    เคลิ มกระโทก ต230417/34 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 58 3161/58
476 นาง พรรณงาม    พิมพ์โสดา ต231129/34 ธ.ถนนโพศรี-อุดรธานี ต.ค. 58 3601/58
477 น.ส. อัมพร    สุวรรณกรณ์ ต233903/34 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ต.ค. 58 3601/58
478 นาย เพ็ง    สายโส ต235789/34 ธ.เพชรบูรณ์ ต.ค. 58 3601/58
479 นาง ทับทิม    สายโส ต235790/34 ธ.เพชรบูรณ์ ต.ค. 58 3601/58
480 จ.ส.อ. ประจวบ    คงกะพันธ์ ต237351/34 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 58 3601/58
481 นาย วนิัย    สายปรีชา ต238050/34 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ต.ค. 58 3601/58
482 ร.ต. สมานมิตร    ญาณบุญ ต238924/34 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 58 3161/58
483 นาย ประเสริฐ    โยธาศิริ ต238962/34 ธ.ระยอง 2 ต.ค. 58 3601/58
484 ร.ต. กิตติ    ทับทอง ต239102/34 ธ.นครนายก ต.ค. 58 3601/58
485 นาง กิมพงษ์    เสาวคนธ์ ต239273/34 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ต.ค. 58 3601/58
486 นาง พรมงคล    มุสิกา ต239955/34 ธ.ศรีสะเกษ ต.ค. 58 3601/58
487 นาย ดี    พรมบุตร ต240057/34 ธ.ยโสธร ต.ค. 58 3601/58
488 นาง พรนิภา    พาพาน ต240204/34 ธ.บุรีรัมย์ ก.ย. 58 3161/58
489 นาง นันท์พนิตา    คาร์ซอน ต240205/34 ธ.บุรีรัมย์ ต.ค. 58 3601/58
490 นาง สมปอง    ชาวสองคอน ต241149/34 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
491 นาง สี    สุขประเสริฐ ต241150/34 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ต.ค. 58 3601/58
492 นาย สี    หลวงเมือง ต241172/34 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 58 3161/58
493 นาง เหรียญไทย    จารีรัตน์ ต242554/34 ธ.เซ็ลทรัลพลาซา อุบลราชธานี ก.ย. 58 3161/58
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494 นาง จวน    กิจพิทักษ์ ต243766/34 ธ.เชียงราย ต.ค. 58 3601/58
495 น.ส. ประทุม    พบหิรัญ ต244127/34 ธ.อยุธยา ต.ค. 58 3601/58
496 นาง มะลิ    ยินดีฉัตร ต244486/34 ธ.มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.ค. 58 3601/58
497 นาง มะง่ัว    ลูกอินทร์ ต244769/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
498 นาง สมหมาย    ทรัพย์กญชร ต244985/34 ธ.พระพุทธบาท ต.ค. 58 3601/58
499 นาย ศุภชัย    ทรัพย์กุญชร ต244987/34 ธ.พระพุทธบาท ต.ค. 58 3601/58
500 นาง สนิท    ชูศรี ต244991/34 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
501 จ.ส.อ. บุญมี    ประดับศรี ต245060/34 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
502 น.ส. ตาล    ศรีโพธิ์ ต246363/34 ธ.รามอินทรา กม.4 ต.ค. 58 3601/58
503 จ.ส.อ. อ านาจ    ผูกพันธ์ ต247511/34 ธ.แม่สาย ต.ค. 58 3601/58
504 นาย ทรงพล    ไชยวงค์ ต248179/35 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 58 3161/58
505 วา่ที่ ร.ต. มนัส    มโนสืบ ต248277/35 ธ.โรบินสัน ศรีราชา ก.ย. 58 3161/58
506 นาง จันทรา    วงค์จันทร์แสง ต248553/35 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 58 3601/58
507 นาง แขนภา    ขวญัส าราญ ต248747/35 ธ.เตาปูน ก.ย. 58 3161/58
508 ส.อ. สายัณ    หมืน่พันธ์ ต249307/35 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 58 3601/58
509 นาง สมจิตต์    หงษ์เงิน ต249384/35 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ต.ค. 58 3601/58
510 นาง บุญศรี    วงษ์เทศ ต249969/35 ธ.ปราจีนบุรี ต.ค. 58 3601/58
511 นาง สมจิตร    อุดมทรัพย์ ต250646/35 ธ.ประจันตคาม ต.ค. 58 3601/58
512 นาง ถาวร    มัง่มี ต251050/35 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 58 3601/58
513 นาง ทิพย์    มัน่หมาย ต251056/35 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 58 3601/58
514 ร.ต. วเิชียร    จงแก้ว ต251228/35 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 58 3601/58
515 นาง ไสว    สุขีทรง ต251357/35 ธ.ปากเกร็ด ต.ค. 58 3601/58
516 นาง ฝ้าย    ยินดี ต252450/35 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ต.ค. 58 3601/58
517 นาง ศรีสุดา    คุ้มพล ต253424/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 58 3601/58
518 นาง สมศรี    อิงชัยภมูิ ต253486/35 ธ.ชัยภมูิ ต.ค. 58 3601/58
519 พ.ต. ยัง    หล้าหนัก ต25451/18 ธ.เชียงใหม่ ต.ค. 58 3601/58
520 จ.ส.อ. ประยูรณ์    เดชะนะ ต255249/35 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 58 3601/58
521 นาง เปรมจิต    น้อยพงษ์ ต255501/35 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ค. 58 3601/58
522 นาย สมพร    ล าบัวลอย ต255537/35 ธ.สมุทรสาคร ต.ค. 58 3601/58
523 นาง อัมพร    เสาะแสวง ต255841/35 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
524 นาง ประไพ    จั่นเปี่ยม ต255842/35 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
525 นาง สายสมร    สิงห์สร ต256416/35 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 58 3601/58
526 นาย วเิชียร    ปะติเก ต256555/35 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 58 3601/58
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527 นาง สุมาลี    จันทะมาลา ต256803/35 ธ.อุดรธานี ต.ค. 58 3601/58
528 จ.ส.อ. พรชัย    กาฬกาญจน์ ต256893/35 ธ.กาญจนบุรี ต.ค. 58 3601/58
529 ส.อ. ชาลี    อุดมสงวนวงศ์ ต258230/35 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ก.ย. 58 3161/58
530 นาง อ าภา    จรเสถียร ต258741/35 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
531 นาง ยุพิน    อ าไพศรี ต258956/35 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ต.ค. 58 3601/58
532 นาง พิญโญ    วรรณโก ต259003/35 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
533 จ.ส.อ. พลอย    มีกิจ ต259709/35 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
534 ส.อ. ไสว    เพิ่มพล ต260216/35 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 58 3601/58
535 ร.ต. จรัญ    ฤทธิ์มาก ต260493/35 ธ.ตรัง ต.ค. 58 3601/58
536 นาง ณัฐิกา    พลทรักษา ต261451/35 ธ.เพชรบูรณ์ ก.ย. 58 3161/58
537 นาง ละมัย    สินเธาว์ ต262891/35 ธ.เลย ต.ค. 58 3601/58
538 ส.อ.หญิง พลอย    รุ่งเรือง ต263164/35 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 58 3601/58
539 นาย ชัยรัตน์    กาญจนโบษย์ ต264402/36 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ย. 58 3161/58
540 นาง บัวค า    สุนารินทร์ ต266469/36 ธ.เตาปูน ต.ค. 58 3601/58
541 นาง เกตุ    เอิบอิ่ม ต267283/36 ธ.เพชรบุรี ก.ย. 58 3161/58
542 นาง มาลี    สายแก้ว ต267777/36 ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี ต.ค. 58 3601/58
543 นาง นิตย์    คณานิตย์ ต269905/36 ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต ต.ค. 58 3601/58
544 จ.ส.ท. สิทธศัิกด์ิ    นาคเขียว ต270721/36 ธนาณัติ ก.ย. 58 3161/58
545 นาง จรัสศรี    ภนูาเพชร ต270888/36 ธ.นครพนม ต.ค. 58 3601/58
546 นาง เสถียร    เชิดโกธา ต272507/36 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 58 3601/58
547 นาง สงบ    เลิศอ าไพ ต275192/37 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
548 นาง ประพิศ    กงอิ่ม ต275871/37 ธ.พะเยา ต.ค. 58 3601/58
549 นาง อลิสา    แก้วโกมล ต279893/37 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
550 นาย ศุภฤกษ์    แก้วโกมล ต279894/37 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
551 น.ส. มณฑา    แก้วสุกใส ต280504/37 ธ.อยุธยา ก.ย. 58 3161/58
552 นาง สุหยิน    ศรีจรัส ต280665/37 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 58 3601/58
553 นาง นนทลี    วงษ์เค่ียม ต281315/37 ธนาณัติ ก.ย. 58 3161/58
554 นาง นงค์นุช    ประยูรคง ต281973/37 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
555 นาง สุพิดา    ประจวบมี ต282371/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
556 ร.ต. พลร่ม    เข็มทอง ต282759/37 ธ.กาญจนบุรี ต.ค. 58 3601/58
557 นาง ค าเหมือน    รัตนจันทร์ขจร ต283385/38 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
558 นาง สุจิตต์    จูประไพ ต28381/18 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
559 นาง กลม    กาฬกาญจน์ ต284194/38 ธ.กาญจนบุรี ต.ค. 58 3601/58
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ล ำดบั เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง
560 นาง ประไพพิศ    แนนไธสงค์ ต285267/38 ธ.คลองปาง ต.ค. 58 3601/58
561 จ.ส.อ. ศิริชัย    ริมธรีะกุล ต286516/38 ธ.ราชบุรี ต.ค. 58 3601/58
562 นาง รวงทอง    แสงศร ต287918/38 ธ.สนามเสือป่า ต.ค. 58 3601/58
563 จ.ส.อ. มีศิลป์    โคตรศรีหา ต289053/38 ธ.ลาดพร้าว 124 ต.ค. 58 3601/58
564 นาง เสาวนีย์    อินทรักษา ต290227/38 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ต.ค. 58 3601/58
565 นาง สุรางค์    ภาระสิงห์ ต3004/09 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
566 ร.ต. สมชัย    นิ่มประเสริฐ ต33207/20 ธ.สระบุรี ต.ค. 58 3601/58
567 นาง จันทร์เพ็ญ    ทองทรัพย์ ต37145/21 ธ.บ้านค่าย ต.ค. 58 3601/58
568 นาง วนัเพ็ญ    นามวเิศษ ต37457/21 ธ.นครพนม ต.ค. 58 3601/58
569 นาง ทองทิพย์    ปักษี ต38745/21 ธนาณัติ ก.ย. 58 3161/58
570 ร.อ. สมบัติ    วรรณแสน ต39464/21 ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ต.ค. 58 3601/58
571 นาง ประภา    แหวนพลอย ต40027/21 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ย. 58 3161/58
572 นาง บรรจง    แก้วสวา่ง ต40594/21 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
573 จ.ส.อ. ทว ี   ชะอุ่ม ต41409/22 ธ.น่าน ต.ค. 58 3601/58
574 นาง จิราภรณ์    อินมะโรง ต43293/22 ธ.สกลนคร ต.ค. 58 3601/58
575 นาง ประทุม    หัตถกรรม ต43708/22 ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 58 3601/58
576 นาย สายันต์    ศิริจันทร์ ต45061/22 ธ.เตาปูน ต.ค. 58 3601/58
577 นาง กาญจนา    เพชรล  า ต46234/22 ธ.จันทบุรี ต.ค. 58 3601/58
578 นาง สง่า    แซ่อึ ง ต46776/22 ธ.ชัยนาท ต.ค. 58 3601/58
579 นาง ฉลวย    แข็งงาน ต48365/23 ธ.อยุธยา พาร์ค ต.ค. 58 3601/58
580 นาง ทองพูน    ต้นป้อม ต50078/23 ธ.ล าพูน ก.ย. 58 3161/58
581 นาง ออมศรี    สุดใจ ต51412/23 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ต.ค. 58 3601/58
582 ส.ต. พงษ์ศักด์ิ    คนองศิลป์ ต51782/23 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
583 ส.อ. จีระศักด์ิ    รอดทองดี ต53045/23 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
584 นาง อารีรัตน์    ค าแฝง ต54233/23 ธ.โรบินสัน สระบุรี ต.ค. 58 3601/58
585 นาง ประทิน    จันทสรณ์ ต54244/23 ธ.โรบินสัน สระบุรี ต.ค. 58 3601/58
586 พ.ท. เหรียญ    ปุรินิพุทธ์ ต5639/10 ธ.หนองบัวล าภู ต.ค. 58 3601/58
587 นาย สัมพันธ ์   เอี่ยมจ้อย ต56476/24 ธ.เตาปูน ก.ย. 58 3161/58
588 นาง นิยม    วสัิยจร ต59442/24 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ต.ค. 58 3601/58
589 นาง สอาด    ปาต๋ัน ต60027/25 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
590 จ.ส.อ. วทิยา    ก้านพลู ต60592/25 ธ.บ้านแอนด์บียอนด์ ขอนแก่น ต.ค. 58 3601/58
591 จ.ส.อ. เรืองฤทธิ์    สมจิตพิจารณ์ ต66763/25 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น ต.ค. 58 3601/58
592 ร.ต. อัคคี    ระดาดาษ ต69305/26 ธ.สกลนคร ต.ค. 58 3601/58
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593 นาง นิล    ดอชนะ ต69901/26 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 58 3601/58
594 จ.ส.อ. อภนิันท์    สุวรรณะ ต70307/26 ธ.ยโสธร ต.ค. 58 3601/58
595 นาง ปราณี    ชื่นสวสัด์ิ ต70853/26 ธ.ราชประสงค์ ต.ค. 58 3601/58
596 นาง ชูจิตร์    หาทรัพย์ ต71624/26 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ต.ค. 58 3601/58
597 นาง นริศ    ขันตี ต73119/26 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 58 3601/58
598 นาง ผิว    หาสุคนธ์ ต74231/26 ธ.รามอินทรา กม.4 ต.ค. 58 3601/58
599 นาง ล าใย    อ่วมชม ต74552/26 ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ต.ค. 58 3601/58
600 นาง มุกดา    กล้าหาญ ต7471/11 ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ต.ค. 58 3601/58
601 จ.ส.อ.หญิง สมพิศ    คล้ายมาก ต77894/26 ธ.สนามเป้า ต.ค. 58 3601/58
602 นาง บุญรอด    เพชรคล้าย ต79791/26 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์ ต.ค. 58 3601/58
603 นาง เกษร    จินดาวงษ์ ต83894/27 ส่วนกลาง ก.ย. 58 3161/58
604 ร.ต. ไฉน    นวลศรีใส ต84467/27 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 58 3601/58
605 นาง พูน    เสือน้อย ต84841/27 ธ.ปากเกร็ด ต.ค. 58 3601/58
606 จ.ส.อ. วชัรินทร์    กระจ่างมล ต84957/27 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 58 3601/58
607 นาย วเิชียร    อินทรทับทิม ต8725/12 ธ.ธาตุทอง ก.ย. 58 3161/58
608 นาย ระดม    อยู่เกาะ ต87878/27 ธ.ถนนประจักษ-์แยกศาลหลักเมือง ต.ค. 58 3601/58
609 นาง มาลี    ทศพร ต88912/27 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ต.ค. 58 3601/58
610 จ.ส.อ. พิพัฒน์    อ่ าทอง ต89234/27 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
611 นาง เจริญ    เป้าวงษ์คอน ต89687/27 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
612 นาย อุดมศักด์ิ    บุญทองค า ต90087/27 ยศ.ทบ. ต.ค. 58 3601/58
613 จ.ส.อ. นิมนต์    เมฆวนั ต91825/27 ธ.อุดรธานี ต.ค. 58 3601/58
614 จ.ส.อ. พัฒพงษ์    ธรรมวงค์งาม ต93653/28 ธ.โรบินสัน-ฉะเชิงเทรา ต.ค. 58 3601/58
615 นาง สังเวยีน    ทับทอง ต94881/28 ธ.กาญจนบุรี ต.ค. 58 3601/58
616 จ.ส.อ. สมาน    พุฒมาเล ต96303/28 ธ.ล าปาง ต.ค. 58 3601/58
617 นาง ค าเขียน    เบื่อขุนทด ต98090/28 ธ.บุรีรัมย์ ต.ค. 58 3601/58
618 นาง กอบกุล    อ าพันธุ์ ส10293/23 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
619 นาง ค าบง    ปุรินิพุทธ์ ส12125/26 ธ.หนองบัวล าภู ต.ค. 58 3601/58
620 นาง เดิม    นามสุขี ส12146/26 ธ.อ านาจเจริญ ต.ค. 58 3601/58
621 นาง บุญรวม    สมบุญ ส13472/27 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ต.ค. 58 3601/58
622 นาง มาลีรัตน์    สุชาติธรรม ส13812/27 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ต.ค. 58 3601/58
623 พ.อ. วราวธุ    สินวติั ส15043/28 นทพ. ต.ค. 57 3461/57
624 นาง รุจิเรศ    สนามทอง ส15687/28 ธ.ย่อยเซ็นทรัลเวลิด์ ก.ย. 58 3161/58
625 นาง น้อมจิตร    ทนคง ส16968/30 ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ต.ค. 58 3601/58
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626 นาง จิราพร    โพธิ์ยวง ส18516/31 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
627 น.ส. ศศิธร    เพิ่มทรัพย์ไพศาล ส21882/33 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 58 3601/58
628 นาง ผ่องพรรณ    สุขใจ ส25236/37 ธ.บิ๊กซี-ลพบุรี 2 ต.ค. 58 3601/58
629 นาง จารุณี    ภกัด์ิสุขเจริญ ส25587/37 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
630 นาง ค าปิ่น    พิชัย ส26208/38 ธ.พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
631 นาง ทองพูน    ศรโสภา ส4716/15 ธ.ท-ีสแควร์ ก.ย. 58 3161/58
632 นาง นิภาวรรณ    ชนะชัย ส8713/21 ธ.ลพบุรี ต.ค. 58 3601/58
633 นาง อนุกูล    แผ่นทอง ส9486/22 ธ.พิษณุโลก ต.ค. 58 3601/58
634 น.ส. จิตรา    บุณยะโรจน์ ส9906/23 ธนาณัติ ก.ย. 58 3161/58

หมำยเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดตั งแต่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ นไป ภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี   ส าเนาทะเบียนบ้าน,   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
    และใบส าคัญความเห็นแพทย์
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ  า ตามระเบียบ ทบ.ฯ     ให้ถือการสมัครครั งที่ 2 เป็นโมฆะ เมือ่ตรวจพบจะถูกถอน
    สภาพจึงขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครครั งแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ 
    ให้ติดต่อสอบถาม โทร. 0 - 2654 - 7400 ต่อ 6465 , 6467 - 8  หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั งสิ น
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