
ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
1 ร.ต. นวล    มั่นใจ 5075018087 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 58 4501/58
2 จ.ส.อ. อุบล    โต๊ะนาค 5085018822 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ธ.ค. 58 4501/58
3 นาง พิน    วีระค า 5396000307 ธ.สูงเม่น ธ.ค. 58 4501/58
4 นาง แฉล้ม    ราชคม 5396000664 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 58 4501/58
5 นาย เคน    ศรีอินทร์มาตร 5396003370 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 58 4501/58
6 นาง เปรมหทัย    พงษ์ศิลป์ 5396004389 รร.กสร.ศสร. พ.ย. 58 4041/58
7 ร.อ.หญิง สตรีรัตน์    พรศรี 5401007154 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ธ.ค. 58 4501/58
8 ส.ท. สัญญา    โสดก 5405008115 ธ.ยโสธร ธ.ค. 58 4501/58
9 ร.อ. จารึก    ทองล้ืนจี่ 5405017456 กรม ทพ.42 พ.ย. 58 4041/58
10 นาง นิภารัตน์    ไทยยินดี 5406000719 ธ.นางรอง ธ.ค. 58 4501/58
11 นาง นาตยา    ทองศรี 5406001234 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
12 นาง อุดมพร    สีต์วรานนท์ 5406001633 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ธ.ค. 58 4501/58
13 นาง สวาท    วงศ์ตาแสง 5406002866 ธ.เซ็ลทรัลพลาซา อุบลฯ ธ.ค. 58 4501/58
14 นาง เบญลักษณ์    นวมเอม 5406007492 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 พ.ย. 58 4041/58
15 นาง ศรีค า    วงศ์ไทย 5406008939 ธ.ย่อยท่าวังผา ธ.ค. 58 4501/58
16 นาง จารุณี    ตัณฑะสุวรรณะ 5406015591 กรม ทพ.26 ต.ค. 58 3601/58
17 นาย วิวรรธน์    พวงเข้ม 5406020694 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
18 จ.ส.อ. องอาจ    อินทะชัย 5410000446 ช.พัน.6 พ.ย. 58 4041/58
19 นาย มงคล    เจือทอง 5410003710 ธ.ปากช่อง ธ.ค. 58 4501/58
20 นาง สิรีภิญญา    ทองแพ 5410004773 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
21 ร.ต. ธรรมนูญ    มูลิกา 5410005288 ธ.นครศรีธรรมราช ธ.ค. 58 4501/58
22 จ.ส.อ. สุธรรม    นัคราบัณฑิตย์ 5410006487 กรม ทพ.42 พ.ย. 58 4041/58
23 นาง สดชื้น    ขวัญประเสริฐวารี 5410007487 ธ.กาญจนบุรี ธ.ค. 58 4501/58
24 จ.ส.อ. ฐิติกร    ม่วงสวย 5410008242 ธ.อ่างทอง ธ.ค. 58 4501/58
25 พ.ท. ชาตรี    วงศ์สายตา 5410009988 ร.1 พัน.1 รอ. พ.ย. 58 4041/58
26 จ.ส.อ. เฉลิม    แสงสว่าง 5410010857 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. ธ.ค. 58 4501/58
27 พ.อ. ประพนธ์    เทียนสอาด 5410011484 มทบ.15 ต.ค. 58 3601/58
28 ร.อ. ประจวบ    มั่งมี 5410012882 กรม ทพ.42 พ.ย. 58 4041/58
29 นาย สกุล    ลาดโพธิ์ 5410013493 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ธ.ค. 58 4501/58
30 จ.ส.อ. สราวุธ    อุ่นมา 5410014785 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
31 จ.ส.อ. เอกรินทร์    คงชีพ 5410016066 สลก.ทบ. ต.ค. 58 3601/58
32 จ.ส.อ. พลอย    ทับทิมทอง 5410016261 กรม ทพ.42 พ.ย. 58 4041/58
33 นาง เฉลียว    แดงข า 5410018831 ธนาณัติ พ.ย. 58 4041/58
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34 นาง ศรีสวัสด์ิ    ท่นไชย 5410020682 ธ.ล าปาง ธ.ค. 58 4501/58
35 นาง สมปอง    จิตรช่วย 5410021067 พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 ต.ค. 58 3601/58
36 นาง รัชนีย์    ไชยมาลา 5410021430 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ธ.ค. 58 4501/58
37 นาง วราภัสร์    ตามควร 5410021667 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. ธ.ค. 58 4501/58
38 นาง บุญมา    อุ่นมา 5410022939 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
39 นาง สิริจรรยา    บุญธรรม 5420001865 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 58 4041/58
40 นาง วรนุช    จันทนา 5420003368 ธ.กาญจนบุรี พ.ย. 58 4041/58
41 นาย แตง    ทองศรี 5420004807 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 58 4501/58
42 จ.ส.อ. ชนะศึก    บรรดิษจีน 5420005273 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 58 4501/58
43 จ.ส.อ. พงษ์ศักด์ิ    วงษ์ศรีแก้ว 5420005386 ธ.ยโสธร ธ.ค. 58 4501/58
44 นาง สมใจ    สุวรรณก้อน 5420006064 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 58 4041/58
45 นาง สมควร    พิริยะอนันตกุล 5420006701 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 58 4501/58
46 นาย สมศักด์ิ    บุญใย 5420006977 ธ.เพชรบูรณ์ ธ.ค. 58 4501/58
47 นาง แสงอรุณ    ทรัพย์ไพศาลสกุล 5420007059 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 58 4501/58
48 นาง ธนพร    พูลเพิม่ 5420007388 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 58 4501/58
49 นาง ค ามวย    นิตยาสิทธิ์ 5420009002 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 58 4501/58
50 จ.ส.อ.หญิง มัญทนีย์    ปานทอง 5420009977 ธ.ถนนติวานนท์ ธ.ค. 58 4501/58
51 นาง นพรัตน์    ตันตยกุล 5430002810 ธ.สระบุรี ธ.ค. 58 4501/58
52 นาย พิทักษ์พงศ์    รินนายรักษ์ 5440000472 ธนาณัติ พ.ย. 58 4041/58
53 นาย บุญจันทร์    ฉางกระโทก 5440002112 ธ.สระบุรี ธ.ค. 58 4501/58
54 นาง นุชศิริ    หนาสมัย 5440002283 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 58 4501/58
55 นาง ละมูล    ยอดด าเนิน 5440002412 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 58 4501/58
56 นาง สุดาวดี    มั่งมี 5440003023 กรม ทพ.42 พ.ย. 58 4041/58
57 นาง นิตยา    พีพ่ิมาย 5440003351 ธ.ถนนรัถการ-หาดใหญ่ ธ.ค. 58 4501/58
58 นาย สุพล    วงษ์ศรีแก้ว 5440003853 ธ.ยโสธร ธ.ค. 58 4501/58
59 นาง ค าพันธ์    วงษ์ศรีแก้ว 5440003855 ธ.ยโสธร ธ.ค. 58 4501/58
60 นาง ปราณี    บุญใย 5440004918 ธ.เพชรบูรณ์ ธ.ค. 58 4501/58
61 น.ส. วันทนา    ยอดรัตน์ 5440005081 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. ธ.ค. 58 4501/58
62 นาย ธนศักด์ิ    สิงห์ราชวัฒนกุล 5440005118 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. ธ.ค. 58 4501/58
63 นาง จุฑามาศ    ถิระสาโรช 5440005212 ธ.ล าปาง ธ.ค. 58 4501/58
64 นาง รัศมี    พาสิงห์สี 5440005978 ธ.ชัยภูมิ ธ.ค. 58 4501/58
65 จ.ส.อ. อภิสิทธิ ์   บุญชอบ 5440008263 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ธ.ค. 58 4501/58
66 จ.ส.ท. ทรงพิสุทธิ ์   ศัพท์พันธุ์ 5440008998 พล.ร.5 พ.ย. 58 4041/58
67 นาย บรรเจิด    สมสุข 5450001797 ธ.ลพบุรี พ.ย. 58 4041/58
68 นาง ดอกอ้อ    โสภี 5450003557 ธ.กาญจนบุรี ธ.ค. 58 4501/58

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
69 นาย ยุทธการ    ปัน่เมืองปัก 5450003805 ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม. ธ.ค. 58 4501/58
70 นาง สมพิศ    เพชรสันต์ 5450004862 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 58 4501/58
71 นาง ปรานี    เต๋จ๊ะ 5450005756 ธ.เชียงใหม่ ธ.ค. 58 4501/58
72 นาย วัฒนอัศวิน    วรธรรม 5450009479 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
73 นาย ซ้ึง    ตลับงา 5450010869 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 58 4501/58
74 นาย ประพาส    ปานทอง 5450012817 ธ.ถ.ติวานนท์ ธ.ค. 58 4501/58
75 นาย วิเชียร    มิ่งสุวรรณ 5450013104 ธ.ย่อย ถ.เทพารักษ์ กม.3 ธ.ค. 58 4501/58
76 นาง นงเยาว์    ทองล้ินจี่ 5460000695 กรม ทพ.42 พ.ย. 58 4041/58
77 นาง วิจิตรา    วรธรรม 5460000710 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
78 นาย สุขะวุฒิ    วรธรรม 5460000712 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
79 จ.ส.ท. สมพร    กล่อมเกล้ียง 5460002611 ธ.ราชบุรี ธ.ค. 58 4501/58
80 จ.ส.อ. กันทรากร    ศรีวิชัย 5460004606 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 58 4501/58
81 น.ส. วาสนา    จงศิริ 5460005931 ธ.ฝาง ธ.ค. 58 4501/58
82 นาย ธารา    ทัณทะรักษ์ 5460006506 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 58 4501/58
83 นาง พิศมัย    ปักกุนนัน 5460007599 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ม.ค. ธ.ค. 58 4501/58
84 นาง ขนิษฐา    เหลือสาคร 5460010007 ธ.กาญจนบุรี ธ.ค. 58 4501/58
85 นาย ฉลาด    พันทะสี 5460010980 ธ.บ้านผือ พ.ย. 58 4041/58
86 น.ส. จิรฐา    ตะกลรัตน์ 5460011818 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ธ.ค. 58 4501/58
87 นาง สงวน    มานุจ า 5460013190 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ธ.ค. 58 4501/58
88 นาย สมาน    อินทร์จันทร์ 5460014277 ธ.เพชรบูรณ์ ธ.ค. 58 4501/58
89 นาย วรากร    จิตรภัทร 5460014832 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
90 นาย ทรงเกียรต์ิ    เกียรติธนวงษ์ 5470000817 ธ.บางเขน ธ.ค. 58 4501/58
91 นาง วิเชียร    โสภาสิทธิ์ 5470001254 ธ.กาญจนบุรี ธ.ค. 58 4501/58
92 จ.ส.อ. ก าธร    กรุดเพ็ชร 5470004189 ร.29 พัน.2 พ.ย. 58 4041/58
93 นาง อุไรวรรณ    ดอกไม้ 5470006913 ธ.ล าพูน ธ.ค. 58 4501/58
94 ร.อ. ปองพล    ไตรเทพชนะภัย 5480000319 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ต.ค. 58 3601/58
95 ส.อ. วีระยุทธ    เรือนกูล 5480002003 ร.31 รอ. พ.ย. 58 4041/58
96 นาง เฉลียว    แสงเงิน 5480004381 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 58 4501/58
97 นาง พลอยไพลิน    ศัพท์พันธุ์ 5480004574 พล.ร.5 พ.ย. 58 4041/58
98 นาย เดชา    กลีบเมฆ 5480006762 กสษ.3 กส.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
99 นาง ดวงมณี    วงษ์ศรีแก้ว 5480007854 ธ.ยโสธร ธ.ค. 58 4501/58
100 นาง จิรันธนิน    จันจ าปา 5480007931 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 58 4501/58
101 นาง อ าพร    ทาระ 5480008670 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
102 นาย จาก    ส ารวมจิตร 5480009765 ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 ธ.ค. 58 4501/58
103 นาย ทวน    กล่อมเกล้ียง 5480010665 ธ.ราชบุรี ธ.ค. 58 4501/58
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104 นาย ปัญญา    บุตรดี 5480011271 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
105 นาง มะลิดา    ค ามุงคุณ 5480011273 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
106 นาง อุดม    บุตรดี 5480011277 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
107 นาย โฮม    ค ามุงคุณ 5480011278 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
108 นาย นรา    เล่ียวเส็ง 5480011349 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ธ.ค. 58 4501/58
109 นาง พรณ์    ค ามุงคุณ 5490001045 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
110 ส.อ. จรงณ์    ทองขวิด 5490002057 ธ.คลองปาง ธ.ค. 58 4501/58
111 น.ส. เกตุสุดา    มีแยบ 5490003681 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 58 4501/58
112 นาย บุญชู    กองแดง 5490004574 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 58 4501/58
113 นาง พวงจันทร์    ชุมะโชติ 5490004809 ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ธ.ค. 58 4501/58
114 น.ส. เมธินี    โนมะยา 5490005460 ธ.โบ๊เบ๊ ธ.ค. 58 4501/58
115 จ.ส.อ. มานพ    กองแดง 5490005532 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 58 4501/58
116 นาง อนงค์    กองแดง 5490005533 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 58 4501/58
117 นาย ประนอม    ชุมะโชติ 5490005681 ธ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ธ.ค. 58 4501/58
118 น.ส. วัชรี    อู่ขุน 5490006104 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
119 น.ส. จินตนา    รัตนอุทัยพร 5490006831 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 58 4501/58
120 นาง โชติมา    จอประดิษฐ 5490006832 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 58 4501/58
121 นาย สมบูรณ์    วงษ์ชื่น 5490006833 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 58 4501/58
122 น.ส. อุทุมพร    พันธ์หนอย 5490006867 ธ.กาญจนบุรี ธ.ค. 58 4501/58
123 นาง บุษดี    ชื่นบาน 5490006902 ธ.สระแก้ว ธ.ค. 58 4501/58
124 นาง โสภา    อุ่นมา 5490006914 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
125 นาง จินตนา    กันหยุย 5490007677 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ธ.ค. 58 4501/58
126 ส.อ. ประสิทธิ ์   โสมสุพรรณ 5490012211 ร.16 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
127 ส.อ. พันชิต    สะเดา 5490012329 ร.8 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
128 นาง พรรณา    มุกดาสนิท 5500000273 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 58 4501/58
129 จ.ส.ต. สุธิวัตร    ชาติบัญชาพร 5500001181 ธ.นางรอง ธ.ค. 58 4501/58
130 ส.อ. อัครภาคย์    นวลละออ 5500004813 ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ธ.ค. 58 4501/58
131 นาง จันทรัสม์    พิรพิทยาพงศ์ 5500005196 นสศ. พ.ย. 58 4041/58
132 นาง สมบัติ    ทุมสา 5500007108 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 58 4501/58
133 น.ส. จรัสศรี    ทองเอม 5500007587 ธ.สระบุรี ธ.ค. 58 4501/58
134 นาย เดช    เรืองเทศ 5510000152 ธ.น่าน ธ.ค. 58 4501/58
135 จ.ส.ท. มานพ    พันธุก์าง 5510000739 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 58 4501/58
136 ส.อ. ภาสกร    วัชรโศภิษฐกุล 5510002782 ธ.ย่อยเมืองทองธานี ธ.ค. 58 4501/58
137 น.ส. เมธินี    โพธิเ์จริญ 5510006569 รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 58 4041/58
138 น.ส. ลักขณา    พิลาน้อย 5520000414 รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 58 4041/58

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
139 นาย ดีปิว    โชคสกุลปัญญา 5520000769 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 58 4501/58
140 ส.อ. กตัญญู    คีรีรัตน์ 5520001284 ร.5 พัน.2 พ.ย. 58 4041/58
141 ส.อ. จีรศักด์ิ    รักษาศิล 5520001386 ร.21 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
142 นาง ค าฮวย    สาระพาน 5520003580 ธ.อ านาจเจริญ ธ.ค. 58 4501/58
143 นาย อภิชาต    ตาละอุปละ 5520010681 กผสป.สส. ต.ค. 58 3601/58
144 นาง จริยา    แก้วพิพัฒน์ 5520013143 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
145 ส.อ. บุลวัฒน์    ค าภักดี 5520014234 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 พ.ย. 58 4041/58
146 นาง มณินญา    กิ่งสุวรรณ 5520014778 ธ.นครนายก ธ.ค. 58 4501/58
147 นาง แต๋ว    มีแยบ 5520014847 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 58 4501/58
148 นาง วิภานิตย์    ทองหมู่ 5520016131 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 พ.ย. 58 4041/58
149 นาง ณัฏฐรินน์    พันธจักร 5520016546 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. ธ.ค. 58 4501/58
150 นาย รังสรรค์    สมจันทร์ 5520017070 สก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
151 นาง เหล่ือม    สะเดา 5520017407 ร.8 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
152 ส.อ. พลเขตต์    ค าดี 5520017872 ร.29 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
153 ส.ท. นัฐพงศ์    พิมพ์ทอง 5530001577 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 58 4501/58
154 ส.อ. กิตติพันธ์    ค ากัมพล 5530004384 พัน.สท. พ.ย. 58 4041/58
155 นาง มนพร    กุลสูตร 5530005154 ส.1 พัน.102 ต.ค. 58 3601/58
156 ส.ท. สุขสวัสด์ิ    เหลืองอ่อน 5530006440 ร.15 พัน.2 พ.ย. 58 4041/58
157 น.ส. วิภาวรรณ    แก้วนรินทร์ 5530006443 ร.16 พ.ย. 58 4041/58
158 นาย สวัสด์ิ    แก้วนรินทร์ 5530006444 ร.16 พ.ย. 58 4041/58
159 นาง ส าเนียง    แก้วนรินทร์ 5530006445 ร.16 พ.ย. 58 4041/58
160 ส.ท. ณัฏฐ์กฤษกา    อ่วมในเมือง 5530006472 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 58 4501/58
161 นาง วิมพ์วิภา    อ่วมในเมือง 5530006475 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 58 4501/58
162 อส.ทพ. อดิเทพ    ละอองศรี 5530008797 ธ.นราธิวาส ธ.ค. 58 4501/58
163 ส.อ. ชินนุเมธ    ซาผู 5540000811 ร.8 พัน.2 พ.ย. 58 4041/58
164 นาย รันดร    พิลาน้อย 5540003947 รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 58 4041/58
165 น.ส. กนิษฐา    ศรีวิชัย 5540005765 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 58 4501/58
166 พลฯ ชาญณรงค์    คงสมบูรณ์ไพศาล 5540005828 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
167 พลฯ สมโชค    หาญพยัคฆส์กุล 5540005904 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
168 ส.อ. วันชัย    อ้นทองทิม 5540006346 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
169 นาง น้ าทิพย์    อ้นทองทิม 5540007371 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
170 นาง เสนาะ    เรืองทรัพย์ 5540007386 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
171 พลฯ กิตตินันท์    วรรณกิจ 5540007577 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
172 นาย ครวญ    คงเขียว 5540007925 ธ.คลองปาง ธ.ค. 58 4501/58
173 น.ส. ธนนันท์    สืบนาม 5540008100 ร้อย.สห.พล.ร.6 พ.ย. 58 4041/58

สังกัดยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
174 น.ส. วิภาพร    เล่ียวเส็ง 5540008170 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ธ.ค. 58 4501/58
175 ร.ท. เทียบ    อ่อนสมเพ็ชร 5540008756 กรม ทพ.42 พ.ย. 58 4041/58
176 ส.อ. จิรโรจน์    เดชรักษา 5550000081 สง.สด.จว.ล.ย. พ.ย. 58 4041/58
177 อส.ทพ. ดุลญา    ละเจ๊ะแล 5550002566 กรม ทพ.44 พ.ย. 58 4041/58
178 อส.ทพ. อับดุลอาซิ    นีลา 5550002679 กรม ทพ.44 พ.ย. 58 4041/58
179 น.ส. ปนัดดา    แย้มเชื้อ 5550002788 กสษ.3 กส.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
180 อส.ทพ. วรวิทย์    เชาวลิต 5550003437 กรม ทพ.44 พ.ย. 58 4041/58
181 อส.ทพ. อนุชิต    ชูสุวรรณ 5550003456 กรม ทพ.44 พ.ย. 58 4041/58
182 ส.ต. ปรัชญา    มะโนจิตต์ 5550004053 พัน.สต.กส.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
183 นาง รัชนี    กล่ันประดิษฐ 5550005448 ร้อย.สห.พล.ร.6 พ.ย. 58 4041/58
184 ส.อ. ทรงพล    จันทราคา 5550006449 ร.16 พ.ย. 58 4041/58
185 อส.ทพ. สุรเดช    บ้านกลาง 5550006713 ธนาณัติ ธ.ค. 58 4501/58
186 พลฯ คุณากร    พาพู่ 5550008437 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
187 พลฯ วรยุทธ    ยศธ ารง 5550008448 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
188 ส.อ. จ ารัส    ศรีสะอาด 5550011503 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 58 4501/58
189 น.ส. จิราภรณ์    ศรีสะอาด 5550011504 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 58 4501/58
190 ส.ต. ปุรวิชญ์    มงคลสุขวัฒน์ 5560001466 ธนาณัติ พ.ย. 58 4041/58
191 พลฯ จักรกฤษณ์    จอกโคกกรวด 5560002301 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
192 ร.ต. ธนาภัทร    ธานีรัตน์ 5560002911 ร.21 พัน.3 รอ. พ.ย. 58 4041/58
193 ร.ต. หน่วยรบ    มีมงคล 5560002986 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
194 น.ส. เบญจมาศ    ใจใส 5560005224 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 58 4501/58
195 อส.ทพ. อาณัติ    เชียงตุง 5560007508 กรม ทพ.46 พ.ย. 58 4041/58
196 นาง บุญพร้อม    ศรีสะอาด 5560007714 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 58 4501/58
197 นาย ประชา    กล่ันประดิษฐ 5560008031 ร้อย.สห.พล.ร.6 พ.ย. 58 4041/58
198 อส.ทพ. คฑาวุฒิ    ศรีผดุง 5560008698 กรม ทพ.46 พ.ย. 58 4041/58
199 อส.ทพ. สุรชัย    พรมมูล 5560008728 กรม ทพ.46 พ.ย. 58 4041/58
200 พลฯ อภิวัฑฒน์    ชาประดิษฐ์ 5560009343 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
201 อส.ทพ. พิศิษฐ์    ชมภู 5560009615 กรม ทพ.46 พ.ย. 58 4041/58
202 อส.ทพ. มานัซรี    ดือราแม 5560009618 กรม ทพ.46 ต.ค. 58 3601/58
203 พลฯ จิรายุส    ณะเชียงใหม่ 5560010487 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
204 พลฯ วรพล    หม่อซอย 5560010506 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
205 พลฯ สุไลมาน    อยู่ดี 5560010522 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
206 พลฯ สุวิทย์    กะพอ 5560010523 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
207 พลฯ อ านาจ    อโนดาษ 5560010528 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
208 พลฯ เอกธ ารง    บุดดา 5560010529 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
209 พลฯ เอกพล    ทองระย้า 5560010530 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
210 นาย บุญมา    แก้วชา 5560012956 ธ.เทเวศร์ ธ.ค. 58 4501/58
211 ส.ท.หญิง จิรพรรณ    น้อมระวี 5570000684 ธ.บก.กองทัพไทย ธ.ค. 58 4501/58
212 นาย สราวุฒิ    ชนะมาร 5570000715 ศซส.สพ.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
213 นาง มาลี    น้อมระวี 5570000768 ธ.บก.กองทัพไทย ธ.ค. 58 4501/58
214 อส.ทพ. ธีระยุทธ    ชาวนา 5570000819 กรม ทพ.23 พ.ย. 58 4041/58
215 ร.ต. นพณัฐ    ชุณหะนันทน์ 5570001102 ร.7 พัน.5 พ.ย. 58 4041/58
216 ส.ต. มติมนต์    วงษ์อ ามาตย์ 5570002294 ร.31 พัน.1 รอ. พ.ย. 58 4041/58
217 ส.ต. กฤษณ์    แก้วต่างสิน 5570004295 ม.พัน.12 พ.ย. 58 4041/58
218 ส.ต. สุริยา    ผาเหลา 5570004741 ส.พัน.24 พ.ย. 58 4041/58
219 พลฯ ฉัตรชัย    ค าประวัติ 5570006323 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
220 พลฯ ทัศไนย    หาญชาติ 5570006325 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
221 พลฯ มงคล    บุระกรณ์ 5570006327 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
222 พลฯ มารุต    สารี 5570006328 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
223 พลฯ วธัญญู    ห้วยทราย 5570006329 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
224 พลฯ วุฒิชัย    เจริญศรี 5570006330 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
225 พลฯ สุรชัย    แซ่เต็ง 5570006331 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
226 พลฯ สุวิทย์    สายโสภา 5570006332 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
227 พลฯ อนุชัย    วรรณสิทธิ์ 5570006333 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
228 พลฯ อภิชาติ    ศรีสะอาด 5570006334 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
229 พลฯ ชัยวัฒน์    สะอาด 5570006509 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
230 พลฯ ญา    บุญจูง 5570006510 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
231 พลฯ ณัฐพล    ผลสิทธิ์ 5570006511 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
232 พลฯ ถวิล    ปัญญา 5570006512 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
233 พลฯ พัฒนา    ค าเสียง 5570006515 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
234 พลฯ ภานุมาศ    พันธ์งาม 5570006516 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
235 พลฯ วัชรินทร์    ศรีมูล 5570006517 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
236 พลฯ วันชัย    วิทูล 5570006518 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
237 พลฯ วินัย    ทวีสินธ์ 5570006519 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
238 พลฯ ไวยวุฒิ    แสงเหลือง 5570006520 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
239 พลฯ สถาพร    จันทะบาล 5570006521 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
240 พลฯ สุรเดช    โมคระพันธ์ 5570006522 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
241 พลฯ อาทิตย์    พัฒนา 5570006524 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
242 พลฯ กฤษดา    โพธิก์ระสังข์ 5570006582 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
243 พลฯ กิตติพันธ์    หมั่นประโคน 5570006584 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
244 พลฯ จรูญ    ค าปัญญา 5570006588 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
245 พลฯ จักรพงษ์    เค้ามูล 5570006589 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
246 พลฯ เจนณรงค์    ดวนใหญ่ 5570006590 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
247 พลฯ ธีรศักด์ิ    ทาดา 5570006592 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
248 พลฯ นิกร    หนองม่วง 5570006593 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
249 พลฯ บรรพต    ระเม็ก 5570006594 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
250 พลฯ บุญเจิม    ทองอาจ 5570006595 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
251 พลฯ บุญตา    รู้เจน 5570006596 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
252 พลฯ บุญธรรม    แสนใหม่ 5570006597 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
253 พลฯ บุญเพ็ง    กองสุข 5570006598 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
254 พลฯ ปฏิวัติ    สมเมือง 5570006599 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
255 พลฯ ปานชัย    สีดา 5570006600 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
256 พลฯ พรชัย    แพงถิ่น 5570006601 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
257 พลฯ พิชิต    สมสวัสด์ิ 5570006602 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
258 พลฯ พิเชษฐ    เขตค า 5570006603 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
259 พลฯ พุธทรง    จันทา 5570006604 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
260 พลฯ ยุทธนา    ชาภักดี 5570006605 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
261 พลฯ รุ่งโรจน์    วงศ์ชาลี 5570006606 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
262 พลฯ วัชรชัย    เพียลา 5570006607 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
263 พลฯ วิทยา    พรมลาย 5570006608 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
264 พลฯ วีระพงษ์    มูลมั่ง 5570006609 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
265 พลฯ ศรายุทธ    ทุมโทน 5570006610 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
266 พลฯ สมควร    ทองมา 5570006611 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
267 พลฯ สรรพสิทธิ ์   ข่อยแก้ว 5570006612 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
268 พลฯ สรรพสิทธิ ์   สายชาลี 5570006613 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
269 พลฯ สิทธิพงษ์    ทวีโคตร 5570006614 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
270 พลฯ สุรชัย    มาคิน 5570006615 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
271 พลฯ สุริวงษ์    ถาวร 5570006616 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
272 พลฯ แสวง    โสดา 5570006617 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
273 พลฯ อิสระศักด์ิ    นันทรัศมี 5570006621 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
274 พลฯ เอกพันธ์    กองลาน 5570006622 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
275 พลฯ ธวัชชัย    บันเทิงใจ 5570006677 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
276 พลฯ พิสุพล    ธิอามาตย์ 5570006696 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
277 ส.ท. วรพล    ทันสมัย 5570007079 ขส.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
278 อส.ทพ. เสรี    ปานแดง 5570007330 กรม ทพ.42 พ.ย. 58 4041/58

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
279 พลฯ น้ า    พหลยุทธ 5570007336 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
280 พลฯ ทักษิณ    ละน้อย 5570007515 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
281 พลฯ ธวัชชัย    ยงยืน 5570007516 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
282 พลฯ ปัญญา    แก้วกันยา 5570007517 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
283 พลฯ กิตติศักด์ิ    สีม่วง 5570007753 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
284 พลฯ ธวัชชัย    บุญพิม 5570007756 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
285 พลฯ น าโชค    ดวงธนู 5570007757 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
286 พลฯ วงเพชร    สวัสดิพงษ์ 5570007760 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
287 พลฯ วิทวัฒน์    ใสไชย์ 5570007761 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
288 พลฯ สนธิชัย    บุญเกิ่ง 5570007762 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
289 พลฯ อภิสิทธิ ์   วังษาลุน 5570007765 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
290 อส.ทพ. ดุลอาซิส    ละกาแย 5570008541 กรม ทพ.41 พ.ย. 58 4041/58
291 อส.ทพ. สุชาติ    วงค์พิพันธ์ 5570008601 กรม ทพ.41 พ.ย. 58 4041/58
292 น.ส. วรลักษณ์    เกตุแก้วเจริญ 5570008936 กฌป.สก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
293 นาง ธนัสถา    ภูเล่ียมค า 5570009936 ธ.ถ.พิบูลละเอียด-น.ม. ธ.ค. 58 4501/58
294 พลฯ ปรัชญา    โคตรชารี 5570011613 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
295 พลฯ ปิยะ    มิ่งสกุล 5570011615 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
296 พลฯ พินิจ    รัตนรงค์ 5570011619 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
297 พลฯ พิพัฒน์    แสงจันทร์ 5570011620 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
298 พลฯ ภานุวัฒน์    ข าวงค์ 5570011622 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
299 พลฯ สุทธวีร์    พัฒโนทัย 5570011625 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
300 พลฯ อนุวัฒน์    จันโทวาส 5570011627 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
301 พลฯ อภิวัฒน์    อุตะมะ 5570011629 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
302 พลฯ อานนท์    กะวิกุล 5570011631 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
303 อส.ทพ. พีระพงษ์    เพ็งเจริญ 5570011755 กรม ทพ.46 พ.ย. 58 4041/58
304 อส.ทพ. วัชรวิทย์    คงเอียด 5570011759 กรม ทพ.46 พ.ย. 58 4041/58
305 นาง สงกราณต์    ภังคี 5570012297 ธ.สนามเสือป่า ธ.ค. 58 4501/58
306 น.ส. อรพิน    ภังคี 5570012298 ธ.สนามเสือป่า ธ.ค. 58 4501/58
307 อส.ทพ. พีรพงศ์    อักษรวงศ์ 5570012684 กรม ทพ.46 พ.ย. 58 4041/58
308 พลฯ กริช    ภูตรี 5570012930 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
309 พลฯ เกื้อกูล    ดุจจานุทัศน์ 5570012931 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
310 พลฯ ปริญญา    โทนอ่อน 5570012937 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
311 พลฯ พิศาล    ทนทาน 5570012938 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
312 พลฯ มงคลธร    พันธุลี 5570012939 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
313 พลฯ มาพิชิต    กองสิน 5570012940 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
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314 พลฯ รุจิรวัทน์    กล่ าผันผ่อน 5570012941 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
315 พลฯ ลิขิต    สีจันดา 5570012942 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
316 พลฯ วราพล    จีนา 5570012944 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
317 พลฯ วศิน    โมกขรัตน์ 5570012945 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
318 พลฯ อนิวัฒน์    ศรีวังพล 5570012949 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
319 พลฯ อนุรักษ์    เจะเตะ 5570012950 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
320 พลฯ อิสมาแอ    รอเก๊ะ 5570012953 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
321 พลฯ ปัครุดดีน    จิหามาตร์ 5570013573 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
322 พลฯ กิตติศักด์ิ    สีฟอง 5570013827 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
323 พลฯ จิรายุทธ์    สุวรรณสน 5570013830 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
324 พลฯ ชัชวาลย์    คงอุ่น 5570013832 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
325 พลฯ เชาว์    ด ารงสว่าง 5570013833 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
326 พลฯ ทรงชัย    ศาลางาม 5570013835 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
327 พลฯ นิพิฐพนธ์    ก าแพงจันทร์ 5570013836 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
328 พลฯ ประสิทธิ ์   ชาประดิษฐ์ 5570013837 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
329 พลฯ ไพโรจน์    เมฆชื่นใจ 5570013838 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
330 พลฯ วรายุทธ    นรสาร 5570013839 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
331 พลฯ วัชระ    ศิลปชัย 5570013840 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
332 พลฯ ศักด์ิชัย    สุมงคลบุญ 5570013842 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
333 พลฯ สิโรจน์    คล่องแคล่ว 5570013844 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
334 พลฯ สุรกิจ    ชุมเสนา 5570013845 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
335 พลฯ สุรเชษฐ์    กงประโคน 5570013846 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
336 พลฯ อภิเชษฐ์    ขาวนอก 5570013848 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
337 พลฯ อัษฎาวุธ    วิสิถ 5570013849 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
338 พลฯ อิสรพงศ์    เจริญวงค์ 5570013850 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
339 พลฯ จักรินทร์    ฝากทอง 5570013985 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
340 พลฯ ชัยมงคล    พรมเหลา 5570013986 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
341 พลฯ ณัฐวุฒิ    ลมชารี 5570013988 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
342 พลฯ วรวัฒน์    ชัยปลัด 5570013989 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
343 พลฯ วัชระ    ละครเขต 5570013990 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
344 พลฯ อาทิตย์    ชนไพโรจน์ 5570013991 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
345 พลฯ มานิตย์    พลโคตร 5570014089 ร้อย.ม.(ลว.) 6 พ.ย. 58 4041/58
346 นาง ดวงปี    สมไสย์ 5570014690 ธ.ชุมแพ ธ.ค. 58 4501/58
347 นาง วันดี    ใจใส 5570015391 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 58 4501/58
348 พลฯ อรุณ    ขอจงสุข 5570015484 ช.พัน.8 พ.ย. 58 4041/58
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349 นาง จันทร์เพ็ญ    แป้งนวล 5580000400 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
350 พล.อส. อนุชา    แป้งนวล 5580000559 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
351 จ.ส.อ. เกรียงเดช    กล้ารอด 5580001637 ธนาณัติ ต.ค. 58 3601/58
352 ส.ต. สุวิวัฒน์    นามอุทา 5580003401 พล.ร.9 พ.ย. 58 4041/58
353 ส.ต. คมกริช    สีทา 5580004071 มทบ.15 พ.ย. 58 4041/58
354 นาง พัชรี    ทองสุข 5580006024 ธ.ส านักงานใหญ่ ธ.ค. 58 4501/58
355 นาย บุญเลิศ    คามกะสบ 5580006342 ธ.รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า ธ.ค. 58 4501/58
356 นาง พรทิพย์    จันทะเกตุ 5580006346 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
357 นาย สุปัน    จันทะเกตุ 5580006356 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
358 พลฯ ล าพร    จันทร์ชมภู 5580006549 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
359 พลฯ อธิพงษ์    ถิ่นอภัย 5580006796 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
360 พลฯ อิทธิชัย    ศรีชุม 5580006797 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
361 พลฯ กมล    ค าจันลา 5580007037 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
362 พลฯ ณรงศักด์ิ    ทีรั่ก 5580007039 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
363 พลฯ วีรวัฒน์    หยุดรัตน์ 5580007041 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
364 พลฯ สัตยา    ปัดนะพันธ์ 5580007043 ร.31 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
365 พลฯ ชัยยา    อินรักษา 5580007227 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
366 พลฯ ช านาญ    นรสาร 5580007228 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
367 พลฯ ธาดา    ยายิรัมย์ 5580007237 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
368 พลฯ ปรัชญิล    ลาภมาก 5580007249 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
369 พลฯ ภานุวัฒ    จันจ าเรือน 5580007259 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
370 พลฯ รัชนัย    สุนารักษ์ 5580007267 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
371 พลฯ วีรวุฒิ    เติมสุข 5580007276 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
372 พลฯ ศรราม    พรมศรี 5580007277 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
373 พลฯ สุภวัฒน์    เหมือนสีเลา 5580007287 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
374 พลฯ อาคม    ฤทธิรณ 5580007302 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
375 พลฯ อ านาจ    ชัยเจริญ 5580007304 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
376 พลฯ อ าพล    ภักดีแก้ว 5580007305 ร.23 พัน.3 พ.ย. 58 4041/58
377 พลฯ กรกช    สุขแก้ว 5580007509 ป.พัน.25 พ.ย. 58 4041/58
378 พลฯ เจษฎา    พ่วงมา 5580007930 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
379 พลฯ วิศรุต    ขวัญสังข์ 5580007970 พัน.จจ. พ.ย. 58 4041/58
380 อส.ทพ. ณัฐพงศ์    แก้วประสิทธิ์ 5580008074 กรม ทพ.41 พ.ย. 58 4041/58
381 อส.ทพ. นวพล    นวลอนงค์ 5580008082 กรม ทพ.41 พ.ย. 58 4041/58
382 พลฯ เกียรติศักด์ิ    พลเสน 5580009170 พัน.จจ. ส.ค. 58 2681/58
383 น.ส. นวรัตน์    แก้วใส 5580009179 พัน.ปจว. พ.ย. 58 4041/58
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384 ส.ต. วุฒิวัฒน์    ธนัตย์จิระพร 5580010161 พัน.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. พ.ย. 58 4041/58
385 พลฯ ธีรภัทร    ค าเพราะ 5580010672 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
386 พลฯ ปรีชา    ขันวงษ์ 5580010675 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
387 พลฯ ปรีดา    แก่นสน 5580010677 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
388 พลฯ ขวัญชัย    แท่งทอง 5580010718 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
389 พลฯ ณรงค์ชัย    รองสุพรรณ์ 5580010724 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
390 พลฯ ประวิทย์    สร้อยมาศ 5580010729 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
391 พลฯ วชิรา    จันทร์โทวงศ์ 5580010735 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
392 พลฯ ศตวรรษ    บรรเทิงกุล 5580010738 ร.6 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
393 พลฯ กนกราช    อิ่มอยู่ 5580010920 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
394 พลฯ ชานเดช    ศรีสวัสด์ิ 5580010921 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
395 พลฯ ชูศักด์ิ    อาญาเมือง 5580010922 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
396 พลฯ ทองพันธ์    ผูกรักษ์ 5580010924 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
397 พลฯ ธวัชชัย    ฉายยา 5580010926 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
398 พลฯ นฤพล    จีนฉาว 5580010928 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
399 พลฯ นิวัฒน์    นาคแท้ 5580010930 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
400 พลฯ พงษ์ศักด์ิ    ดอกสาหร่าย 5580010932 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
401 พลฯ พุฒิพงษ์    หาญเทวี 5580010934 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
402 พลฯ มงคล    คงสมจิตร 5580010936 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
403 พลฯ วรเชษฐ์    เพิม่นาม 5580010938 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
404 พลฯ วรพจน์    รักสุขสมบัติ 5580010939 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
405 พลฯ สกนธ์    ธรรมชาติ 5580010940 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
406 พลฯ สิทธิชัย    หรุ่นสูงเนิน 5580010943 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
407 พลฯ สุรพัทธ์    เชยโชติ 5580010945 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
408 พลฯ สุวรรณ    เฉลิมสุข 5580010946 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
409 พลฯ อนันต์    แอตาล 5580010947 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
410 พลฯ อานนท์    พลอยสกุล 5580010950 ร.19 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
411 นาง ประคอง    แขพรหมราช ต108641/29 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 58 4501/58
412 จ.ส.อ. สอาด    โพธิ ต109054/29 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ธ.ค. 58 4501/58
413 นาง สุภาภรณ์    ชุ่มชูศาสตร์ ต109790/29 ธ.ส านักราชด าเนิน ธ.ค. 58 4501/58
414 จ.ส.อ. วัฒนา    โพธิง์าม ต110685/29 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. ธ.ค. 58 4501/58
415 นาย สง่า    อินทะชัย ต114736/29 ช.พัน.6 พ.ย. 58 4041/58
416 ส.อ. ธนวัฒน์    บุตโลบล ต118302/29 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 58 4501/58
417 นาง มะลิ    เสือมีทรัพย์ ต119863/29 ส่วนกลาง พ.ย.58 4041/58
418 ส.อ. ครองศักด์ิ    รัตนะวรรณวงศ์ ต125528/29 ธ.น่าน ธ.ค. 58 4501/58
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419 นาง ศรีพลอย    นันชัย ต127060/30 ธนาณัติ พ.ย. 58 4041/58
420 น.ส. เยาวลักษณ์    หินแก้ว ต128589/30 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 58 2181/58
421 นาง สุปรียา    เปีย่มธนทรัพย์ ต131221/30 ธ.ถนนติวานนท์ ธ.ค. 58 4501/58
422 จ.ส.อ. ชาญชัย    ชื่นชม ต131696/30 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 58 4501/58
423 นาง บัวลา    โยกันยา ต134058/30 ช.พัน.6 พ.ย. 58 4041/58
424 พ.ท. ธงชัย    เสง่ียมจิตร์ ต134210/30 ส.ยย.ทหาร ต.ค. 58 3601/58
425 นาง จันทิมา    นิยมแสง ต134344/30 ธ.พระโขนง ธ.ค. 58 4501/58
426 นาย ประกอบ    บัวจ ารัส ต134904/30 ธ.สุราษฎร์ธานี พ.ย. 58 4041/58
427 นาง เขียว    วรรณวงค์ ต139302/30 ธ.น่าน ธ.ค. 58 4501/58
428 นาง วัลภา    จิตรีมิตร์ ต140742/30 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ธ.ค. 58 4501/58
429 นาง ปันนา    ชมภูพันธุ์ ต141134/30 ธนาณัติ ธ.ค. 58 4501/58
430 นาย เคลือบ    สินศิริ ต141377/30 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ธ.ค. 58 4501/58
431 นาย สว่าง    กระซิบ ต143097/30 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 58 4501/58
432 นาง ทองพูน    ค้าไม้ ต14336/15 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ธ.ค. 58 4501/58
433 จ.ส.อ. ชิษณุ    ปัญญาประชุม ต149114/31 สลก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
434 นาง เกลียด    เกียรติวัฒนวิศาล ต149597/31 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ธ.ค. 58 4501/58
435 นาง ดวงจันทร์    โรมรัน ต153526/31 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 58 4501/58
436 นาย กริชรินทร์    ขาวสอาด ต153598/31 ธ.สระบุรี ธ.ค. 58 4501/58
437 ส.ท. ภัทรชัย    ภัทรากร ต155009/31 ธ.ส านักงานใหญ่ ธ.ค. 58 4501/58
438 นาง กรรณิการ์    นครขวาง ต15545/15 ธ.อุดรธานี พ.ย. 58 4041/58
439 นาย ธนิต    เนตรสาริกา ต162635/31 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ธ.ค. 58 4501/58
440 นาง จ านงค์    สันตะวา ต163330/31 ธ.ถนนมนตรี-ภูเก็ต ธ.ค. 58 4501/58
441 นาง เทพนม    โถชารี ต164276/31 ธ.เพชรบูรณ์ ธ.ค. 58 4501/58
442 นาง แสง    สอนค าแก้ว ต164711/31 ธ.ชุมแพ ธ.ค. 58 4501/58
443 นาง นภาพร    กองวี ต164712/31 ธ.ชุมแพ ธ.ค. 58 4501/58
444 นาง เยาวเรศ    โต๊ะนาค ต16561/16 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ธ.ค. 58 4501/58
445 นาง ราตรี    ฉิมระฆงั ต166326/31 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 58 4501/58
446 นาย ณรงค์    เล่ียวเส็ง ต168473/32 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ธ.ค. 58 4501/58
447 น.ส. แต่ง    ไชยแสง ต174278/32 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 58 4501/58
448 นาง สุวีณา    คงเพียร ต177860/32 ธ.อ่างทอง ธ.ค. 58 4501/58
449 ส.อ. ประทีป    ทองเอม ต181223/32 ธ.สระบุรี ธ.ค. 58 4501/58
450 นาง บัญญัติ    หมวกหล า ต181822/32 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 58 4501/58
451 จ.ส.อ. สุนทร    ทรัพย์ไพศาลสกุล ต183404/32 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 58 4501/58
452 นาย ทอย    บุตโลบล ต184575/32 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 58 4501/58
453 นาง สุฎารัตน์    คลล้ า ต184639/32 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 58 4501/58
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454 น.ส. ณัฐมน    พัวพานิช ต187276/32 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
455 นาง ปล้ืมจิตร    ไพบูลย์ศิริ ต187633/32 ธ.บางบัวทอง ธ.ค. 58 4501/58
456 นาง ชมพิศ    จันทพรม ต193471/32 ธ.อ้อมใหญ่ ธ.ค. 58 4501/58
457 นาย ช านาญ    บุญเพ็ง ต193942/32 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. ธ.ค. 58 4501/58
458 นาง มาลี    บุญเสริม ต194019/32 ธ.เพชรบูรณ์ ธ.ค. 58 4501/58
459 น.ส. จิระวัฒน์    สรรพานนท์ ต195349/32 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 58 4501/58
460 นาง เสาวณีย์    กล่ินแย้ม ต198428/33 ธ.เซ็นทรัล พลาซา พ.ล. ธ.ค. 58 4501/58
461 นาง เกษร    ยนยุบล ต198661/33 ธ.เลย ธ.ค. 58 4501/58
462 นาง บรรจง    มั่นเจริญ ต198908/33 ธ.พิษณุโลก ธ.ค. 58 4501/58
463 นาง จวน    ไกรศรีเลิศ ต202865/33 มทบ.29 ต.ค. 58 3601/58
464 นาง พรทิพย์    พร้อมขุนทด ต202964/33 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 58 4041/58
465 นาง ประคอง    บุญเปีย่ม ต203533/33 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 58 4501/58
466 นาง บุญช่วย    หมู่เพชร ต205631/33 ธ.นางรอง ธ.ค. 58 4501/58
467 นาง ปราณี    ยุทธารักษ์ ต206096/33 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
468 นาย วันชัย    รักพันธุ์ ต206602/33 ธ.บางบาล ธ.ค. 58 4501/58
469 นาง สมร    โภชน์บุญมี ต206754/33 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 58 4501/58
470 นาง เฉลา    ชุณหเพสย์ ต20679/17 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 58 4501/58
471 นาง จันทร์    แสงวันทา ต211525/33 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
472 ส.อ. ภารวิทย์    เจริญเยาว์ ต215450/33 ธ.เชียงราย ธ.ค. 58 4501/58
473 นาง จ าลอง    สอนส าราญ ต219714/33 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 58 4501/58
474 ร.ต. ธเนศ    บุณยะตุลานนท์ ต21996/17 ธ.หาดใหญ่ ธ.ค. 58 4501/58
475 นาง ประสมศรี    บุณยะตุลานนท์ ต21997/17 ธ.หาดใหญ่ ธ.ค. 58 4501/58
476 นาง สุภี    ล ามะพ้อ ต224670/34 ธ.แจ้งวัฒนะ ธ.ค. 58 4501/58
477 นาง อ่อนสา    อันทะนาม ต225688/34 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ม.ค. ธ.ค. 58 4501/58
478 นาง วาสนา    ค าเวียงค า ต227758/34 ธ.อุดรธานี พ.ย. 58 4041/58
479 นาง แฉล้ม    สายแสง ต227809/34 ส่วนกลาง ต.ค. 58 3601/58
480 นาย ไพโรจน์    โอษฐวิจิตร ต227927/34 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 58 4501/58
481 นาย บุญเลิศ    ชัยยะ ต231035/34 ธ.บุรีรัมย์ ธ.ค. 58 4501/58
482 นาง นกเล็ก    ภูเ่ขียว ต232293/34 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 58 4501/58
483 นาง ทักษิณา    ภูเ่ขียว ต232298/34 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 58 4501/58
484 นาง ค าคิด    สิงห์งาม ต233633/34 ธ.เลย ธ.ค. 58 4501/58
485 นาย ทิ    แก้วแวว ต235524/34 ธ.เพชรบูรณ์ ธ.ค. 58 4501/58
486 ส.อ. ธีระศักด์ิ    พิชัยสวัสด์ิ ต238627/34 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 58 4501/58
487 นาง สมศรี    ฮอกินส์ ต239945/34 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 58 4501/58
488 นาง สุรัตน์    จงภักดี ต243998/34 ธ.โชคชัย 4 ธ.ค. 58 4501/58
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489 นาง มาลี    จันคนึง ต247218/34 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 58 4501/58
490 พ.ต. สิทธิพงษ์    พงษ์ศิลป์ ต247696/34 รร.กสร.ศสร. พ.ย. 58 4041/58
491 นาง เสริม    พรหมค า ต247741/34 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 58 4501/58
492 นาย ทรงพล    ไชยวงค์ ต248179/35 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 58 4501/58
493 นาง แขนภา    ขวัญส าราญ ต248747/35 ธ.เตาปูน ธ.ค. 58 4501/58
494 จ.ส.อ. ธนพล    ค าภากูล ต251733/35 ธ.สระบุรี ธ.ค. 58 4501/58
495 นาง สุพาวดี    ยุพิน ต253991/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 58 4501/58
496 นาง นภาพร    ไกรสูงเนิน ต254267/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 58 4501/58
497 นาย ธีระพันธ์    สุวรรณะ ต257354/35 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 58 4501/58
498 นาง เพลิน    แม้นเมี้ยน ต258169/35 ธ.อุทัย-อยุธยา ธ.ค. 58 4501/58
499 นาง สุวิมล    โพธิง์าม ต259511/35 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. ธ.ค. 58 4501/58
500 จ.ส.อ. ทศพล    ทองแพ ต259710/35 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
501 นาง ลี    บุตโลบล ต262419/35 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 58 4501/58
502 นาง ภัสรา    จันจ าปา ต262606/35 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 58 4501/58
503 นาง วรรณา    แสงหลอด ต262825/35 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 58 4501/58
504 นาง จริยา    จารุฤกษ์ ต263206/35 บชร.1 พ.ย. 58 4041/58
505 ร.ต. เฉลียว    โทหา ต263417/35 ส.1 พัน.101 ต.ค. 58 3601/58
506 นาง ชิดชนก    เล่ียนศิริ ต265371/36 กรม ทพ.42 พ.ย. 58 4041/58
507 นาง นวล    เร่งประพันธ์ ต265372/36 กรม ทพ.42 พ.ย. 58 4041/58
508 จ.ส.อ. พานิชย์    นามกา ต267133/36 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 58 4501/58
509 ร.ต. สมชาย    ทองนาค ต274954/37 สลก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
510 นาง แสงจันทร์    ทองนาค ต274979/37 สลก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
511 ส.อ. จารึก    ทาระ ต276940/37 ส่วนกลาง พ.ย. 58 4041/58
512 นาง สุชาดา    เทีย่งธรรม ต278991/37 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ธ.ค. 58 4501/58
513 ส.ท.หญิง ไพรวัลย์    โคตรตะ ต279854/37 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ธ.ค. 58 4501/58
514 นาง ไสว    มาลัย ต280663/37 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 58 4501/58
515 นาง แสงมณี    โพธิสุ์ข ต282537/37 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ย. 58 4041/58
516 นาง ณภัค    แก้วมณี ต282557/37 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ธ.ค. 58 4501/58
517 ร.ต. มงคล    เลียนศิริ ต283711/38 กรม ทพ.42 พ.ย. 58 4041/58
518 จ.ส.อ. สุพจน์    กันยะต๊ิบ ต285187/38 ธ.ถนนรัถการ-หาดใหญ่ ธ.ค. 58 4501/58
519 นาง พรรณรายณ์    รอดปราณี ต289069/38 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
520 จ.ส.อ. จ าเริญ    หยดย้อย ต39884/21 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 58 4501/58
521 นาง ทองล้วน    ศรีผุย ต40040/21 ธ.ศรีสะเกษ ธ.ค. 58 4501/58
522 นาง วันทอง    สมสุข ต43319/22 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 58 4501/58
523 นาย สกุล    ปิน่แก้ว ต46236/22 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
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524 นาง สง่า    แซ่อึ้ง ต46776/22 ธ.ชัยนาท ธ.ค. 58 4501/58
525 นาย พนอ    ขุนทอง ต51441/23 ธ.บางเขน ธ.ค. 58 4501/58
526 นาง อนงค์    ภิรมย์ดี ต56443/24 ธ.โชคชัย 4 ธ.ค. 58 4501/58
527 นาย วอ    ทรัพย์ประกอบ ต56500/24 ธ.อยุธยา ธ.ค. 58 4501/58
528 นาย ธัชพงศ์    วศินธนาวัฒน์ ต56763/24 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 58 4501/58
529 นาง พวงพร    พรมบัวคู ต57297/24 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 58 4501/58
530 นาง ชุติกาญจน์    สุวรรณะ ต57920/24 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 58 4501/58
531 นาง บุญยู้    มั่นใจ ต5825/10 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 58 4501/58
532 นาง แสวง    แสงเขียว ต59095/24 ธ.ปากช่อง ธ.ค. 58 4501/58
533 ร.ต. สุบินทร์    สิงห์เรือง ต60662/25 ธ.ชลบุรี ธ.ค. 58 4501/58
534 จ.ส.อ. อุดมศักด์ิ    รินนายรักษ์ ต65210/25 ธนาณัติ พ.ย. 58 4041/58
535 น.ส. บุญล้อม    มูลลาภ ต68417/26 ธ.เมืองเอก-รังสิต ธ.ค. 58 4501/58
536 นาง ละมุล    สายจันทร์ ต68990/26 ธ.ปากช่อง ธ.ค. 58 4501/58
537 ร.ต. อภินันท์    สุวรรณะ ต70307/26 ธ.ยโสธร ม.ค. 59 4961/59
538 นาย สุนทร    แก้วสุกใส ต7255/11 ธ.อยุธยา พ.ย. 58 4041/58
539 นาง ล าใย    อ่วมชม ต74552/26 ธ.รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า ธ.ค. 58 4501/58
540 ร.ต. ชัยเดช    กันหยุย ต74789/26 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ธ.ค. 58 4501/58
541 นาง ชวัลภา    เขตตานิม ต81226/27 ธ.อยุธยา ธ.ค. 58 4501/58
542 นาง พัน  (ก)    แสงเมือง ต82865/27 ธ.อยุธยา ธ.ค. 58 4501/58
543 นาย วัฒนา    เพ็ชรสุข ต84493/27 ธ.สุพรรณบุรี ธ.ค. 58 4501/58
544 ร.อ. ประเจต    หมวกหล า ต89378/27 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 58 4501/58
545 จ.ส.อ. ทวีป    ทองเอม ต99569/28 ธ.สระบุรี ธ.ค. 58 4501/58
546 นาย ไพจิตร    สหัสรจินดา ส12033/26 ธ.ส านักราชด าเนิน ธ.ค. 58 4501/58
547 พ.อ. สมชาย    นนทสด ส18173/31 ธ.ทุง่สง ธ.ค. 58 4501/58
548 นาง ละมุล    นพคุณ ส18728/31 ธ.ย่อยสถาบันราชภัฎ พ.บ. ธ.ค. 58 4501/58
549 นาง ประมวล    บุญล้อม ส19811/32 ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบุรี ธ.ค. 58 4501/58
550 นาง ประกายศรี    อ าพันแสง ส21543/33 ธ.ถนนบรมราชชนนี ธ.ค. 58 4501/58
551 นาง ลักขณา    สุขเกษม ส21752/33 สลก.ทหาร ต.ค. 58 3601/58
552 พ.อ. ประเสริฐ    สุขเกษม ส21794/33 สลก.ทหาร ต.ค. 58 3601/58
553 นาง นงลักษณ์    มหิกุล ส22378/34 ธ.สระบุรี ธ.ค. 58 4501/58
554 นาง วรรณี    บุญมาศ ส25891/38 ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบุรี ธ.ค. 58 4501/58
555 นาง นิตยา    อินทันวิทย์ ส4227/13 ธ.ถนนคฑาธร-ราชบุรี ธ.ค. 58 4501/58
556 นาง วิภาวรรณ    สุวรรณ ส6715/18 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ธ.ค. 58 4501/58
557 นาง รังสิมา    บุญแก้ว ส8765/21 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 58 4501/58

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



หมำยเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มีก าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเกิน  90  วัน
2. สมาชิกทีถู่กถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเกิน  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที ่ กองการฌาปนกิจ
    กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินทีค้่างช าระ
    ทีห่น่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วันทีถู่กถอนชื่อออกจากทะเบียน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี้  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ,   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
    และ  ใบส าคัญความเห็นแพทย์
3. สมาชิกทีถู่กถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบียบ ทบ.ฯ     ให้ถือการสมัครคร้ังที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอน
    สภาพจึงขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพือ่คืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ 
    ให้ติดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกทีถู่กถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทัง้ส้ิน


