
ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
1 นาง สงบ    สุภิมารส 5042007248 ธ.ปากช่อง ม.ีค. 59 401/59
2 จ.ส.อ. วีระ    พรมพิลา 5395005050 ธ.อรัญประเทศ ม.ีค. 59 401/59
3 นาง บุญช่วย    เมืองสว่าง 5396002647 กคส.สพ.ทบ. ก.พ. 59 1/59
4 นาง คนึง    สุขลาภ 5396004371 ธ.เพชรบุรี ม.ีค. 59 401/59
5 นาง สมจิตร์    อ่อนมะเสน 5396005970 ธ.เตาปูน ม.ีค. 59 401/59
6 ร.ต. ทวีป    เทียรศิริ 5405005507 ธ.ลพบุรี ม.ีค. 59 401/59
7 น.ส. ธัญญามาศ    วงศ์ไทย 5405008918 ธ.ย่อยท่าวังผา ม.ค. 59 4961/59
8 ส.อ.หญิง อังคณา    กรมน้อย 5405011945 สม. ม.ค. 59 4961/59
9 ส.อ. ขจรศักด์ิ    ภูเลิศ 5405015667 ธ.กาฬสินธุ์ ม.ีค. 59 401/59
10 จ.ส.อ. เขียว    ก าลดพิศ 5405018499 ธนาณัติ ม.ีค. 59 401/59
11 จ.ส.อ. อนันต์    ชูทอง 5405018506 ธนาณัติ ม.ีค. 59 401/59
12 จ.ส.อ. มนูญ    โคตรบรรเทา 5405019723 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 59 401/59
13 นาง บุญช่วย    เขียวบุตร 5406003359 ธ.แพร่ ม.ีค. 59 401/59
14 นาง พลพนา    ศรีโท 5406003546 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ม.ีค. 59 401/59
15 นาง ลัคนา    แก้วตา 5406005231 ป.พัน.31 รอ. ก.พ. 59 1/59
16 นาง พวง    แจ้งไพร 5406005962 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
17 นาง ธัญสิริ    กองจันทร์ดี 5406007181 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ีค. 59 401/59
18 นาย ศักด์ิชัย    แซ่อึ้ง 5406008209 ธ.ถนนจุติอนุสรณ์ หาดใหญ่ ม.ีค. 59 401/59
19 นาง ภักด์ิพร    ประเทศไทย 5406008221 ธ.ถนนจุติอนุสรณ์ หาดใหญ่ ม.ีค. 59 401/59
20 นาง ชัยวรรณ์    ไชยศิริ 5406009649 ธ.น่าน ม.ีค. 59 401/59
21 นาง บัวหล า    ไตรสิกขาวุฒิ 5406012634 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
22 นาง พิมพา    ใจใส 5406013997 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. ม.ีค. 59 401/59
23 นาง เทพสุฎา    ทองจันทร์ 5406018258 ธ.ลาดพร้าว 6 ม.ิย. 59 1781/59
24 จ.ส.อ. เฟือ่งศักด์ิ    นิราศภัย 5410003174 ธนาณัติ ม.ีค. 59 401/59
25 จ.ส.อ. กิตติพันธ์   ด่านศิริวัฒนกุล 5410003347 ธ.ตลาดถนอมมิตร วัชพล ม.ค. 59 4961/59
26 ส.อ. นภสินธุ ์   อุ่นสมัย 5410003960 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
27 ร.ต. วิศัลย์    หมัดหมัน 5410005315 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ีค. 59 401/59
28 พ.อ.พิเศษ ศรัณยู    วิริยเวชกุล 5410006137 สลก.ทบ. ม.ค. 58 4781/57
29 นาง กิชญานิศ    เปล่งปล่ัง 5410009349 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
30 จ.ส.อ. สุชาติ    ทองรักษ์ 5410010109 ธ.บิก๊ซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ ม.ีค. 59 401/59
31 จ.ส.อ. ประชิด    สุขขะ 5410011378 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ีค. 59 401/59
32 จ.ส.อ. ปราโมทย์    ศรีแมน 5410016112 ธ.สุราษฎร์ธานี ม.ีค. 59 401/59
33 นาง นิตพร    แย้มวงษ์ 5410018278 ธ.ลพบุรี ม.ีค. 59 401/59
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34 จ.ส.อ. พิเชษฐ์    กันอินทร์ 5410020057 ธ.น่าน ม.ีค. 59 401/59
35 นาง รัชนีย์    ไชยมาลา 5410021430 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ม.ีค. 59 401/59
36 ส.ท. เสฏฐวุฒิ    พ่วงชาวนา 5410021814 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ีค. 59 401/59
37 ส.อ. สมหมาย    สองเมือง 5410022306 ธ.สนามเป้า ม.ีค. 59 401/59
38 นาง พิศมัย    มีทรัพย์ 5420004895 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
39 นาง ดวงประทิล   จันทร์เพียงเพ็ญ 5420007092 นรด.(ศสร) ก.พ. 59 1/59
40 น.ส. จิรารัตน์    ศรีคล้าย 5420007168 ธ.บ้านไผ่ ม.ีค. 59 401/59
41 นาง วรรณี    สุขขะ 5420007532 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ีค. 59 401/59
42 นาง กันยารัตน์    น่าบัณฑิต 5420008517 ธ.นครราชสีมา ม.ีค. 59 401/59
43 นาง สมพร    สิทธิวงษ์ 5430002856 ม.พัน.27 รอ. ก.พ. 59 1/59
44 นาง ณาตยาณี    ค านวรพร 5430004537 ป.พัน.711 ก.พ. 59 1/59
45 ส.ต. กิตติ    กันทะไชย 5430005944 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
46 นาง ทับทิม    ลงวนศักด์ิ 5430007027 ธ.กาญจนบุรี ม.ีค. 59 401/59
47 ส.อ. วินัย    ขุนเคน 5430008366 ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ. ก.พ. 59 1/59
48 อส.ทพ. ไพฑูรย์    เหล่าสงคราม 5430009810 กรม ทพ.13 ก.พ. 59 1/59
49 นาง สมัย    ดวงไพร 5440000496 ธ.เชียงราย ม.ีค. 59 401/59
50 ส.อ. วินัย    นาคพันธ์ 5440000825 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ม.ีค. 59 401/59
51 นาง ราณี    ตรีเนตร 5440004352 ธ.มีนบุรี ม.ีค. 59 401/59
52 นาย สุชาติ    พลก าแหง 5440005399 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
53 ส.อ. ศรายุธ    ประภามณฑล 5440007272 มทบ.24 ก.พ. 59 1/59
54 นาย สุริยะ    ประภามณฑล 5440007273 มทบ.24 ก.พ. 59 1/59
55 นาง สังวาลย์    ประภามณฑล 5440007274 มทบ.24 ก.พ. 59 1/59
56 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ    ชาญฟัน่ 5440007358 กรม ทพ.44 ก.พ. 59 1/59
57 นาง จรัญยา    ไชยสอน 5440010259 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ีค. 59 401/59
58 น.ส. เนาวรัตน์    มากข า 5440010667 ธ.เทเวศร์ ม.ีค. 59 401/59
59 ส.อ. จรัญ    เฮงฉั่ว 5450000359 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท ก.พ. 59 1/59
60 นาง อาพร    จันทราภา 5450000762 ธ.เลย ม.ีค. 59 401/59
61 ส.อ. อนันต์    ศิริสวัสด์ิ 5450001606 ร้อย.ฝรพ.2 ก.พ. 59 1/59
62 นาง ประทุม    บุญลอย 5450001703 รร.นส.ทบ. ก.พ. 59 1/59
63 นาง กุลยา    สร้อยสน 5450002866 ธ.ปทุมธานี ม.ีค. 59 401/59
64 นาย ประนม    ทองสุก 5450002936 ธ.กาญจนบุรี ม.ีค. 59 401/59
65 นาง รัฐไทย    ภูเลิศ 5450003436 ธ.กาฬสินธุ์ ม.ีค. 59 401/59
66 นาง รัชฎา    งามวงษ์ 5450004900 ร.12 พัน.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
67 นาย วรวุฒิ    นิลวงษ์ 5450007910 ธ.เตาปูน ม.ีค. 59 401/59
68 จ.ส.อ. ธีรวิทย์    แท่นศร 5450008328 ม.พัน.3 รอ. ก.พ. 59 1/59
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69 ส.ต. สันติ    พลภักดี 5450008684 ร.5 พัน.2 ก.พ. 59 1/59
70 ว่าที ่ร.ต.หญิง กมลชนก  รุจิรโมรา 5450009156 สม. ม.ค. 59 4961/59
71 นาย วรวุฒิ    นลละ 5450010074 สม. ม.ค. 59 4961/59
72 ส.ต. ภานุวัฒน์    สุขสบาย 5450010819 ธ.ย่อยสถาบันราชภัฎเพชรบุรี ม.ีค. 59 401/59
73 นาย ชาคริต    กองทุม่ 5450011307 ธ.ฝาง ม.ีค. 59 401/59
74 นาย อัครวินท์    พินธุนิบาตร 5450011777 ธ.ขอนแก่น ม.ีค. 59 401/59
75 นาง อัจฉรา    ธัญญเจริญ 5450011905 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ีค. 59 401/59
76 ส.อ. จตุพร    เกียรติวนิชสกุล 5450013846 ธ.ปราจีนบุรี ม.ิย. 59 1781/59
77 นาง อรวรรณ    รัมมะสาร 5450013847 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 59 401/59
78 นาง เปรมฤดี    ตัณฑิกุล 5450014072 ธ.สกลนคร ม.ีค. 59 401/59
79 นาง เสวย    บุญมี 5450014073 ธ.สกลนคร ม.ีค. 59 401/59
80 จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ    กะมุตะเสน 5460000470 ธ.อุดรธานี ม.ีค. 59 401/59
81 นาง สมพร    นาคมณี 5460001079 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ม.ีค. 59 401/59
82 จ.ส.อ. ก าชัย    หาจันดา 5460001727 ป.พัน.13 ก.พ. 59 1/59
83 จ.ส.อ. กิตติพงษ์    ศรีวรษา 5460001742 รร.การบิน ทบ. ก.พ. 59 1/59
84 ร.ท. มนตรี    หนูทอง 5460002302 พล.ร.9 ก.พ. 59 1/59
85 นาย นคร    บุศย์ปรีชา 5460003292 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
86 นาง วรินทร์ดา    โคตรภักดี 5460003892 พัน.ขส.22 บชร.2 ก.พ. 59 1/59
87 น.ส. วิไลลักษณ์    มุกดา 5460005972 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
88 นาง จัด    พรหมบุตร 5460007116 ธ.ย่อยอินทรารักษ์ ม.ีค. 59 401/59
89 นาง พิมพ์ชนก    ค าหงษา 5460007321 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ม.ีค. 59 401/59
90 นาง ลอย    ขุนเคน 5460007349 ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ. ก.พ. 59 1/59
91 นาย สมศักด์ิ    ประจ าพบ 5460008275 ธ.กระทรวงกลาโหม ม.ีค. 59 401/59
92 นาง สุชัญญา    อินทะสีดา 5460009381 ธ.อุดรธานี ม.ค. 59 4961/59
93 นาย จีระเดช    แช่มขุนทด 5460010040 สม. ม.ค. 59 4961/59
94 นาง ประพาส    ประจ าพบ 5460010043 ธ.กระทรวงกลาโหม ม.ีค. 59 401/59
95 นาง สรัญญา    โกมุท 5460010462 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
96 อส.ทพ.หญิง ศิริมาศ    ย่อมสุข 5460011819 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ีค. 59 401/59
97 นาง บุญมี    พัดจันทร์ 5460012435 ธ.นครนายก ม.ีค. 59 401/59
98 นาย อุดม    ประจ าพบ 5460013034 ธ.กระทรวงกลาโหม ม.ีค. 59 401/59
99 น.ส. บุญพัว่    คงพุม่ 5460013569 ธ.สนามเป้า ม.ีค. 59 401/59
100 นาง สุมาลี    เสือป่า 5460014124 ธ.ปากเกร็ด ม.ีค. 59 401/59
101 นาย นิกร    ภูเลิศ 5460015165 ธ.กาฬสินธุ์ ม.ีค. 59 401/59
102 นาง อรทัย    หาญกล้า 5460015768 ธ.กระทุม่แบน ม.ีค. 59 401/59
103 จ.ส.อ. คมสันต์    บุราณ 5470001511 ร.3 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
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104 จ.ส.อ. จินดา    สุรมุล 5470001556 ร.3 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
105 นาง อรวรรณ    ตรีภาค 5470003256 ธ.อุทัย-อยุธยา ม.ีค. 59 401/59
106 นาง พรทิพา    ชื่นจิต 5470004085 ร.12 พัน.3 รอ. ต.ค. 58 3601/58
107 ว่าที ่ร.ต. สุทธิภัทร    ศิลา 5470004221 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ลาดพร้าว ม.ีค. 59 401/59
108 นาย ชิน    เขียวชอุ่ม 5470005437 ธ.เพชรบุรี ม.ค. 59 4961/59
109 นาง เรียม    เขียวชอุ่ม 5470005445 ธ.เพชรบุรี ม.ค. 59 4961/59
110 นาง ดวงใจ    ปัจจัย 5470006198 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ีค. 59 401/59
111 พ.อ.หญิง อาทิชา    วงศ์สุวรรณ 5480000256 สน.ปล.กห. ส.ค. 58 2681/58
112 นาง หรวน    พร้อมบูรณ์ 5480000354 ธ.ตาคลี ม.ีค. 59 401/59
113 จ.ส.ต. วุฒิศักด์ิ    แสงสว่าง 5480002679 ธ.สนามเป้า ม.ีค. 59 401/59
114 จ.ส.อ. สมชาย    พิลาจันทร์ 5480003702 ธ.สกลนคร ก.พ. 59 1/59
115 นาง ณิชชา    กะมุตะเสน 5480003964 ธ.อุดรธานี ม.ีค. 59 401/59
116 นาง หนูเจียม    พรมศักด์ิ 5480006182 ธ.ศรีสะเกษ ม.ีค. 59 401/59
117 นาง อิสรีย์    ธรหาญ 5480008294 ธ.อุดรธานี ก.พ. 59 1/59
118 ส.ต. ชัชวาลย์    กันทา 5480010995 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ม.ีค. 59 401/59
119 ส.อ. เทพพิทักษ์    เหมือนสวรรค์ 5490002363 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 59 401/59
120 นาง ชัชวาฬ    แก้วมณี 5490004101 ธ.อุดรธานี ม.ีค. 59 401/59
121 นาง ราตรี    มันสา 5490004184 ธ.ย่อยบางบัว ม.ีค. 59 401/59
122 นาย บัตร์    ส่องแสง 5490004666 ธ.พะเยา ม.ีค. 59 401/59
123 นาย พรศักด์ิ    สายยุเขตต์ 5490006238 ธ.ถนนสายลวด-สมุทรปราการ ม.ีค. 59 401/59
124 นาง ทองดี    โคตรสี 5490006486 ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด ม.ีค. 59 401/59
125 นาง กัญญาวีร์    ศรีระอุดม 5490008425 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ม.ีค. 59 401/59
126 ส.อ. รักษกิตต์    สูงทรง 5490009538 ธ.อ่างทอง ม.ีค. 59 401/59
127 จ.ส.ต. ธนาวุฒิ    จงรวมกลาง 5490010043 ธ.สกลนคร ม.ีค. 59 401/59
128 จ.ส.ต. ธีระชัย    มิ่งไม้ 5490012045 พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. พ.ย. 58 4041/58
129 ส.อ. ปิยพล    เสือยอด 5500000346 ร.19 พัน.3 ก.พ. 59 1/59
130 ส.อ. วีระยุทธ    สินสุวรรณ 5500006234 พล.ร.15 ต.ค. 58 3601/58
131 นาง เตียง    กวนฮางฮอง 5500007099 ธ.อุดรธานี ม.ค. 59 4961/59
132 น.ส. วิภาวดี    มุกดา 5500007272 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
133 ส.อ.หญิง ณัฎฐ์สิญา  เทพนามวงค์ 5500007451 ธ.พิษณุโลก ม.ีค. 59 401/59
134 ส.อ. อมรเกียรติ    เกิดแสง 5510002756 สม. ม.ค. 59 4961/59
135 น.ส. จริญญา    ภูนิคม 5510002793 ธ.ชุมพร ม.ีค. 59 401/59
136 นาย ก้าน    ศรีวรษา 5510002887 รร.การบิน ทบ. ก.พ. 59 1/59
137 นาง วิไลภรณ์    น้อยแผลง 5510002888 พล.ร.5 ม.ค. 59 4961/59
138 นาง สุวรรณ์    ศรีวรษา 5510002889 รร.การบิน ทบ. ก.พ. 59 1/59
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139 ส.อ. วิษณุ    จารุจารีต 5510004234 พธ.ทบ. ก.พ. 59 1/59
140 ส.อ.หญิง สุมิตรา    สงวนศิลป์ 5510004715 สตน.ทหาร ก.พ. 59 1/59
141 ส.อ. สิทธิชัย    แก้วมณี 5510007291 ร.153 ม.ค. 59 4961/59
142 นาย ฐากูร    นิลค่าเมือง 5510008250 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ีค. 59 401/59
143 ส.ท. นิวัฒน์    วงศ์น้อย 5520000842 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
144 ส.อ. ฉัตรชัย    แก้วนาขา 5520001401 ร.25 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
145 ส.ต. พงษ์ชัย    ดีจันทร์ดา 5520005206 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
146 นาง จินตนา    ดวงราช 5520006532 พัน.ป.ศป. ก.พ. 59 1/59
147 นาย อิศเรศ    ชัยสุวรรณ 5520006633 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ม.ีค. 59 401/59
148 นาย สมทรง    แสงสุเทพ 5520006683 ธ.สระบุรี ม.ีค. 59 401/59
149 อส.ทพ. วิฑูรย์    สมศักด์ิ 5520007088 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
150 นาง วงเดือน    สมบูรณ์ 5520007716 ธ.อุบลราชธานี ม.ีค. 59 401/59
151 น.ส. เบญจมาพร    ไชยันโต 5520008709 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ีค. 59 401/59
152 ส.ต.อ. ประพงษ์    ไชยันโต 5520008710 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ีค. 59 401/59
153 นาง อรุณี    ไชยันโต 5520008712 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ีค. 59 401/59
154 นาง สายลม    บุราณ 5520009111 ร.3 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
155 นาย สุบัน    บุราณ 5520009112 ร.3 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
156 อส.ทพ. ประยงค์    มาตวงค์ 5520009270 กรม ทพ.14 ก.พ. 59 1/59
157 นาง ศรีไพร    มาตวงค์ 5520009287 กรม ทพ.14 ก.พ. 59 1/59
158 ส.อ. กรมศักด์ิ    แก้วราช 5520009798 ช.พัน.4 ต.ค. 58 3601/58
159 นาง ถนอม    หาจันดา 5520010312 ป.พัน.13 ก.พ. 59 1/59
160 นาย ประเสริฐ    หาจันดา 5520012591 ป.พัน.13 ก.พ. 59 1/59
161 นาง ชลธิชา    นพวงค์ 5520013486 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ีค. 59 401/59
162 นาย นิคม    สังข์แสง 5520013816 ธ.พิจิตร พ.ค. 59 1321/59
163 นาง จิราวัลย์    จึงเจริญ 5520014839 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ม.ีค. 59 401/59
164 ส.ต. พงศักด์ิ    หารสุโพธิ์ 5520014860 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
165 นาย กฤษนล    ปาทาน 5520015116 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 58 4501/58
166 น.ส. กนกพร    มณีเอี่ยม 5520015445 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ีค. 59 401/59
167 นาง สมใจ    หวังใดเหม 5520015740 ร.5 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
168 นาง แพงมา    สอนเคน 5520016034 ธ.ราชบุรี ม.ีค. 59 401/59
169 นาง จุฑารัตน์    ค าดี 5520016750 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
170 นาง ยุพาพร    ฉัตรวุฒิชัย 5520018697 ธ.ชลบุรี ม.ีค. 59 401/59
171 นาย มาโนชย์    เหล็กสูงเนิน 5530000063 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
172 นาง กนกวรรณ    จันทะวัง 5530000109 ธ.น่าน เม.ย. 59 861/59
173 อส.ทพ. ไหม    ค ามุงคุณ 5530001141 ธ.สกลนคร ม.ีค. 59 401/59

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
174 นาย ประจวบ    ดินปรางค์ 5530001425 ธ.เมืองเอก-รังสิต ม.ีค. 59 401/59
175 นาง สุภัทรา    ภุมรินทร์ 5530001545 ธ.ทุง่ตะโก พ.ค. 59 1321/59
176 นาย สุนทร    สุระมุล 5530001679 ร.3 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
177 นาง สง่า    ค าแก้ว 5530002254 ร.3 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
178 นาย เชษฐ์    ชูสุก 5530004484 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ก.พ. 59 1/59
179 นาย อนุสรณ์    เทียมดาว 5530005386 ธ.กระทุม่แบน ม.ีค. 59 401/59
180 นาง กรองแก้ว    พ่วงเพ็ชร 5530005594 พธ.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
181 นาย บุญเล้ียง    พ่วงเพ็ชร 5530005600 พธ.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
182 นาง นิราภร    วงศ์ประสาร 5530006625 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
183 อส.ทพ. คิมหันต์    คะนา 5530008516 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
184 อส.ทพ. ชนะศักด์ิ    เจริญกิจ 5530008539 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
185 อส.ทพ. เทพรัตน์    ภูมิพงศ์ 5530008581 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
186 อส.ทพ. ทิเนศร์    ท าเล็ก 5530009015 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
187 ส.อ. ทศพล    เมืองอินทร์ 5540000543 ป.พัน.4 พ.ย. 58 4041/58
188 ส.อ. ชัชนันท์    ชาวบางงาม 5540000799 ร.9 ก.พ. 59 1/59
189 พ.อ.อ.กฤษดา    เทพนามวงค์ 5540003314 ธ.พิษณุโลก ม.ีค. 59 401/59
190 นาง มาลี    เนียมทอง 5540005264 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 59 401/59
191 ส.อ. พงษ์ศักด์ิ    เพ็งเวียง 5540005984 ร้อย.บก.พล.ร.3 ก.พ. 59 1/59
192 น.ส. เบญจมาศ    ศรีทองดี 5540006736 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 59 1/59
193 อส.ทพ. ธันวา    นิลรัฐ 5540006994 กรม ทพ.43 ก.พ. 59 1/59
194 อส.ทพ. จีรพงษ์    แก้วประเสริฐ 5540008435 กรม ทพ.35 พ.ย. 58 4041/58
195 อส.ทพ.ญ.วิภาพร   แก้วประเสริฐ 5540008437 กรม ทพ.35 พ.ย. 58 4041/58
196 พล.อส. ธีรศักด์ิ    บอกสันเทียะ 5540008828 ธ.ส านักงานใหญ่ ม.ีค. 59 401/59
197 ส.ท. สุวัฒน์    เปีย่มพรม 5540008896 ธ.ราชบุรี ม.ีค. 59 401/59
198 อส.ทพ. ตรุษ    ธรรมกุล 5540008916 กรม ทพ.21 พ.ย. 58 4041/58
199 ส.อ. สมชาย    รักแก้ว 5550000837 กรม ทพ.44 ก.พ. 59 1/59
200 ร.ท. นัฐพล    กุลทวง 5550000957 ร.12 พัน.1 รอ. พ.ย. 58 4041/58
201 น.ส. นิภา    ศักด์ิสุนทร 5550001450 ธ.ลาดหญ้า ธ.ค. 58 4501/58
202 อส.ทพ. จิรศักด์ิ    วิลานันท์ 5550002548 กรม.ทพ.44 ก.พ. 59 1/59
203 ส.ท. ฐิติพงศ์    นุติวรการ 5550004481 ธ.ปราจีนบุรี ธ.ค. 58 4501/58
204 ส.ต. ณัฐวุฒิ    อวนพล 5550004514 ร.3 ก.ย. 58 3161/58
205 พล.อส. กิตติคุณ    ศรีสว่าง 5550005547 มทบ.24 ก.พ. 59 1/59
206 ร.ท. ณัฐภาคย์    ประทักษ์พิริยะ 5550005719 พบ. ธ.ค. 58 4501/58
207 นาย สรศักด์ิ    อินมี 5550007651 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ีค. 59 401/59
208 ส.อ. วันชนะ    สุติ 5550008141 กรม ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
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209 อส.ทพ. ชาญณรงค์   วงศ์ษาลาภ 5550009709 กรม ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
210 ส.ท. ภาณุพงศ์     ศรีอิ่ม 5550010011 พล.พัฒนา 1 พ.ย. 58 4041/58
211 ส.ท. ธีระวิทย์    ศรีษะน้อย 5550011204 กรม ทพ.45 ก.พ. 59 1/59
212 น.ส. สุนิศา    ชัยสวัสด์ิ 5550011623 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ีค. 59 401/59
213 ส.ท. ศตวรรษ    วงค์แก้ว 5550011838 ร.14 พัน 3 ก.พ. 59 1/59
214 นาง บุญพร    บุย 5550012007 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
215 อส.ทพ. บุญฤทธิ ์   เพชรไทย 5560000879 กรม ทพ.33 ม.ค. 59 4961/59
216 อส.ทพ. สาโรจน์    เทพจันทร์ 5560001088 กรม ทพ.33 พ.ย. 58 4041/58
217 อส.ทพ. จิรพันธุ ์   ทองลับแลง 5560002660 กรม ทพ.33 ม.ค. 59 4961/59
218 อส.ทพ. ชูพงษ์    ศิริอุวานนท์ 5560002661 กรม ทพ.33 ม.ค. 59 4961/59
219 อส.ทพ. ปัญญา    ปานฉ่ า 5560002671 กรม ทพ.33 ม.ค. 59 4961/59
220 อส.ทพ. สุวรรณฤทธิ ์   อินต๊ะ 5560002689 กรม ทพ.33 ม.ค. 59 4961/59
221 ร.ท. กษมพล    ชวนะชิต 5560004642 กรม สน.พล.ร.9 พ.ย. 58 4041/58
222 นาง พัชรี    ดีธรรมมา 5560006232 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ม.ีค. 59 401/59
223 พล.อส. ดานุพล    เครือขอน 5560007603 ร.1 พัน.4 รอ. ก.พ. 59 1/59
224 นาย บัวลอย    ไกลนุช 5560007659 รพศ.2 พัน.1 ม.ค. 59 4961/59
225 นาง พิกุล    ขยัน 5560007660 รพศ.2 พัน.1 ม.ค. 59 4961/59
226 อส.ทพ. สุริยะ    มูสิกะ 5560007833 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
227 อส.ทพ. ฉัตรชัย    เยี่ยมตระกูล 5560008700 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
228 อส.ทพ. ปรเมษฐ    ทองง า 5560008709 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
229 ส.อ. ธีรุวัท    พัว่แพง 5560008890 ม.พัน.18 ก.พ. 59 1/59
230 อส.ทพ. ภูธิป    พัสดุสาร 5560010003 กรม.ทพ.42 ก.พ. 59 1/59
231 อส.ทพ. ราชศักด์ิ    ศรีไหม 5560010415 กรม.ทพ.42 ก.พ. 59 1/59
232 อส.ทพ. วสันต์    พิมพ์เพ็ง 5560010671 กรม ทพ.23 ก.พ. 59 1/59
233 อส.ทพ. ฉัตรชัย    สิริโสม 5560010881 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
234 อส.ทพ. ณัฐพงศ์    นิลโอภา 5560010882 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
235 ส.ท. วรโชติ    มงคล 5560011645 ช.พัน.4 ต.ค. 58 3601/58
236 อส.ทพ. นิคม    ไชยวารินทร์ 5560012896 กรม ทพ.33 ก.พ. 59 1/59
237 น.ส. สุนี    เฟือ่งชื่น 5560013802 ธ.สนามเป้า ม.ีค. 59 401/59
238 นาย พงษ์ศักด์ิ    ศรัทธาธรรม 5570000712 ศซส.สพ.ทบ. ต.ค. 58 3601/58
239 นาง บรรลุ    ทวดอาจ 5570000869 พัน.จจ. ก.พ. 59 1/59
240 นนร. กิตติพล    ภูษา 5570001029 ร.14 พัน.1 ต.ค. 58 3601/58
241 ส.ท. พงศกร    บุญเผือก 5570003753 กรม ทพ.49 ก.พ. 59 1/59
242 ส.ท. สามารถ    สุคันธตุล 5570004218 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ม.2 รอ. ม.ค. 59 4961/59
243 นาง จันชวี    มงคล 5570007436 ช.พัน.4 ต.ค. 58 3601/58
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244 นาย มนเทียร    มงคล 5570007437 ช.พัน.4 ต.ค. 58 3601/58
245 ร.ต. ธีรรัตน์    ใจประสาท 5570008124 ร.19 พัน.2 ก.พ. 59 1/59
246 อส.ทพ. กมล    เหมะรักษ์ 5570009638 กรม.ทพ.42 ม.ค. 59 4961/59
247 อส.ทพ. สราวุธ    ชูข า 5570010041 กรม.ทพ.42 ก.พ. 59 1/59
248 อส.ทพ. เสริมศักด์ิ    ปัญญาโส 5570010391 กรม.ทพ.42 ก.พ. 59 1/59
249 อส.ทพ. เกียรติศักด์ิ    จันทะอุทัย 5570012984 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
250 นาง หนอม    ศรีสวัสด์ิ 5570013644 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 59 401/59
251 อส.ทพ. ณัฐวุฒิ    หมิดสะแหล้ 5570014014 กรม.ทพ.42 ก.พ. 59 1/59
252 นาย พลากร    ขวัญเนตร 5570014314 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ ก.พ. 59 1/59
253 นาย พีระ    ขวัญเนตร 5570014315 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ ก.พ. 59 1/59
254 น.ส. ธมลวรรณ    นันทสิทธิ์ 5570014447 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ีค. 59 401/59
255 น.ส. พิไลวรรณ    ชวาเขต 5570014448 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ีค. 59 401/59
256 อส.ทพ. วุฒิชัย    แก้วลี 5570015270 กรม.ทพ.22 พ.ค. 58 1321/58
257 อส.ทพ. พรชัย    เหมือนหนู 5580000771 กรม.ทพ.42 ก.พ. 59 1/59
258 นาง กาญจนา    พรมตา 5580000966 นทพ. ก.พ. 58 1/59
259 จ.ส.อ. จันทร์    พรมตา 5580000967 นทพ. ก.พ. 58 1/59
260 นาง วันเพ็ญ    เทียนอุดม 5580001468 มทบ.27 ธ.ค. 58 4501/58
261 นาง สุกัญญา    กล้าแข็ง 5580002242 ธ.ลพบุรี ม.ีค. 59 401/59
262 ร.ต. คณาธิป    ศิริมณฑลรัตน์ 5580003613 รพศ.4 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
263 นนร. ชนะ    งามพรสุขสวัสด์ิ 5580003625 ป.พัน.109 ก.พ. 59 1/59
264 นนร. ธนภัทร    พิทยารัตน์ 5580003669 ร.8 พัน.2 ก.พ. 59 1/59
265 อส.ทพ. สุเมธ    ชุ่มชื่น 5580005504 กรม ทพ.41 ก.พ. 59 1/59
266 ร.ต. พงษ์วุฒิ    ปริยชานิ 5580005664 สก.ทบ. ต.ค. 58 3601/58
267 นาย ไตรรัตน์    ภูมิรัตน์ 5580005712 ขส.ทบ. เม.ย. 58 861/58
268 อส.ทพ. วินัย    เกื้อสง 5580005786 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
269 น.ส. ราตรี    ใยแก้ว 5580006349 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
270 อส.ทพ. อามิน    เจ๊ะเต๊ะ 5580006754 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
271 น.ส. ชไมพร    นันบุญ 5580007066 พธ.ทบ. ก.พ. 59 1/59
272 นาย มานัส    รอดนิลรัตน์ 5580009077 กรส.สก.ทบ. ส.ค. 58 2681/58
273 นาย หนึ่ง    เกิดพร้อม 5580009250 ขส.ทบ. ก.ย. 58 3161/58
274 นาย อัครเดช    ถนอมวงษ์ 5580009251 ขส.ทบ. ก.ย. 58 3161/58
275 อส.ทพ. อิลยาส    สาแลแม 5580010663 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
276 พลฯ เชิดศักด์ิ    ฉัตรบรรจง 5580010923 ร.19 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
277 พลฯ ธนพล    เมธีธนโชต 5580010925 ร.19 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
278 พลฯ สิทธิโชค    เปริกุล 5580010944 ร.19 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
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279 น.ส. ชนธิดา    บุญคง 5580010971 กฌป.สก.ทบ. ก.พ. 59 1/59
280 อส.ทพ. กิตติพงศ์    นวลเมือง 5580011344 กรม.ทพ.46 ก.พ. 59 1/59
281 นาย กฤษฎี    ศิลปทอง 5580012144 ขส.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
282 นาย สุพัฒน์    มุนินทรวัฒนา 5580012149 ขส.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
283 นาย กฤษณะ    กลมกล่อม 5580012595 ขส.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
284 น.ส. สัสสฬัส    สกุลทองทิพย์ 5580012597 ขส.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
285 นาย เอกธนา    รัตนกสิกร 5580012599 ขส.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
286 นาง สิริรัตน์    ไชยโย 5580012634 ธ.ยโสธร ม.ีค. 59 401/59
287 พลฯ กลยุทธ    สาริยา 5580013708 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
288 พลฯ เจริญชัย    สิงห์โตทอง 5580013714 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
289 พลฯ ณัฐกรณ์    สมงาม 5580013717 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
290 พลฯ ธีระยุทธ    สุมาลุย์ 5580013726 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
291 พลฯ น าพล    บุญมีมาก 5580013730 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
292 พลฯ ปิยะ    บุตรดี 5580013735 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
293 พลฯ ยงยุทธ    สุขดี 5580013745 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
294 พลฯ รัฐเขต    บุญคง 5580013746 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
295 พลฯ วรชัย    มณีรัตน์ 5580013747 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
296 พลฯ สุทธิพงค์    บุญเลิศ 5580013762 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
297 พลฯ สุธี    กลัวผิด 5580013764 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
298 พลฯ สุเมธ    ตุนก่อ 5580013765 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
299 พลฯ อิสระพงษ์    ทองค า 5580013775 ร.23 พัน.3 ม.ค. 59 4961/59
300 อส.ทพ. ศราวุธ    ธรรมษา 5580013999 กรม ทพ.41 ก.พ. 59 1/59
301 นาง หนู    โบว์แดง ต100631/28 ธ.อุดรธานี ม.ีค. 59 401/59
302 ร.อ. เฉลิมศักด์ิ    มิ่งส่วน ต103836/28 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ม.ีค. 59 401/59
303 จ.ส.อ. เกษม    บรรเทิงจิตร ต104308/28 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ีค. 59 401/59
304 นาง เนี้ยม    คล้ายคลึงดี ต107160/29 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 59 401/59
305 ส.อ. ชุมพล    คงสวมแก้ว ต109045/29 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
306 จ.ส.อ. สนธิชัย    แสงหิรัญ ต110117/29 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
307 จ.ส.อ. นราศักด์ิ    รัตนกาญจน์ ต113535/29 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ม.ีค. 59 401/59
308 นาง มาลี    จันทร์อุ่น ต116507/29 ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต ธ.ค. 58 4501/58
309 นาง นันทนา    เสาะขุนทด ต116719/29 ธ.ขอนแก่น ม.ีค. 59 401/59
310 นาง วิมล    ทวีกุล ต120781/29 ธ.เทสโก้โลตัส บางปะอิน ม.ีค. 59 401/59
311 ร.ต. ศรีวงศ์    วงศ์ชัย ต121109/29 ธ.เซ็นทรัล พลาซา พ,ล, ม.ีค. 59 401/59
312 นาง กรรณิการ์    ศรีพลากิจ ต121412/29 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ีค. 59 401/59
313 พ.ต. สาคร    ดนตรี ต123616/29 สลก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
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314 นาง ประคองศรี    ดนตรี ต123617/29 สลก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
315 นาย ประจวบ    ตรีวิสูตร ต124466/29 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
316 นาง เซ็ง    บุญลอย ต126173/30 รร.นส.ทบ. ก.พ. 59 1/59
317 นาย ปัน    จอมเมืองกาศ ต127152/30 ธ.ถนนพหลโยธิน-ช.ร. ม.ีค. 59 401/59
318 นาย แก้ว    ค าหงษา ต128115/30 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ม.ีค. 59 401/59
319 ส.อ. วิชัย    วรนาม ต128541/30 ธ.อุบลราชธานี ม.ีค. 59 401/59
320 จ.ส.อ. เกษมสิทธิ ์   แจ้งไพร ต129720/30 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
321 นาง ภาวนา    อักษรพิมพ์ ต131075/30 ธ.อุบลราชธานี ม.ีค. 59 401/59
322 นาย ธง    ปิน่ทอง ต132145/30 ธ.กาญจนบุรี ม.ีค. 59 401/59
323 นาง นวรัตน์   โชคธนาเกียรติคุณ ต132625/30 ธ.เพชรบูรณ์ ม.ีค. 59 401/59
324 จ.ส.อ. วันชัย    จันทร์เพียงเพ็ญ ต143859/30 นรด.(ศสร) ก.พ. 59 1/59
325 นาง สมฤทัย    กลมขุนทด ต14618/15 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
326 ส.อ. วันชัย    วรรณฉวี ต146485/31 ธ.ตราด ม.ีค. 59 401/59
327 นาง เพลินจิต    จอกนาค ต147196/31 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ลาดพร้าว ก.พ. 59 1/59
328 จ.ส.อ. สวน    สหุนัน ต149212/31 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
329 ส.อ. ทัศนัย    สุนทรารักษ์ ต151804/31 ธ.บุรีรัมย์ ม.ีค. 59 401/59
330 นาง อ านวย    ศิวทัศน์ ต15193/15 ธนาณัติ ม.ีค. 59 401/59
331 นาง ล าเพย    พรมนนท์ ต152160/31 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
332 จ.ส.อ. ประทิน    ปานอุทัย ต152965/31 ธ.สมุทรสงคราม ม.ีค. 59 401/59
333 นาย เลิศยศ    แก้วดา ต154541/31 ธ.พิษณุโลก ม.ีค. 59 401/59
334 น.ส. สุปียา    สุอังคะวาทิน ต157238/31 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ีค. 59 401/59
335 จ.ส.อ. อารีย์    เสนขุนทด ต157863/31 ธ.บุรีรัมย์ ม.ีค. 59 401/59
336 จ.ส.อ. ธงชัย    หาญกล้า ต158536/31 ธ.กระทุม่แบน ม.ีค. 59 401/59
337 นาย สนอง    ทานะกุล ต158923/31 ธ.อ่างทอง ม.ีค. 59 401/59
338 จ.ส.อ. ถวิล    ไชยศิริ ต159809/31 ธ.น่าน ม.ีค. 59 401/59
339 ส.อ. เด่นฤกษ์    กุลบุตร ต162140/31 ธ.อุบลราชธานี ม.ีค. 59 401/59
340 นาง ทองห่อ    คงกรุด ต163112/31 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ีค. 59 401/59
341 จ.ส.อ. สุขสดชื่น    พิลาเกิด ต165678/31 ธ.เพชรบูรณ์ พ.ค. 59 1321/59
342 จ.ส.อ. อุทัย    อักษรพิมพ์ ต16729/16 ธ.อุบลราชธานี ม.ีค. 59 401/59
343 จ.ส.อ. บ ารุง    ขุนดง ต168290/31 ร.14 พัน 3 ต.ค. 58 3601/58
344 นาง พเยาว์    ใจสว่าง ต170899/32 ธ.ราชบุรี ม.ีค. 59 401/59
345 นาง ดวง    พรหมราช ต171645/32 ธ.อุดรธานี ม.ีค. 59 401/59
346 นาง ยอดศรีลา    วงศ์ชัย ต172526/32 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. ม.ีค. 59 401/59
347 นาง บุษบา    ขุนคง ต173401/32 ร.14 พัน 3 ต.ค. 58 3601/58
348 นาง ชื่นใจ    ค าหงษา ต174670/32 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ม.ีค. 59 401/59
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349 นาง สุวีณา    คงเพียร ต177860/32 ธ.อ่างทอง ม.ีค. 59 401/59
350 นาง จารุณี    วรรณสถิตย์ ต177963/32 ธ.สระบุรี ม.ีค. 59 401/59
351 จ.ส.อ. กมล    เกิดเหมาะ ต178251/32 ธ.อรัญประเทศ ม.ีค. 59 401/59
352 นาง ขันทอง    เกิดศรี ต180440/32 ธ.ลพบุรี ม.ีค. 59 401/59
353 น.ส. อ าภา    รอดรัตน์ ต184004/32 ธ.มีนบุรี ม.ีค. 59 401/59
354 จ.ส.อ. วีระ    อ่อนรัศมี ต185670/32 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
355 นาง สมคิด    แก้วดา ต187148/32 ธ.พิษณุโลก ม.ีค. 59 401/59
356 นาง พิจิตรา    เปียกชัยภูมิ ต187273/32 ธ.ถนนเพชรเกษม-หนองแขม ม.ีค. 59 401/59
357 จ.ส.อ. สุขสันต์    บุตรค า ต189238/32 ธ.ล าปาง ม.ีค. 59 401/59
358 จ.ส.อ. พีระ    มุธุสิทธิ์ ต190360/32 ธ.ทุง่สง ม.ีค. 59 401/59
359 นาง ฟอง    จันทร์แจ่ม ต193307/32 ธ.เพชรบูรณ์ ม.ีค. 59 401/59
360 นาง คล้อย    แก้วกล่ า ต195468/32 ธ.พิษณุโลก ม.ีค. 59 401/59
361 นาง สมบัติ    สมัครเขตรการ ต197537/33 ธ.งามวงศ์วาน ม.ีค. 59 401/59
362 นาง มาลี    น้อมจุ้ย ต197618/33 ธ.พิษณุโลก ม.ีค. 59 401/59
363 นาง ทองหย่ง    แก้วพินิจ ต198561/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ีค. 59 401/59
364 นาย สมพงษ์    สมบูรณ์ ต198612/33 ธ.อุบลราชธานี ม.ีค. 59 401/59
365 นาย สนิท    บ่อค าเกิด ต200830/33 มทบ.24 ก.พ. 59 1/59
366 นาง ดวงกมล    ทองหมื่นไวย์ ต202018/33 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
367 นาง แฉล้ม    ออมสิน ต203371/33 ธ.เพชรบุรี เม.ย. 59 861/59
368 นาย เคือ    รัตนกาญจน์ ต205504/33 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ม.ีค. 59 401/59
369 นาง ละมัย    รัตนกาญจน์ ต205505/33 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ม.ีค. 59 401/59
370 นาง ประทุม    สุโข ต2056/09 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
371 นาง สุวิดา    กะลันตะบุตร์ ต206714/33 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 59 401/59
372 นาง ชลลดา    วงษ์ทองดี ต210604/33 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
373 นาง เล้ียง    สุขแก้วฟ้า ต210749/33 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
374 นาง เกวลิน    ปัญญาบุตร ต212088/33 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ก.พ. 59 1/59
375 นาย ธานินทร์    นิติพงษ์อนุพร ต212825/33 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ม.ีค. 59 401/59
376 น.ส. บุษบง    วรศิลป์ ต212902/33 ธ.สุพรรณบุรี ม.ีค. 59 401/59
377 นาง โสภา    อาจสุริยวงศ์ ต212906/33 ธ.สุพรรณบุรี ม.ีค. 59 401/59
378 นาง ชญาดา    ล้ิมสกุล ต213800/33 ช.พัน.302 ต.ค. 58 3601/58
379 นาง อารีย์    ประชุมกอง ต214506/33 ธ.เชียงราย ม.ีค. 59 401/59
380 จ.ส.อ. ธเนศ    นิลค่าเมือง ต215202/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ีค. 59 401/59
381 นาง ผการัตน์    กล่ินประทุม ต215208/33 ธ.พิษณุโลก ม.ีค. 59 401/59
382 นาง ดาราพร    ภัทรี ต217313/33 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
383 นาง จิตรา    กนิษฐานนท์ ต21867/17 ธ.ย่อยบางพลัด ม.ีค. 59 401/59
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384 นาง งาม    ไหวพริบ ต219519/33 ธ.ลพบุรี ม.ีค. 59 401/59
385 นาง มาเรียม    กิจคงชีพ ต22196/17 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
386 นาย วสันต์    เพชรล้ า ต222392/33 ธนาณัติ ม.ีค. 59 401/59
387 นาง ปิยะกาญจน์    ราษีสวย ต223097/33 ธ.กาญจนบุรี ม.ีค. 59 401/59
388 นาย โชติ    สุนทรวัฒน์ ต224774/34 ธ.เพชรบูรณ์ ม.ีค. 59 401/59
389 นาง ประภัสสร    ภูบัวนาค ต225437/34 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ีค. 59 401/59
390 นาง เสาวลักษณ์    ค าแก่นแก้ว ต225492/34 ธ.ปราจีนบุรี ม.ีค. 59 401/59
391 นาย เล็ก    บ ารุง ต225704/34 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ม.ีค. 59 401/59
392 นาง สมทรง    แววพิลา ต225917/34 ธ.ลพบุรี ม.ีค. 59 401/59
393 นาย รวยโชค    เดชาคนีวงค์ ต225983/34 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
394 นาง นุชนาถ    เพ็ชร์สงคราม ต226123/34 ธ.ปักธงชัย ม.ีค. 59 401/59
395 นาย ประเสริฐ    แสงกุล ต226781/34 ธ.กาญจนบุรี ม.ีค. 59 401/59
396 นาง จ าลอง    แสงกุล ต226782/34 ธ.กาญจนบุรี ม.ีค. 59 401/59
397 น.ส. สมบูรณา    ทะนารี ต231861/34 นทพ. ต.ค. 58 3601/58
398 นาย สุมล    เกิดคล้าย ต235816/34 ธ.พนัสนิคม ม.ีค. 59 401/59
399 นาย ประเทือง    พึง่จักราช ต235994/34 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
400 นาง ปัทมาภรณ์    คงกะพันธ์ ต237934/34 ธ.ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช ม.ค. 59 4961/58
401 ร.ต. สมานมิตร    ญาณบุญ ต238924/34 ธ.ขอนแก่น เม.ย. 59 861/59
402 นาย ชาญ    ประสงค์จีน ต239665/34 ร.8 พัน.1 ก.พ. 59 1/59
403 นาย นพรัตน์    ยนต์ยงค์ ต241102/34 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ีค. 59 401/59
404 นาง ศิวณาฎ    เสาวิจิตร ต241914/34 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา ม.ีค. 59 401/59
405 นาง หนูรัตน์    คลังจง ต243066/34 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ีค. 59 401/59
406 นาง อุดมรัตน์    ส าราญพิศ ต24552/18 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
407 ด.ต. อนันต์    ล้ิมตระกูล ต246362/34 ธ.รามอินทรา กม.4 ม.ีค. 59 401/59
408 ส.อ. ปฏิเวช    สุขพิสิษฐ์ ต246627/34 ธ.อยุธยา ม.ีค. 59 401/59
409 พ.ท. ปราโมทย์    บุญอินทร์ ต246938/34 ธ.เพชรบุรี ม.ีค. 59 401/59
410 ว่าที ่ร.ต. มนัส    มโนสืบ ต248277/35 ธ.โรบินสัน ศรีราชา ม.ีค. 59 401/59
411 นาง สันติกา    เหน่งแดง ต248976/35 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ีค. 59 401/59
412 นาง สมหมาย    เกิดลอย ต248977/35 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ีค. 59 401/59
413 ร.ต. วิเชียร    จงแก้ว ต251228/35 ธ.อรัญประเทศ ม.ีค. 59 401/59
414 นาง สุคนธ์    เกียงตระกูล ต252690/35 ธ.นครนายก ม.ีค. 59 401/59
415 จ.ส.อ. ประสาท    สุขนาพจน์ ต252853/35 ธ.ชุมพร ม.ีค. 59 401/59
416 จ.ส.อ. รณฤทธิ ์   บ่อค าเกิด ต253613/35 มทบ.24 ก.พ. 59 1/59
417 นาย ประเสริฐ    บุษบง ต257274/35 ธ.อุดรธานี ม.ีค. 59 401/59
418 นาง จีรพรรณ    ชินสมุทร ต258197/35 ธ.เซ็นทรัล-ช.ม. แอร์พอร์ต ม.ีค. 59 401/59

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
419 นาง จิราภรณ์    กสิกรางกูร ต259430/35 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. ม.ีค. 59 401/59
420 นาง พุทธพร    พาทีเพราะ ต260123/35 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
421 นาง อวยพร    เสนานุช ต261356/35 ธ.สัตหีบ ม.ค. 59 4961/58
422 นาง วรีวรรณ    ศรีพิพัฒธนสกุล ต261357/35 ธ.สัตหีบ ธ.ค. 58 4501/58
423 นาง ประถม    ประทุมชาติ ต262700/35 ธ.อุบลราชธานี ม.ีค. 59 401/59
424 นาง สุกัญญา    ขันเกษตร ต264055/36 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
425 นาง จันดี    รุมชิง ต264057/36 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
426 นาง นงค์ลักษณ์    ต้อยจัตุรัส ต265026/36 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
427 นาย บุญมา    ต้อยจัตุรัส ต267409/36 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
428 นาง หนู    ต้อยจัตุรัส ต267410/36 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
429 นาง สังวาลย์    จุลเกาะ ต268644/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
430 นาง ต๋ิม    พลก าแหง ต268671/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
431 นาง ปราณี    ส าแดงเดช ต268755/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
432 นาง พัชรีย์    นัยอินทร์ ต268846/36 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
433 นาง มนัส    บุตรเต ต269425/36 ธ.เลย ม.ีค. 59 401/59
434 นาง หนูสิน    พิณธรรม ต27171/18 ธ.อุดรธานี ม.ีค. 59 401/59
435 น.ส. นภา    แสงพันธ์ ต272264/36 ธ.ยโสธร ม.ีค. 59 401/59
436 นาง นัดดา    จินาพันธ์ ต272265/36 ธ.ยโสธร ม.ีค. 59 401/59
437 นาย จ าลอง    ญาณบุญ ต272998/36 ธ.ขอนแก่น ม.ีค. 59 401/59
438 นาง สมจิตร    ญาณบุญ ต272999/36 ธ.ขอนแก่น ม.ีค. 59 401/59
439 นาง ชุติกาญจน์    วงศ์ชัย ต275283/37 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. ม.ีค. 59 401/59
440 นาง ปราณี    จันทร์ล้ิม ต280788/37 ธ.อรัญประเทศ ม.ีค. 59 401/59
441 นาย ยุทธศักด์ิ    มีกิริยา ต282918/37 ธ.เสนานิคม ม.ีค. 59 401/59
442 นาง กรุณา    พึง่กุล ต284625/38 ธ.กาญจนบุรี ม.ีค. 59 401/59
443 นาง ล าไพ    เจียมใจ ต284811/38 ธนาณัติ ม.ีค. 59 401/59
444 นาง เพ็ญศรี    มุธุสิทธิ์ ต285271/38 ธ.ทุง่สง ม.ีค. 59 401/59
445 จ.ส.อ. ศราวุธ    อังคุระษี ต286927/38 ธ.อ านาจเจริญ เม.ย. 59 861/59
446 น.ส. ส าเนียง    ทาวัน ต28709/18 สม. ม.ค. 59 4961/58
447 นาง เสาวรัตน์    นิลค่าเมือง ต288264/38 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ีค. 59 401/59
448 นาง คู่    กันชัย ต288265/38 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ีค. 59 401/59
449 จ.ส.อ. ชนะ    เรืองเดช ต288982/38 พัน.ช.คมศ. ก.พ. 59 1/59
450 นาง ต๋อย    คงสวมแก้ว ต289635/38 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
451 จ.ส.อ. ณัฐชพล    ไตรสิกขาวุฒิ ต290250/38 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
452 นาง จงกลวรรณ    ไตรสิกขาวุฒิ ต290251/38 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
453 นาง จูมศรี    ฉัตรสุวรรณ ต37661/21 ธ.อ านาจเจริญ ม.ีค. 59 401/59

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
454 จ.ส.อ. สุนทร    ศิริวุฒิ ต40433/21 ธ.จันดี ม.ีค. 59 401/59
455 นาง พรไสว    เหมรา ต41219/21 ธ.ถนนติวานนท์ ม.ีค. 59 401/59
456 พ.ต. ไพฑูรย์    อรรถจรูญ ต44147/22 ธนาณัติ ม.ีค. 59 401/59
457 นาง จ าลอง    ประเทศไทย ต44318/22 ธ.ถ.จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่ ม.ีค. 59 401/59
458 นาง ค าพู    บ่อค าเกิด ต44322/22 มทบ.24 ก.พ. 59 1/59
459 นาง จันทร์    คชคง ต44922/22 ธ.ลพบุรี ม.ีค. 59 401/59
460 นาย สามารถ    พาทีเพราะ ต51128/23 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
461 นาย สัมพันธ์    เอี่ยมจ้อย ต56476/24 ธ.เตาปูน เม.ย. 59 861/59
462 นาง บุญกอง    มณีภาค ต58214/24 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
463 ร.ต. ศราวุธ    ปัญญาบุตร ต63550/25 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ก.พ. 59 1/59
464 จ.ส.อ. เกรียงเดช    ฤทธิศักด์ิ ต67048/25 ธ.ปทุมธานี ม.ีค. 59 401/59
465 จ.ส.อ. ประสิทธิ ์   ผิวทน ต67936/26 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ม.ีค. 59 401/59
466 นาง ทุเรียน    วรปัญญา ต69151/26 ธ.รามอินทรา กม.4 ม.ีค. 59 401/59
467 นาง พุทธ    ปัญญาบุตร ต70445/26 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 ก.พ. 59 1/59
468 ร.ต. สมพงษ์    หาดอ้าน ต70689/26 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ม.ีค. 59 401/59
469 นาง จันตรี    สังฆะมณี ต73700/26 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ีค. 59 401/59
470 ร.ต. วิจิตร    ศรีบุญเรือง ต73934/26 ธ.สระบุรี ม.ีค. 59 401/59
471 นาง เฉลิมศรี    ศรีบุญเรือง ต73965/26 ธ.สระบุรี ม.ีค. 59 401/59
472 นาง ล าใย    อ่วมชม ต74552/26 ธ.รพ.สมเด็จพระปิน่เกล้า ม.ีค. 59 401/59
473 ส.อ. ละออง    กิจคงชีพ ต8095/11 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
474 นาง กาง    เคนโพธิ์ ต82240/27 ธ.อยุธยา ม.ีค. 59 401/59
475 นาง กัลยา    จินะเป็งกาศ ต84253/27 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ม.ีค. 59 401/59
476 นาง พวงแก้ว    พลอยเทศ ต84498/27 ธ.ถนนจอมทอง ม.ีค. 59 401/59
477 นาย สม    เอี่ยมประดิษฐ์ ต84828/27 ธนาณัติ ก.พ. 59 1/59
478 นาง สมศรี    ยอดโพธิท์อง ต87702/27 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
479 นาง เยาวลักษณ์    วิถีสวัสด์ิ ต89984/27 ส่วนกลาง ก.พ.59 1/59
480 ร.ต. อดุลย์    พรหมราช ต92655/27 ธ.อุดรธานี ม.ีค. 59 401/59
481 นาง ถนอม    ทัยมณี ต95059/28 ธ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ม.ีค. 59 401/59
482 จ.ส.อ. นคร    อุปสัย ต95533/28 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
483 นาง สระกุม    อุปสัย ต95565/28 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
484 จ.ส.อ. ทรงศักด์ิ    ค าหงษา ต95887/28 ธ.ถนนพรหมราช-น.ม. ม.ีค. 59 401/59
485 นาง อาภรณ์    พลเตชะ ต97530/28 ธ.บ้านไผ่ ม.ีค. 59 401/59
486 นาย สนาม    คล้ายคลึงดี ต98672/28 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 59 401/59
487 นาง สละ    จันทร์ทอง ต98991/28 ธ.กระทรวงกลาโหม ม.ีค. 59 401/59
488 พ.อ.พิเศษ พงษ์ศักด์ิ    โสวัณณะ ส10714/24 สลก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58

เลขทะเบียน สังกัดยศ-ชื่อ-สกุล



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
489 นาย ตุ๊    พวงเกตุแก้ว ส11889/26 ธ.ย่อยถนนสรงประภา เม.ย. 59 861/59
490 นาง แพรวพรรณ    โสวัณณะ ส14601/27 สลก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
491 นาง หนูเล่ือน    เทศเรียน ส16489/29 ธ.อุดรธานี ม.ีค. 59 401/59
492 พ.อ. เด่น    เป็นสุข ส17554/30 ธ.วังน้อย ม.ีค. 59 401/59
493 นาย พิชิต    คณากูล ส19726/32 ธ.นครราชสีมา ม.ีค. 59 401/59
494 นาง มนัส    วิทยปรีชากุล ส3096/12 ธ.ปัตตานี ม.ีค. 59 401/59
495 นาง พัชรี    ธนโชติ ส4956/15 ส่วนกลาง ก.พ. 59 1/59
496 ส.ต.อภิสิทธิ ์  หัสดี    5590002068 กอง ปพ. ม.ีค. 59 401/59

หมำยเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มีก าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเกิน  90  วัน
2. ล าดับที ่23  เจตนาไม่บริสุทธิใ์นการคืนสภาพ และ ล าดับที ่496 สมัครซ้ ากับหมายเลขทะเบียน 5540005931 
3. สมาชิกทีถู่กถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเกิน  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที ่ กองการฌาปนกิจ
    กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินทีค้่างช าระ
    ทีห่น่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วันทีถู่กถอนชื่อออกจากทะเบียนชั่วคราว
    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    
    ใบส าคัญความเห็นแพทย,์ ค าส่ังให้ออกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออก)
4. สมาชิกทีถู่กถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบียบ ทบ.ฯ ให้ถือการสมัครคร้ังที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
    จึงขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพือ่คืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ให้ติดต่อ
    สอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 3
5. สมาชิกทีถู่กถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทัง้ส้ิน

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด


