
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทีถู่กถอนสภาพออกจากทะเบียนสมาชิกถาวร
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบีบน สังกัด ค้างต้ังแต่ ศพที่

1 ร.ต. ทองอินทร์    เพียบเพียร 4935005245 ธ.เชียงใหม่ ต.ค. 57 3461/57
2 นาง นารี    ลครชัย 5396003641 ธ.สระบุรี ต.ค. 57 3461/57
3 นาง ขันทอง    นามสมบูรณ์ 5396004590 ร.29 พัน.1 ต.ค. 57 3461/57
4 นาง วันวิศาข์    สิงห์พิทักษ์ 5396005392 สลก.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
5 พ.อ. อัทธายุ    นิยมฤกษ์ 5401019532 ศม. ต.ค. 57 3461/57
6 นาง เกษร    แย้มโพธิใ์ช้ 5402004396 สลก.ทหาร ต.ค. 57 3461/57
7 นาง สิริมา    ทิพรัตน์ 5402014579 มทบ.43 ต.ค. 57 3461/57
8 น.ส. พเยาว์    ไก่ฟ้า 5405000816 กฌป.สก.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
9 จ.ส.อ. ประเสริฐ    นวนแดง 5405017581 กรม ทพ.49 ต.ค. 57 3461/57
10 จ.ส.อ. ไกรลาศ    บุญเลิศ 5405018713 พัน.ร.รร.จปร. ต.ค. 57 3461/57
11 จ.ส.อ. สมใจ    บุญล้อม 5405019404 ธ.สนามเป้า ต.ค. 57 3461/57
12 นาง วิไลรัตน์    ฝาทอง 5406004698 ธ.สระบุรี ต.ค. 57 3461/57
13 นาง วิภารัศมิ์    ว่องไว 5406009475 ธ.พิษณุโลก ต.ค. 57 3461/57
14 นาย กิตติศักด์ิ    แก้วสังข์ทอง 5406011563 รพ.ค่ายเขตอุดมศักด์ิ ต.ค. 57 3461/57
15 นาง อรุณี    พงศ์พัชรพร 5406013049 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 57 3461/57
16 พล.อส. สุรศักด์ิ    วิเศษพานิช 5410000255 พัน.สห.11 ต.ค. 57 3461/57
17 พ.ท. เฉลิมศักด์ิ    บัวสุวรรณ์ 5410003491 มทบ.11 ต.ค. 57 3461/57
18 ร.ท. สังวาลย์    สวนมาลา 5410007297 กง.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
19 จ.ส.อ. พรชัย    จุลภักด์ิ 5410008365 ทภ.4 ต.ค. 57 3461/57
20 พ.ท. ศตวรรษ    แผ่นสัมฤทธิ์ 5410008598 มทบ.39 ต.ค. 57 3461/57
21 จ.ส.อ. ชวิตร์    เทียนขาว 5410009384 ร.11 พัน.2 รอ. ต.ค. 57 3461/57
22 ร.อ. ศุภวัฒน์    สุวรรณะ 5410010041 นทพ. ต.ค. 57 3461/57
23 จ.ส.อ. สมพร    บุญหล้า 5410010813 ธ.ลพบุรี ต.ค. 57 3461/57
24 จ.ส.อ. ไวยพจน์    ทองวงศ์ 5410011608 ศร. ต.ค. 57 3461/57
25 จ.ส.อ. ต่อพงศ์    เหมพันธ์ 5410012486 ธ.พังงา ต.ค. 57 3461/57
26 นาง เมตตา    ดวงบุปผา 5410015012 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ต.ค. 57 3461/57
27 จ.ส.อ. เสถียร    สุภโกศล 5410017665 ส.พัน.9 ต.ค. 57 3461/57
28 จ.ส.อ. ลือชัย    วรปัญญา 5410018163 ศสพ. ต.ค. 57 3461/57
29 น.ส. เรณู    บุญผิว 5410019167 กรส.สก.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
30 จ.ส.อ. พันธุเ์ลิศ    ผาดไธสง 5410021308 ร.152 พัน.2 ต.ค. 57 3461/57
31 ส.อ.หญิง ลักขณา    ภูทองเทียม 5410022638 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต.ค. 57 3461/57
32 นาง พัชรนันท์    สินไพศาลชวกุล5410022830 ส่วนกลาง ต.ค. 57 3461/57



33 พ.ต. บุระ    สินธุภากร 5420000581 รพ.ค่ายสุรนารี ต.ค. 57 3461/57
34 นาง บุญเติม    ยอดหงษ์ 5420000848 ธ.อุทัย-อยุธยา ต.ค. 57 3461/57
35 จ.ส.อ. พิชิตพล    อินทร์ค า 5420003526 พล.ร.15 ต.ค. 57 3461/57
36 นาย ยาน    สภุโกศล 5420003638 ส.พัน.9 ต.ค. 57 3461/57
37 นาง เส่ียน    สุภโกศล 5420003644 ส.พัน.9 ต.ค. 57 3461/57
38 นาง ละออง    สมเพชร 5420005163 ร.23 ต.ค. 57 3461/57
39 ร.อ.หญิง พรรณี    จีนชาวนา 5420005710 รพ.ค่ายวชิราวุธ ต.ค. 57 3461/57
40 นาง ศุภลักษณ์    เกิดสุวรรณ 5420007228 ธ.บิก๊ซี นครสวรรค์ (ว-ีสแควร์) ต.ค. 57 3461/57
41 พ.ต. วันเฉลิม    กาญจนเพชร 5420009378 ธ.หาดใหญ่ ต.ค. 57 3461/57
42 นาง ไสว    รวดเร็ว 5420009837 ธ.ปราณบุรี ต.ค. 57 3461/57
43 พล.อส. อ านาจ    สุขศรีงาม 5430001146 ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ ต.ค. 57 3461/57
44 พ.อ.พิเศษหญิง ณัฐหทัย อมรขันธ์ตระกูล5430001180 สลก.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
45 จ.ส.ท.หญิง ดารณี    โตวิจารณ์ 5430001340 ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะต.ค. 57 3461/57
46 พ.ท. กิตติศักด์ิ    โทนุสิน 5430002046 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ต.ค. 57 3461/57
47 นาง ธิดารัตน์    กาญจนเพชร 5440004220 ธ.หาดใหญ่ ต.ค. 57 3461/57
48 นาย บุญจันทร์    ควรเสก 5440006796 ร.12 พัน.2 รอ. ต.ค. 57 3461/57
49 นาง บาง    ควรเสก 5440006804 ร.12 พัน.2 รอ. ต.ค. 57 3461/57
50 นาง สุนัย    วงค์พนม 5440006814 ร.12 พัน.2 รอ. ต.ค. 57 3461/57
51 จ.ส.อ. สุจิน    แป้นถนอม 5440010183 มทบ.43 ต.ค. 57 3461/57
52 นาย ปริญญา    มารัตน์ 5450002420 ธนาณัติ ต.ค. 57 3461/57
53 น.ส. สุทธิพิพิธ    มารัตน์ 5450002459 ธนาณัติ ต.ค. 57 3461/57
54 นาง อุษา    สุขสวย 5450003518 ร.21 พัน.1 รอ. ต.ค. 57 3461/57
55 จ.ส.ต. โกวิท    มงคล 5450003539 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 57 3461/57
56 น.ส. ฤทัยรัตน์    ชาตรูประชีวิน 5450006109 ธ.นครพนม ต.ค. 57 3461/57
57 ส.อ. พิทักษ์    ส าอางค์ 5450007237 ป.พัน.102 รอ. ต.ค. 57 3461/57
58 พล.อส. สุรพงษ์    บุญครอง 5450008876 มทบ.22 ต.ค. 57 3461/57
59 นาย จ าเนียร    บุญครอง 5450008878 มทบ.22 ต.ค. 57 3461/57
60 นาง อัมพร    บุญครอง 5450008932 มทบ.22 ต.ค. 57 3461/57
61 นาย สมจิตร    ลายประจักษ์ 5450009038 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.ค. 57 3461/57
62 นาง รัตนา    ลายประจักษ์ 5450009049 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.ค. 57 3461/57
63 น.ส. สุดารัตน์    ลายประจักษ์ 5450009060 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.ค. 57 3461/57
64 นาย ประดิษฐ์    ภักดีสมุทร 5450013903 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 57 3461/57
65 นาง เกสรา    มงคล 5450013905 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 57 3461/57
66 นาง ส าเนียง    ภักดีสมุทร 5450013907 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ต.ค. 57 3461/57



67 อส.ทพ. สมัย    ชูภู่ 5460000982 ธ.ยะลา ต.ค. 57 3461/57
68 นาง สะหวิด    ชูภู่ 5460000984 ธ.ยะลา ต.ค. 57 3461/57
69 นาง รัศมี    ชินรัตน์ 5460001663 รพศ.5 ต.ค. 57 3461/57
70 จ.ส.อ. ประมวล    สาระโป 5460002154 ร.3 พัน.1 ต.ค. 57 3461/57
71 นาย ชาญณรงค์    รัฐเศรษฐิกุล 5460003202 ธ.ล าปาง ต.ค. 57 3461/57
72 ร.อ.หญิง วีรยา    พวงแก้ว 5460004494 รพ.อ.ป.ร. ต.ค. 57 3461/57
73 นาย เผด็จศึก    วรรณโนนาม 5460008612 ธ.สกลนคร ต.ค. 57 3461/57
74 นาง ขวัญเรือน    โล่อุไร 5460009324 ส่วนกลาง ต.ค. 57 3461/57
75 นาง สุพรรษา    สุภโกศล 5460010016 ส.พัน.9 ต.ค. 57 3461/57
76 นาง นวพร    พูลเขตกิจ 5460010065 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ต.ค. 57 3461/57
77 นาง เนตรดาว    ทับเมี่ยง 5460012164 พัน.ขส. 23 บชร.3 ต.ค. 57 3461/57
78 ส.ท. ธนาวิช    ค าสายใย 5460013593 พัน.พัฒนา 3 ต.ค. 57 3461/57
79 จ.ส.อ. สมัย    แพงแก้ว 5470000118 นทพ. ม.ีค. 57 381/57
80 ส.อ.หญิง เบญจวรรณ    นเรศิลป์5470001432 ดย.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
81 จ.ส.ท. นพรัตน์    มหาโยธิน 5470001808 ร.21 พัน.1 รอ. ต.ค. 57 3461/57
82 นาง ปัทมา    วิริยะ 5470002926 ส่วนกลาง ต.ค. 57 3461/57
83 พล.อส. กิตติศักด์ิ    จันทายนะ 5470005366 มทบ.42 ต.ค. 57 3461/57
84 นาง มนต์ทิพย์    มาคงกุล 5470005810 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 57 3461/57
85 จ.ส.อ. กนกชัย    ศรีเมือง 5480001110 ร.3 พัน.1 ต.ค. 57 3461/57
86 นาย พูนศักด์ิ    กมุทตระกูลชัย 5480003208 ธ.สนามเป้า ต.ค. 57 3461/57
87 พ.ต. นพรัตน์    สุวรรณรัตน์ 5480006423 สส. ต.ค. 57 3461/57
88 นาง มาลา    ชูชัย 5480007751 ศฝ.นศท.มทบ.22 ต.ค. 57 3461/57
89 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ    ท้วมเพ็ง 5480009027 กอง พธ.และ ร้อย.บ.พล.ร.4 ต.ค. 57 3461/57
90 นาง วิภา    ภัทรพลสุขฤดี 5480010768 นทพ. ก.ย. 57 3021/57
91 นาย สุภาการ    ภัทรพลสุขฤดี 5480010774 นทพ. ก.ย. 57 3021/57
92 ส.ท. สรรพโชค    กับรัมย์ 5480011226 ร.12 พัน.1 รอ. ต.ค. 57 3461/57
93 จ.ส.ท. คนองเดช    ศรีบุญเรือง 5490002026 พัน.สท. ต.ค. 57 3461/57
94 ส.อ. ชัยณรงค์    จูห้อง 5490002172 มทบ.46 ต.ค. 57 3461/57
95 ส.อ. ปราถติญา    มะณีจันทร์ 5490002605 ร.15 พัน.1 ต.ค. 57 3461/57
96 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ    ศรีบุญรอด 5490004815 ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะต.ค. 57 3461/57
97 นาง นภัสนันท์    ทองพูน 5490007896 ธ.ปากช่อง ต.ค. 57 3461/57
98 นาง แจ่ม    ศรีบุญรอด 5490009091 ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะต.ค. 57 3461/57
99 จ.ส.ท. อาทิตย์    แสงศัพท์ 5490010453 นทพ. ม.ค. 57 4581/56
100 นาง ชุติมณฑน์    โม้ทุมวงศ์ 5490011036 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา ต.ค. 57 3461/57



101 จ.ส.ต. สุทธิชัย    วรรณทรวง 5490011139 ร.152 พัน.2 ต.ค. 57 3461/57
102 ส.อ. ปริญญา    วงษ์ผา 5490012229 ร้อย.นขต.พล.ร.4 ต.ค. 57 3461/57
103 ส.อ. ชัยวัฒน์    นาคทองค า 5500000797 ร.1 พัน.3 รอ. ต.ค. 57 3461/57
104 ส.อ. ยุทธศักด์ิ    สุขอร่าม 5500002113 ธนาณัติ ต.ค. 57 3461/57
105 นาย มนตรี    ถาวรชาติ 5500002492 รพ.ค่ายสุรนารี ต.ค. 57 3461/57
106 นาง บรรจง    ถาวรชาติ 5500003048 รพ.ค่ายสุรนารี ต.ค. 57 3461/57
107 นาย ผล    ถาวรชาติ 5500003050 รพ.ค่ายสุรนารี ต.ค. 57 3461/57
108 นาย อนันต์    สังข์แก้ว 5500006086 กรม ทพ.43 ต.ค. 57 3461/57
109 ส.อ. สมเกียรติ    สาโรจน์ 5500007001 ม.พัน.9 ต.ค. 57 3461/57
110 ส.อ. ดรัสพงศ์    อินทร์เจริญ 5500007008 ธ.ลพบุรี ต.ค. 57 3461/57
111 ส.อ. บูคอรี    หมื่นสมบูรณ์ 5500007378 กรม ทพ.43 ต.ค. 57 3461/57
112 อส.ทพ. แวปา    แวตาเยะ 5500007402 ทพ.44(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
113 นาย อุทัย    พลศักด์ิขวา 5500007519 ธ.แจ้งวัฒนะ ต.ค. 57 3461/57
114 ส.อ. กิ่งศักด์ิ    ลาโสภา 5510001547 ธ.อุดรธานี ต.ค. 57 3461/57
115 ส.อ. ทวนธน    สีจ๊ะแปง 5510001714 ร.7 พัน.2 ต.ค. 57 3461/57
116 ส.อ. สมเพชร    กรุณา 5510002169 ร.25 พัน.2 ต.ค. 57 3461/57
117 ส.อ. สิทธิศักด์ิ    ประชาราษฎร์ 5510002210 ธ.อุดรธานี ต.ค. 57 3461/57
118 น.ส. ฐิศิรักษ์    รัฐเศรษฐิกุล 5510002477 ธ.ล าปาง ต.ค. 57 3461/57
119 ส.อ. ประกิต    การุณยรัต 5510002941 ม.พัน.10 ต.ค. 57 3461/57
120 จ.ท.(ทอ.) วุฒิชัย    เกษมรัตน์ 5510003178 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 57 3461/57
121 นาง สิริโสภิต    อุดมค า 5510005432 ป.พัน.30 ต.ค. 57 3461/57
122 พล.อส. อลงกต    ประมูลวงศ์ 5510006004 มทบ.34 ต.ค. 57 3461/57
123 ส.อ. วีระ    เฟือ่งระย้า 5510006291 ม.พัน.15 ต.ค. 57 3461/57
124 ร.อ. ภัทรพงศ์    เอกลาภ 5510007440 ม.พัน.25 รอ. ต.ค. 57 3461/57
125 ส.อ. อนุวัตร    อินทโชติ 5510007745 พล.พัฒนา 3 ต.ค. 57 3461/57
126 นาย สมศักด์ิ    เผือกสี 5520000598 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
127 ส.อ. กรุงศรี    หมื่นภักดี 5520001290 ร.23 พัน.4 ต.ค. 57 3461/57
128 ส.ต. อดิพงษ์    รักษ์วงค์ 5520002118 ร.153 พัน.1 ต.ค. 57 3461/57
129 นาง บุศรินทร์    ทองวงศ์ 5520003046 ศร. ต.ค. 57 3461/57
130 อส.ทพ. บุญเชลต์    ยวนพันธ์ 5520003651 ธนาณัติ ต.ค. 57 3461/57
131 อส.ทพ. วิชาญ    สุกาวงศ์ 5520003733 กรม ทพ.23 ต.ค. 57 3461/57
132 อส.ทพ. วาสนา    บุรา 5520006903 กรม ทพ.23 ต.ค. 57 3461/57
133 นาง สง่า    บุรา 5520006915 กรม ทพ.23 ต.ค. 57 3461/57
134 นาย ศราวุธ    พรหมชุณห์ 5520007481 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.ค. 57 3461/57



135 นาย สาริกา    พรหมชุณห์ 5520007486 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.ค. 57 3461/57
136 นาง อ านวย    พรหมชุณห์ 5520007494 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.ค. 57 3461/57
137 นาง มาลี    สุขสบาย 5520007629 ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะต.ค. 57 3461/57
138 นาย สมเจตน์    โตวิจารณ์ 5520008102 ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะต.ค. 57 3461/57
139 ส.อ. ธเรศ    ศรีโปฏก 5520008635 ร.4 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
140 นาง วิราศรี    พัฒโนทัย 5520009200 ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะต.ค. 57 3461/57
141 น.ส. ยินดี    อินทร์ทอง 5520010043 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 57 3461/57
142 น.ส. ศุทธินี    วงศ์วาร 5520011844 ธ.พะเยา ต.ค. 57 3461/57
143 นาง สุคันธา    เงสันเทีย๊ะ 5520012813 ร.13 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
144 จ.ส.อ. นพดล    อู่ทอง 5520012828 ร.3 พัน.2 ต.ค. 57 3461/57
145 นาง วิตติยา    จิตต์ชื่น 5520012930 ธ.พญาไท ต.ค. 57 3461/57
146 นาย สมจิต    โตวิจารณ์ 5520014335 ธ.ย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะต.ค. 57 3461/57
147 นาง อัญชนา    เสนหนู 5520014516 ช.พัน.401 ต.ค. 57 3461/57
148 น.ส. ทัศนี    ลีกระโทก 5520016929 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ต.ค. 57 3461/57
149 นาย ปราศัย    ลีกระโทก 5520016931 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ต.ค. 57 3461/57
150 ส.อ. คมสัน    สังข์งาม 5520017645 ร.152 พัน.2 ต.ค. 57 3461/57
151 ส.ท. ภาคภูมิ    เจริญราษฎร์ 5520018283 สง.สด.จว.ข.ก. ต.ค. 57 3461/57
152 น.ส. จิดาภา    แววงาม 5530000808 สม. ต.ค. 57 3461/57
153 จ.ส.อ. พิชิต    พัสมร 5530000814 สลก.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
154 อส.ทพ. กิตตินันท์    จ านงรักษ์ 5530000921 กรม ทพ.23 ต.ค. 57 3461/57
155 อส.ทพ. เย็น    สมยิ่ง 5530001045 กรม ทพ.23 ต.ค. 57 3461/57
156 นาง งามเพ็ญ    ใจงาม 5530002384 ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ต.ค. 57 3461/57
157 นาง วราพร    ค าศรีเมือง 5530002389 ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ต.ค. 57 3461/57
158 ส.ต. นพพล    เรืองประพันธุ์ 5530003130 มทบ.46 ต.ค. 57 3461/57
159 นาย สุทธิพงษ์    มีมาก 5530004243 ธ.ล าปาง ต.ค. 57 3461/57
160 นาย สุทธิรัตน์    มีมาก 5530004244 ธ.ล าปาง ต.ค. 57 3461/57
161 อส.ทพ. อาณัติ    น้อยทับทิม 5530008816 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
162 ส.ต. วุฒิชัย    บับพาน 5540001215 ร.2 พัน.2 รอ. ต.ค. 57 3461/57
163 ร.ท. ทรงพล    ศรีคง 5540001925 ร.11 พัน.3 รอ. ต.ค. 57 3461/57
164 นาย ภาณุวัฒน์    ตรีเพชร 5540002784 ส.ยย.ทหาร ต.ค. 57 3461/57
165 ส.ต. ทักษิณ    วงศ์บัณฑิต 5540003215 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
166 นาย เทวินทร์    ชัยวิทย์วรกุล 5540005059 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
167 อส.ทพ. ปัญญา    นามเขตต์ 5540006111 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
168 อส.ทพ. อชานนท์    พลยา 5540006115 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57



169 อส.ทพ. อินสม    ขยัน 5540006423 กรม ทพ.31 ต.ค. 57 3461/57
170 ส.ท. อนุชา    ตะโกเนียม 5540006676 ธ.นครชัยศรี ต.ค. 57 3461/57
171 นาย ภาคภูมิ    เยาวยอด 5540006817 ธ.สระบุรี ต.ค. 57 3461/57
172 อส.ทพ. ทอน    ค าโส 5540006946 กรม ทพ.35 ต.ค. 57 3461/57
173 อส.ทพ. ชาญชัย    ทารินทร์ 5540007797 กรม ทพ.31 ต.ค. 57 3461/57
174 อส.ทพ. สิทธิศั์กด์ิ    บัวลอย 5540008970 กรม ทพ.26 ต.ค. 57 3461/57
175 ส.ต. ธันวา    โบแก้ว 5550001205 ทภ.3 (บก.ทภ.3, ร้อย.บก.ทภ.3) ต.ค. 57 3461/57
176 นาง จิราภรณ์      บุญสวัสด์ิ 5550001208 นทพ. เม.ย. 57 901/57
177 อส.ทพ. สมใจ    สงสิงห์ 5550002383 กรม ทพ.11 ก.ค. 57 2161/57
178 อส.ทพ. มะซอบรี    กาหลง 5550002607 ทพ.44(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
179 อส.ทพ. ยาลี    ยูโสะ 5550002615 ทพ.44(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
180 อส.ทพ. วสันต์    แซ่เจา 5550002623 ทพ.44(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
181 อส.ทพ. สมเจตน์    เพ็ชรคงเนิน 5550002636 ทพ.44(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
182 อส.ทพ. สุกรี    ดอเลาะ 5550002644 ทพ.44(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
183 อส.ทพ. อนุสรณ์    แก้วลายทอง 5550002670 ทพ.44(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
184 อส.ทพ. อัดนัน    สามะแอ 5550002677 ทพ.44(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
185 อส.ทพ. สมพร    ทุมพระรักษ์ 5550003340 กรม ทพ.21 ต.ค. 57 3461/57
186 อส.ทพ. ชลธี    ขุนเพชร 5550003403 ทพ.44(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
187 อส.ทพ. บัณฑิต    แสงมณี 5550003423 ทพ.44(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
188 อส.ทพ. สานิตย์    หลินมา 5550003452 ทพ.44(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
189 ส.ท. ศฤงคาร    จันทร์ปิง 5550003917 ร.153 ต.ค. 57 3461/57
190 ส.ท. วรรธนัย    วิเลศ 5550004899 พล.ร.15 ต.ค. 57 3461/57
191 อส.ทพ. ไพสณฑ์    นิวาส 5550005291 กรม ทพ.14 ต.ค. 57 3461/57
192 อส.ทพ. สมร    ศรีอ่อนศรี 5550006300 กรม ทพ.26 ต.ค. 57 3461/57
193 อส.ทพ. สุทธิรักษ์    ดาจะโปะ 5550006310 กรม ทพ.26 ต.ค. 57 3461/57
194 อส.ทพ. อุทัย    อุตะมะ 5550007237 กรม ทพ.26 ต.ค. 57 3461/57
195 อส.ทพ. กนกศักด์ิ    วันรักชาติ 5550010178 กรม ทพ.33 ต.ค. 57 3461/57
196 อส.ทพ. สุมิน    อยู่โต 5550010218 กรม ทพ.33 ต.ค. 57 3461/57
197 น.ส. กัลยาณี    ศรีศักด์ิ 5550012447 ม.พัน.1 รอ. ต.ค. 57 3461/57
198 ส.ท. อิทธิพล    พันธุจ์บสิงห์ 5560000755 ร.11 พัน.3 รอ. ต.ค. 57 3461/57
199 ส.ท. นันทวิทย์    พวงบุญมี 5560001954 ร.151 ต.ค. 57 3461/57
200 ส.ท. ธนพงษ์    ถมทอง 5560004228 ม.พัน.12 ต.ค. 57 3461/57
201 ร.ต. ฉัตรชัย    อรรคภัทร 5560004591 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 ต.ค. 57 3461/57
202 พลฯ กิตติพงษ์    สุริยงคต 5560005989 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57



203 พลฯ เจตรินทร์    เครือวัลย์ 5560005991 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
204 พลฯ ทินกร    พาเจริญ 5560005994 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
205 พลฯ ธีรวัฒน์    สัชชานนท์ 5560005997 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
206 พลฯ ประจักร    เกิดแย้ม 5560005999 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
207 พลฯ พงศ์พันธุ ์   อุตส่าห์ดี 5560006000 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
208 พลฯ พงษ์ศักด์ิ    มูลมี 5560006001 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
209 พลฯ พงษ์ศักด์ิ    วงษ์วัน 5560006002 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
210 พลฯ พิชัย    เหลาซ่ือ 5560006003 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
211 พลฯ พิเชษฐชัย    หริค าภา 5560006004 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
212 พลฯ เพทาย    โคประโคน 5560006006 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
213 พลฯ ภูวนาถ    จักรทอง 5560006007 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
214 พลฯ ภูสิทธิ ์   สายแสงจันทร์ 5560006008 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
215 พลฯ รักสิทธิ ์   ทิพารัตน์ 5560006009 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
216 พลฯ วิทยา    พันพะม่า 5560006012 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
217 พลฯ วินัย    ชัยดี 5560006013 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
218 พลฯ วินัย    บุญเวิน 5560006014 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
219 พลฯ วิษณุ    เสาสี 5560006015 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
220 พลฯ วีระศักด์ิ    พันธ์จันทร์ 5560006016 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
221 พลฯ วุฒิชัย    เครือวัลย์ 5560006017 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
222 พลฯ สมศักด์ิ    รูปโฉม 5560006020 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
223 พลฯ อรรถพล    เสาสมภพ 5560006022 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
224 พลฯ อานนท์    แก้วนิลพะเนาว์ 5560006023 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
225 พลฯ อุทิศ    จิตรเจริญ 5560006024 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
226 พลฯ เอกพันธ์    ผลผกา 5560006025 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
227 ส.ต. อธิวัฒน์    โต๊ะเต้ 5560006634 กรม ทพ.47 ต.ค. 57 3461/57
228 อส.ทพ. นที    อ่อนสมเพ็ชร 5560009213 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
229 ส.ต. ด ารงค์เดช    มณีรัตน์ 5560009396 มทบ.32 ต.ค. 57 3461/57
230 นาง สังวาลย์    ณ ล าปาง 5560009398 ศฝ.นศท.มทบ.32 ต.ค. 57 3461/57
231 น.ส. สุพัตรา    พันราตรี 5560009399 ศฝ.นศท.มทบ.32 ต.ค. 57 3461/57
232 ส.ต. อภิรัฐกุญช์    อัครภาพิพัชร์ 5560009400 มทบ.32 ต.ค. 57 3461/57
233 พลฯ ด ารง    ชาวนา 5560009427 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
234 พลฯ ประวิทย์    สุระสร 5560009428 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
235 พลฯ ประวิน    จารัตน์ 5560009429 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
236 พลฯ มนตรี    แข่งขัน 5560009430 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57



237 พลฯ ยศพล    นิลงาม 5560009431 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
238 พลฯ วิชัย    ปัญญาดี 5560009432 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
239 พลฯ สมเกียรติ    เจรจา 5560009433 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
240 พลฯ สุทธิศักด์ิ    ฉลาดล้น 5560009434 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
241 พลฯ สุรศักด์ิ    เรืองสุข 5560009435 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
242 พลฯ สุริยา    ยามพูน 5560009436 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
243 จ.ส.อ. สุทธิวุฒิ    โพธิสุ์วรรณ 5560009643 นรด.(ศสร) ต.ค. 57 3461/57
244 พล.อส. ปรุง    สระทองอ่อน 5560009728 ร.1 พัน.4 รอ. ต.ค. 57 3461/57
245 พลฯ คมกริช    ดมประโคน 5560010123 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
246 พลฯ วันชัย    สระแก้ว 5560010134 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
247 พลฯ สุริยา    วิทยาลัย 5560010138 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
248 พลฯ อภิสิทธิ ์   ก้านทอง 5560010142 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
249 น.ส. รจนา    เนียมโสภา 5560010725 ส.พัน.21 ต.ค. 57 3461/57
250 ส.ต. สันติ    โพธิป์าน 5560011119 ป.พัน.2 รอ. ต.ค. 57 3461/57
251 นาย บุญเลิศ    วงค์มณีวรรณ 5560011130 ศฝ.นศท.มทบ.32 ต.ค. 57 3461/57
252 นาย เมธี    เรืองฤทธิ์ 5560011521 ธ.เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง ต.ค. 57 3461/57
253 พล.อส. ณัฐพงษ์    เล่ือนอย่าง 5560011963 ร.1 พัน.4 รอ. ต.ค. 57 3461/57
254 อส.ทพ. อภิชาติ    พุธสุขขี 5560012164 กรม ทพ.41 ต.ค. 57 3461/57
255 อส.ทพ. ชวลิต    วิจิตรโสภา 5560013208 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
256 อส.ทพ. ศุภโชค    เมืองน้อย 5560013342 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
257 ส.อ. วิรชัย    ราชค า 5560013387 ส่วนกลาง ต.ค. 57 3461/57
258 พ.ท.หญิง วิภาพรรณ    ขิมมากทอง5560013522 วพม. ต.ค. 57 3461/57
259 อส.ทพ. วัชรพงษ์    ชอบพิทักษ์ 5570003371 กรม ทพ.41 ต.ค. 57 3461/57
260 นาย เตชิน    อรุณากูร 5570003930 พบ. ต.ค. 57 3461/57
261 พลฯ ไกรรงค์    เกษรชื่น 5570004230 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
262 พลฯ คณิศร    อุดหนุน 5570004231 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
263 พลฯ ธีรพงษ์    ศุภผล 5570004236 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
264 พลฯ วิรัตน์    บุญกล้า 5570004247 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
265 พลฯ วุฒิพงศ์    ขาวงาม 5570004249 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
266 พลฯ ศักด์ิดา    โยธาประโคน 5570004250 ร.23 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
267 ส.ต. พุทธวัฒน์    สินไพศาลชวกุล5570005625 ส่วนกลาง ต.ค. 57 3461/57
268 อส.ทพ. ดนุพล    โคระศรี 5570005690 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
269 ส.ต. กุลวัฒน์    มีไผ่แก้ว 5570006026 สง.สด.ก.ท. ต.ค. 57 3461/57
270 ส.ต. พรสมบูรณ์    ภิรมย์พันธ์ 5570006028 สง.สด.ก.ท. ต.ค. 57 3461/57



271 พล.อส. กชกร    พงศ์เพ็ชร์ 5570006450 ร.1 พัน.4 รอ. ต.ค. 57 3461/57
272 นาง นฤมล    ขานชัยภูมิ 5570006481 ส.พัน.23 ต.ค. 57 3461/57
273 อส.ทพ. ประกอบ    จุ้ยเฒ่า 5570006949 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
274 อส.ทพ. วันมูฮัมหมัด    เจ๊ะแวดอเล๊าะ5570007325 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
275 อส.ทพ. สุทธิศักด์ิ    รองเดช 5570007877 ทพ.42(อส.ทพ.) ต.ค. 57 3461/57
276 นาง กานดา    อุไร 5570008214 ส่วนกลาง ต.ค. 57 3461/57
277 พล.อส. ถวิล    สอดสุข 5570008221 ส่วนกลาง ต.ค. 57 3461/57
278 อส.ทพ. ไพศิษฐ์    ไกรพล 5570008566 กรม ทพ.41 ต.ค. 57 3461/57
279 น.ส. พิลาวัลย์    ผิวเอี่ยม 5570009271 รพ.ค่ายนวมินทราชินี ต.ค. 57 3461/57
280 ส.ต. วชิระ    อินทร์พราหมณ์ 5570010661 ร.29 พัน.3 ก.ย. 57 3021/57
281 นาง กุสุมา    นามวงศ์ 5570012378 ส่วนกลาง ต.ค. 57 3461/57
282 ส.ท. ปรีชา    นามวงศ์ 5570012388 ส่วนกลาง ต.ค. 57 3461/57
283 พล.อส. นิวัตร    วงศ์สิทธิส์กุล 5570012504 ร.1 พัน.4 รอ. ต.ค. 57 3461/57
284 นาง ดาริกา    ไสยสัตย์ 5570012621 สสก.ทหาร ต.ค. 57 3461/57
285 ร.อ. สิน    สุทัยรัมย์ ต100385/28 สลก.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
286 จ.ส.อ. สุวัฒน์    ศรีนาม ต100586/28 ธนาณัติ ต.ค. 57 3461/57
287 จ.ส.อ. สวัสด์ิ    สร้อยสูงเนิน ต106979/28 ทน.2 ต.ค. 57 3461/57
288 น.ส. นรมน    ริมพานิช ต106988/28 รร.ร.ศร. ต.ค. 57 3461/57
289 ส.อ. ประสิทธิ    ทองทิพย์ ต107627/29 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 57 3461/57
290 จ.ส.อ. สวรรค์    มั่นใจ ต107929/29 ธ.เลย ต.ค. 57 3461/57
291 จ.ส.อ. บ ารุง    อินยะรัตน์ ต109960/29 พัน.ขส.24 บชร.4 ต.ค. 57 3461/57
292 จ.ส.อ. สุวิทย์    ทัศนิตย์ ต111598/29 ธ.ลพบุรี ต.ค. 57 3461/57
293 จ.ส.อ. อัมพร    คร้ามทิม ต117788/29 ทภ.1 ต.ค. 57 3461/57
294 ร.ต. วิรัช    ใช้เฮง ต125053/29 มทบ.14 ต.ค. 57 3461/57
295 นาง มาต    พิมพ์จ าปา ต128645/30 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 57 3461/57
296 นาย สมนึก    พิมพ์จ าปา ต128646/30 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 57 3461/57
297 จ.ส.อ. อัฒมานนท์    สุวรรณกูฎ ต129539/30 ร.23 พัน.1 ต.ค. 57 3461/57
298 พ.ต. จุฑา    สิงห์โต ต134735/30 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 57 3461/57
299 จ.ส.อ. ศรีลา    มุกดาจันทร์ ต139518/30 มทบ.36 ต.ค. 57 3461/57
300 จ.ส.อ. อ านวย    เกตุจอย ต139656/30 ร.29 พัน.1 ต.ค. 57 3461/57
301 ส.อ. สมาส    เชื้อเมืองพาน ต139920/30 ธ.ห้วยไคร้ ต.ค. 57 3461/57
302 จ.ส.อ. ปฏิวัติ    นาควิจิตร ต139924/30 ร.152 พัน.2 ต.ค. 57 3461/57
303 นาย สมบูรณ์    อยู่ยืน ต142245/30 ธ.หัวหิน ต.ค. 57 3461/57
304 นาง พรสวาด    ทองวงศ์ ต146481/31 ศร. ต.ค. 57 3461/57



305 จ.ส.อ. สนิท    เขียวต้ืออินทร์ ต151572/31 ธ.น่าน ต.ค. 57 3461/57
306 จ.ส.อ. บุดดา    แสงตา ต153653/31 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 57 3461/57
307 นาง วัลลภา    แจ้งสุข ต153693/31 ธ.เทสโก้โลตัส บางปะอิน ต.ค. 57 3461/57
308 นาง มะลิ    พวงแก้ว ต15907/15 พล.ป. ต.ค. 57 3461/57
309 นาง ดี    กันค า ต159531/31 พล.ร.15 ต.ค. 57 3461/57
310 ร.ต. สมควร    ดรพิลา ต163710/31 มทบ.23 ต.ค. 57 3461/57
311 นาง ทิษฏยา    ดรพิลา ต163711/31 มทบ.23 ต.ค. 57 3461/57
312 จ.ส.อ. อดุลย์    ฝาทอง ต165599/31 ธ.สระบุรี ต.ค. 57 3461/57
313 ร.ต. จรัญ    มณีทอง ต166301/31 ธ.ล าพูน ต.ค. 57 3461/57
314 นาง วิไล    เชื้อเมืองพาน ต167206/31 ธ.ห้วยไคร้ ต.ค. 57 3461/57
315 จ.ส.อ.หญิง บังอร    แก้วสังข์ทองต169741/32 รพ.ค่ายเขตอุดมศักด์ิ ต.ค. 57 3461/57
316 นาง เพ็ญศรี    ศรีนาม ต171879/32 ธนาณัติ ต.ค. 57 3461/57
317 นาง ปลาบู ่   ดุนโคกสูง ต176271/32 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 57 3461/57
318 จ.ส.อ. ไพพนอม    ลครชัย ต177634/32 ธ.สระบุรี ต.ค. 57 3461/57
319 นาง อมรศรี    ศรีพูล ต178001/32 ธ.สระบุรี ต.ค. 57 3461/57
320 นาง เสง่ียม    วรรณรัตน์ ต18170/16 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 57 3461/57
321 นาง ทูนทวี    พวงแก้ว ต181770/32 พล.ป. ต.ค. 57 3461/57
322 จ.ส.อ. อภิชาติ    พูลเกษม ต185576/32 กง.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
323 จ.ส.อ. อิสระศักด์ิ    เกิดขุมทอง ต190542/32 ธนาณัติ ต.ค. 57 3461/57
324 นาง ผ่องศรี    สงวนภักร์ ต193488/32 ธ.เพชรบูรณ์ ต.ค. 57 3461/57
325 จ.ส.อ. พูลสิน    รัตนพันธ์ ต194524/32 พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ต.ค. 57 3461/57
326 ส.ต. ทอง    บุญจันทร์ ต194957/32 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 57 3461/57
327 ส.อ. สิทธิพร    พงศ์พัชรพร ต202158/33 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 57 3461/57
328 นาง ธิดาทิพย์    สุวรรณกูฏ ต202901/33 ร.23 พัน.1 ต.ค. 57 3461/57
329 นาง นวลจันทร์    เข็มเงิน ต205527/33 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 57 3461/57
330 นาง เรียน    ทิพย์พิชัย ต205904/33 ธนาณัติ ต.ค. 57 3461/57
331 นาง อรอุมา    ซุยโพธิน์้อย ต205937/33 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 57 3461/57
332 พ.ต. สุเนตร    รัฐเศรษฐิกุล ต207125/33 ธ.ล าปาง ต.ค. 57 3461/57
333 นาง วรรณประภา    คร้ามทิม ต208294/33 ทภ.1 ต.ค. 57 3461/57
334 จ.ส.อ. อุทัย    รวดเร็ว ต209550/33 ธ.ปราณบุรี ต.ค. 57 3461/57
335 นาง แก้วสร    รัฐเศรษฐิกุล ต212310/33 ธ.ล าปาง ต.ค. 57 3461/57
336 พ.อ.อ.(ทอ.) สมเกียรติ    ศรีอิ่ม ต213093/33 ธ.รามอินทรา กม.4 ต.ค. 57 3461/57
337 จ.ส.อ. ณัตพร    บ ารุงสุนทร ต218059/33 ป.พัน.21 รอ. ต.ค. 57 3461/57
338 นาง ชม้ายมาศ    ชินรัตน์ ต218385/33 รพศ.5 ต.ค. 57 3461/57



339 นาง อุไรวรรณ    ค าแสง ต219378/33 รพศ.2 พัน.2 ต.ค. 57 3461/57
340 นาง สมบูรณ์    ฝาทอง ต221073/33 ธ.สระบุรี ต.ค. 57 3461/57
341 นาง แสงเดือน    ม่วงมณี ต228184/34 มทบ.14 ต.ค. 57 3461/57
342 นาง กุหลาบ    ทัง่บุญ ต229723/34 ส่วนกลาง ต.ค. 57 3461/57
343 นาย สมชัย    ทัง่บุญ ต229724/34 ส่วนกลาง ต.ค. 57 3461/57
344 นาง ทองล้วน    ปะโภชนัง ต230689/34 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 57 3461/57
345 นาง นริศรา    พรหมปิงกา ต243558/34 ธ.พะเยา ต.ค. 57 3461/57
346 จ.ส.อ. คะนอง    ศิริอามาตย์ ต245641/34 กรม ทพ.22 ต.ค. 57 3461/57
347 จ.ส.อ. มนัส    วงศ์พนม ต251331/35 ร.12 พัน.2 รอ. ต.ค. 57 3461/57
348 นาง เพลินพิศ    เขียวต้ืออินทร์ ต253039/35 ธ.น่าน ต.ค. 57 3461/57
349 น.ส. บุษบา    เขียวต้ืออินทร์ ต253040/35 ธ.น่าน ต.ค. 57 3461/57
350 น.ส. นวลศรี    มิ่งปรีชา ต253215/35 ธนาณัติ ต.ค. 57 3461/57
351 นาย ประพันธ์    มิ่งปรีชา ต253216/35 ธนาณัติ ต.ค. 57 3461/57
352 นาง บุญฑริกา    กงล้อม ต254520/35 ธ.สกลนคร ต.ค. 57 3461/57
353 น.ส. อุไรวรรณ    เขียวต้ืออินทร์ ต255213/35 ธ.น่าน ต.ค. 57 3461/57
354 จ.ส.อ. ประสาน    พลอยเพ็ชร ต255660/35 บก.กช. ต.ค. 57 3461/57
355 นาง มลิวัน    ชูชัย ต256350/35 ศฝ.นศท.มทบ.22 ต.ค. 57 3461/57
356 จ.ส.อ. บัณฑิต    บุตรสามาลี ต256888/35 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ต.ค. 57 3461/57
357 นาง กนิษฐา    บ ารุงสุนทร ต258667/35 ป.พัน.21 รอ. ต.ค. 57 3461/57
358 นาง สาคร    อินทฤกษ์ ต261871/35 ธนาณัติ ต.ค. 57 3461/57
359 จ.ส.อ. รณกาจ    ดาวดิษฐ์ ต263666/35 ร้อย.นขต.พล.ร.4 ต.ค. 57 3461/57
360 จ.ส.อ. ด าเนิน    ใครกระโทก ต270119/36 ช.พัน.201 ต.ค. 57 3461/57
361 นาง สมหมาย    สามนทา ต272198/36 มทบ.36 ต.ค. 57 3461/57
362 นาง สุพัฒตรา    มุกดาจันทร์ ต272199/36 มทบ.36 ต.ค. 57 3461/57
363 นาง จงกลนี    วิเศษทักษ์ ต274733/37 ร้อย.ม.(ลว.) 4 ต.ค. 57 3461/57
364 จ.ส.อ. จ านงค์    เตจ๊ะนัง ต275467/37 ร้อย.ลว.ไกล 4 ต.ค. 57 3461/57
365 นาง วรรณี    ชูวัน ต27739/18 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 57 3461/57
366 นาง อุทัย    แก้วอุบล ต281443/37 ธ.ลพบุรี ต.ค. 57 3461/57
367 นาง ส าอาง    อินยะรัตน์ ต285580/38 พัน.ขส.24 บชร.4 ต.ค. 57 3461/57
368 จ.ส.อ. เชษฐา    พุม่พวง ต286142/38 มทบ.14 ต.ค. 57 3461/57
369 ร.ต. นิเทศน์    อยู่เรืองเดช ต3505/09 ธ.เตาปูน ส.ค. 57 2621/57
370 พ.อ.อ.(ทอ.) เนาวรัตน์    จินตวร ต41256/21 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 57 3461/57
371 จ.ส.อ. วิชัย    พวงแก้ว ต53739/23 พล.ป. ต.ค. 57 3461/57
372 ร.ต. วิฑูรย์    เพ็ชรทอง ต58222/24 ธ.เตาปูน ต.ค. 57 3461/57



373 ร.อ. วิเชียร    รณรัตน์ ต64841/25 นทพ. ต.ค. 57 3461/57
374 จ.ส.อ. วีระเดช    สมเพชร ต66465/25 ร.23 ต.ค. 57 3461/57
375 นาง กิ่งแก้ว    เงสันเทียะ ต69924/26 ร.13 พัน.3 ต.ค. 57 3461/57
376 นาง อาบ    รณรัตน์ ต90127/27 นทพ. ต.ค. 57 3461/57
377 จ.ส.อ. ธวัฒน์    ค าวงษ์ ต99350/28 ธ.ย่อยฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต ต.ค. 57 3461/57
378 พ.อ. วราวุธ    สินวัติ ส15043/28 นทพ. ต.ค. 57 3461/57
379 พ.อ.พิเศษ นพพร    กล่ันสุภา ส19304/31 พบ. ต.ค. 57 3461/57
380 พ.ท. วินัย    ไชยเพิม่ ส7357/19 ธ.ส านักงานใหญ่ ต.ค. 57 3461/57
381 นาง จิรา    โปรเมฆานนท์ ส7899/20 ธ.ศิริราช ต.ค. 57 3461/57


