
ผนวก  ง
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทีถู่กถอนสภาพออกจากทะเบยีนสมาชิกถาวร

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบบีน สังกัด ค้างตั้งแต่ ศพที่

1 นาง สมศรี   ภูทอง 5396000327 ธ.ราชด าเนิน ก.ค. 58 2181/58
2 นาง บุญสังข์    แก้วเหล่ียม 5396002037 ธ.ปราจีนบุรี ก.ค. 58 2181/58
3 นาง พรทิพย์    เพิม่ทรัพย์ 5396003772 ธ.สระบุรี ก.ค. 58 2181/58
4 ส.อ. กัณธชาติ    พานทอง 5405016875 ขกท. ก.ค. 58 2181/58
5 จ.ส.อ. สมศักด์ิ    แป้นเงิน 5405018716 ธนาณัติ ก.ค. 58 2181/58
6 จ.ส.อ. อุดร    พุทธวงศ์ 5405020227 พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ก.ค. 58 2181/58
7 นาง จันทร์ศรี    ศรีปุริ 5406003859 ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ก.ค. 58 2181/58
8 นาง สุวมน    ธนูแก้ว 5406012482 ธ.สูงเม่น ก.ค. 58 2181/58
9 นาง สมจิตร    กึนรัมย์ 5406012679 ธนาณัติ ก.ค. 58 2181/58
10 นาง ฉมามาศ    ทองไวย์ 5406013272 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ก.ค. 58 2181/58
11 นาย มานะ    ศรีวารี 5410002922 ธนาณัติ ก.ค. 58 2181/58
12 นาง สังวาลย์    น้อยพงษ์ 5410008213 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ ก.ค. 58 2181/58
13 พล.อ. วิชิต    ศรีประเสริฐ 5410008407 สลก.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
14 จ.ส.อ. ปรีชา    ศิริอรรถกุล 5410011011 ธนาณัติ ก.ค. 58 2181/58
15 จ.ส.อ. ยุทธนา    กล้าหาญ 5410013143 สพ.ทบ. ก.ค. 58 2181/58
16 นาง นพมาศ    พานทอง 5410019347 ขกท. ก.ค. 58 2181/58
17 นาง ศรีเพ็ญ    สุขค า 5410021024 ธ.สันป่าข่อย-เชียงใหม่ ก.ค. 58 2181/58
18 ส.อ. กิติชัย    ฟักประไพ 5410022270 ช.11 ก.ค. 58 2181/58
19 ส.อ. เมืองมนต์    ทุมมากร 5410022737 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ก.ค. 58 2181/58
20 นาง อุดร    ทุมมากร 5420005838 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ก.ค. 58 2181/58
21 น.ส. วิษนุดาภา    กล่ินชมแสง 5420006192 ธ.สวนจตุจักร ก.ค. 58 2181/58
22 น.อ.จารุวรรณ    พิมพ์สา   (ท.ร.) 5420006843 ธนาณัติ ก.ค. 58 2181/58
23 นาย สงกรานต์    จันทร์ประดิษฐ์ 5430003006 ธ.ลพบุรี พ.ค. 58 1321/58
24 นาง กรณิการ์    จันทร์มณี 5430003172 ธ.ถนนพิบูลสงคราม ก.ค. 58 2181/58
25 ส.อ. ธวัชชัย    ศรทอง 5430006219 พล.ร.5 ก.ค. 58 2181/58
26 พ.ท. ณัฐกรณ์    มหาวิจิตร 5430006374 รพ.ค่ายสุรนารี ก.ค. 58 2181/58
27 นาง นารี    ธงทอง 5430007973 ยศ.ทบ. ก.ค. 58 2181/58
28 นาง เหล่ียม    แผ่นท าลา 5440000784 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ก.ค. 58 2181/58
29 นาง สุภาภรณ์    สมรวย 5440000971 ธ.เตาปูน ก.ค. 58 2181/58
30 ส.อ. ทองพันธ์    ทนแสง 5440007473 ป.6 พัน.6 ก.ค. 58 2181/58
31 จ.ส.ท. ซาราฮุดดีน    สายสลาม 5450000162 ธ.ล าปาง ก.ค. 58 2181/58
32 นาย สมศักด์ิ    สายสลาม 5450000163 ธ.ล าปาง ก.ค. 58 2181/58
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33 จ.ส.อ. มนต์ชัย    อยู่ผาสุข 5450000416 ส.พัน.12 รอ. ก.ค. 58 2181/58
34 นาย ทองพูน    เหลาเพ็ง 5450000981 ธ.ชุมแพ ก.ค. 58 2181/58
35 จ.ส.อ. ระวี    อุ่นเสียม 5450002271 พล.ร.5 ก.ค. 58 2181/58
36 ร.อ.หญิง ยุวพร    มณีอินทร์ 5450003889 ธ.ลพบุรี ก.ค. 58 2181/58
37 นาง สมหมาย    ไข่ทอง 5450004398 ยศ.ทบ. ก.ค. 58 2181/58
38 นาง ศิริพร    จักสาน 5450014038 ส่วนกลาง ก.ค. 58 2181/58
39 น.ส. ณหทัย    แก้วปาน 5460000532 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 58 2181/58
40 นาย หอม    แก้วปาน 5460000543 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 58 2181/58
41 นาง ไฉน    แก้วปาน 5460000547 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 58 2181/58
42 จ.ส.ท. จักรทิพย์    ดวงทอนหลาย 5460001793 ธ.ลพบุรี ก.ค. 58 2181/58
43 นาง รวมพร    สิงห์พันธ์ 5460007185 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ก.ค. 58 2181/58
44 นาง อารดา    ล  าเสถียร 5460011323 ธ.สระบุรี ก.ค. 58 2181/58
45 นาย ไทย    ศรพรหม 5460013991 ธ.ปทุมธานี ก.ค. 58 2181/58
46 นาง บัวศรี    นาก้อนทอง 5460015249 ธ.อุดรธานี ก.ค. 58 2181/58
47 นาง ประพิศ    พุทธวงศ์ 5470000205 พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ก.ค. 58 2181/58
48 นาง เส่ียน    พุทธวงศ์ 5470000206 พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ก.ค. 58 2181/58
49 นาง ไพ    โมกผา 5470001049 พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ก.ค. 58 2181/58
50 นนส. ศัลยพงศ์    นาคะโร 5470002328 พัน.พัฒนา 4 ก.ค. 58 2181/58
51 ส.อ. กัมพล    กิริยากิจ 5480001124 พล.ร.5 ก.ค. 58 2181/58
52 ส.อ. ณัฐชาต    แสนคุ้ม 5480001364 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ก.ค. 58 2181/58
53 ส.อ. มนตรี    ส่างแก้ว 5480001798 ร.5 พัน.3 ก.ค. 58 2181/58
54 จ.ส.อ. วิบูลย์    ชูเชิด 5480006166 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 58 2181/58
55 นาง ศุมิตรา    ปิตาระเต 5480006708 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ค. 58 2181/58
56 นาง ปราณี    หอมสะอาด 5480009363 ธ.เซ็นทรัล พลาซา พิษณุโลก ก.ค. 58 2181/58
57 ส.อ. กฤษดา    พึง่สามัคคี 5490001951 ศร.พัน.2 ก.ค. 58 2181/58
58 จ.ส.ท. นรภัทร    ธนะขว้าง 5490002206 ม.2 พัน.15 ก.ค. 58 2181/58
59 นาง วิมลวรรณ    พงษ์หนู 5490005465 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 58 2181/58
60 นาง นงนุช    น้อยค าแก้ว 5490006954 พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. ก.ค. 58 2181/58
61 นาย ประนอม    สะเทียนรัมย์ 5490006955 พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. ก.ค. 58 2181/58
62 นาง ล าไพ    สะเทียนรัมย์ 5490006960 พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. ก.ค. 58 2181/58
63 ส.อ. ณรงค์ชัย    นาวีนิตร์ 5490011084 ร.152 พัน.3 ก.ค. 58 2181/58
64 นาย ราชัน    โพธิศิ์ริ 5500002298 ร.153 พัน.2 ก.ค. 58 2181/58
65 นาย สุรพล    ทิพโกมล 5500002756 ธ.เสนานิคม ก.ค. 58 2181/58
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66 จ.ส.อ. อธิคม    บดีรัฐ 5500005135 ช.พัน.2 รอ. ก.ค. 58 2181/58
67 นาย ล าปาง    ดวงทอนหลาย 5500005652 ธ.ลพบุรี ก.ค. 58 2181/58
68 น.ส. เพ็ญนภา    กาญจนมุสิก 5510000888 ธ.จรัลสนิทวงศ์ ก.ค. 58 2181/58
69 ส.อ.หญิง เสาวลักษณ์    รุ่งกลาง 5510002572 ธ.บุรีรัมย์ ก.ค. 58 2181/58
70 ส.อ. ภวดล    อินทมนต์ 5510002626 ธ.ถนนพระรามที ่9 ก.ค. 58 2181/58
71 ส.อ. กิตติศักด์ิ    เล็กข า 5510003989 ส.พัน.5 ก.ค. 58 2181/58
72 ส.อ. พงษ์พันธ์    ตามัย 5510004090 กรม ทพ.32 ก.ค. 58 2181/58
73 นาง สิริภาภรณ์    โพธิค์าเทพ 5510004256 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 58 2181/58
74 พ.ต. ไกรฤกษ์    ราชเรืองระบิน 5510004430 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ ก.ค. 58 2181/58
75 ส.อ. ดลอารีด    หนูหมาน 5510004752 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ก.ค. 58 2181/58
76 ร.ต. เทวฤทธิ ์   วอทอง 5510005389 ช.พัน.1 รอ. ก.ค. 58 2181/58
77 จ.ส.ต. เลอศักด์ิ    เชี่ยวภู่ 5510005392 ช.พัน.401 ก.ค. 58 2181/58
78 นาง จินดา    ตามัย 5510006955 กรม ทพ.32 ก.ค. 58 2181/58
79 นาย เสง่ียม    ตามัย 5510006966 กรม ทพ.32 ก.ค. 58 2181/58
80 ส.อ. จาตุรงค์    เนตรัตน์ 5510007510 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. ก.ค. 58 2181/58
81 ส.อ. จตุพล    จาตุรส 5510007894 กรม ทพ.46 ก.ค. 58 2181/58
82 นาง จิราพร    คร้ามศรี 5510008038 ทภ.3 (บก.ทภ.3 ร้อย.บก.ทภ.3) ก.ค. 58 2181/58
83 จ.ส.อ. อัศวิน    ทองแดง 5520001023 ช.พัน.402 ก.ค. 58 2181/58
84 ส.อ. อภิวัฒน์    จันทสโร 5520002165 ร.25 พัน.2 ก.ค. 58 2181/58
85 ส.อ. วิชญะ    กาฬภักดี 5520002321 พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ก.ค. 58 2181/58
86 ส.อ. สาธิต    จันทร์ทอง 5520005905 ธ.ปราจีนบุรี ก.ค. 58 2181/58
87 ส.อ. สาธิต    วอขวา 5520009817 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ก.ค. 58 2181/58
88 นาง จารุนี    เดชะโคบุตร 5520010612 ธนาณัติ ก.ค. 58 2181/58
89 นาง วิไล    วงษ์ไทย 5520010857 ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ก.ค. 58 2181/58
90 นาง ทองยุ่น    หวานสูงเนิน 5520012842 ธ.อุดรธานี ก.ค. 58 2181/58
91 นาง ล าพู    บุญสุภากุล 5520013163 พัน.จจ. ก.ค. 58 2181/58
92 นาย มงคลชัย    วงค์โคกสูง 5520013378 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ก.ค. 58 2181/58
93 นาย ดวง    แก้วด า 5520014216 พล.ร.5 ก.ค. 58 2181/58
94 นาง รีม๊ะ    แก้วด า 5520014219 พล.ร.5 ก.ค. 58 2181/58
95 ส.อ. อนุสรณ์    แก้วด า 5520014224 พล.ร.5 ก.ค. 58 2181/58
96 ส.อ. สุเวช    มาสุข 5520016969 พัน.ร.รร.จปร. ก.ค. 58 2181/58
97 ส.อ. อารักษ์    สนสร้อย 5520017009 วศ.ทบ. ก.ค. 58 2181/58
98 น.ส. อัจฉรา    อ่วมแย้ม 5520017165 ธ.ย่อยตลาดพลู ก.ค. 58 2181/58
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99 ส.อ. ปรีชา    บุดดาลี 5520017845 ร.16 พัน.3 ก.ค. 58 2181/58
100 ส.อ. วสันต์    เพ็ชร์สังข์ 5520017943 ศร.พัน.2 ก.ค. 58 2181/58
101 นาง สุค า    จันทะนา 5520019009 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 58 2181/58
102 นาย ดวงดี    ชนิดอิน 5530000424 ม.2 พัน.7 ก.ค. 58 2181/58
103 นาง วิราวรรณ์    อินต๊ะวงศ์ 5530000428 ม.2 พัน.7 ก.ค. 58 2181/58
104 นาง ศรีวัย    ชนิดอิน 5530000429 ม.2 พัน.7 ก.ค. 58 2181/58
105 ส.อ. บรรหาร    เครือพัฒน์ 5530003743 ธนาณัติ ก.ค. 58 2181/58
106 นาง ศรีจันทร์    ฝ้ันค าอ้าย 5530005056 มทบ.32 ก.ค. 58 2181/58
107 นาง การะเกด    จุ่นคต 5530006558 กอง รจ.มทบ.11 ก.ค. 58 2181/58
108 ส.ท. อุทัย    หอมสมบัติ 5540005015 กรม บ. ก.ค. 58 2181/58
109 ส.อ. อภิชาติ    เหล่ายนขาม 5540007828 กอง สพบ.พล.ร.6 ก.ค. 58 2181/58
110 ส.อ. นพรุจ    ธะสุข 5550001655 ร.29 พัน.2 ก.ค. 58 2181/58
111 ส.อ. สมรัก    เอกหิรัณยราษฎร์ 5550001861 ร.5 ก.ค. 58 2181/58
112 ส.ท. ชีวพัฒน์    ภารยาท 5550003722 ร.31 พัน.2 รอ. ก.ค. 58 2181/58
113 ส.ท. กัมพล    ผูกพันธ์ 5550004345 มทบ.11 ม.ิย. 58 1741/58
114 ส.ท. ปฐมพงศ์    กิ มเท่ง 5550004686 มทบ.43 ก.ค. 58 2181/58
115 ร.ท.หญิง วิรัลพัชร  พิพัฒน์คณาพร 5550008159 ขว.ทบ. ก.ค. 58 2181/58
116 ส.ต. วีรยุทธ    แก้วสุวรรณ 5550009679 กรม ทพ.21 ก.ค. 58 2181/58
117 อส.ทพ.หญิง จรูญ    ยินดี 5550009928 กรม ทพ.33 ก.ค. 58 2181/58
118 ส.ต. อ านาจ    มีมานะ 5560000753 ร.19 พัน.3 ก.ค. 58 2181/58
119 ส.อ. อานนท์    บุนนาค 5560003107 ปตอ.1 พัน.7 ก.ค. 58 2181/58
120 นาย เกียรติกุล    วอขวา 5560003538 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ก.ค. 58 2181/58
121 นาง ประกาย    วอขวา 5560003539 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ก.ค. 58 2181/58
122 พล.อส. ศรัญยู    บุญมี 5560004571 พัน.สท. ก.ค. 58 2181/58
123 พล.อส. ผาณิตย์    ชูหนู 5560005142 ร.1 พัน.4 รอ. ก.ค. 58 2181/58
124 จ.ส.อ. สุนัน    ทวีสาร 5560005322 ม.5 รอ. ก.ค. 58 2181/58
125 น.ส. ปิยดา    บุญศรี 5560005405 ส่วนกลาง ก.ค. 58 2181/58
126 พล.อส. จ ารัส    แสนทวีสุข 5560005544 ร.1 พัน.4 รอ. ก.ค. 58 2181/58
127 นาง เกษชรา    แสงสว่าง 5560007697 ส่วนกลาง ก.ค. 58 2181/58
128 ส.ท. นรินทร์    กุลธนาพงศ์ 5560008393 ร.9 ก.ค. 58 2181/58
129 อส.ทพ. พิรุฬห์    คะเณย์ 5560009224 ทพ.42(อส.ทพ.) ก.ค. 58 2181/58
130 น.ส. ศิริกานดา    ศรีดาพล 5560010475 นทพ. ธ.ค. 57 4321/57
131 ส.ท. สุริยา    นามวงศ์ 5560011694 ส.พัน.5 ก.ค. 58 2181/58
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132 อส.ทพ. นพรัตน์    คงแง่ง 5560012131 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
133 อส.ทพ. สุพจน์    มาลาทอง 5560012158 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
134 นาย ค ามี    จันประทัด 5560012947 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 58 2181/58
135 อส.ทพ. อรรถพล    แถวจัตุรัส 5570000056 ธนาณัติ ก.ค. 58 2181/58
136 อส.ทพ. วันทนา    สิงห์รักษ์ 5570000096 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
137 ร.ต. คณิศร์    เจี ยมดี 5570000862 พล.พัฒนา 1 ก.ค. 58 2181/58
138 อส.ทพ. พิเชษฐ์    ศรีชะอุ้ม 5570001223 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
139 อส.ทพ. พีรพัฒน์    อินทร์ศิริ 5570001225 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
140 อส.ทพ. อัมพร    เอียดสีทอง 5570001260 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
141 อส.ทพ. อาทิตย์    ปากดีศรี 5570001261 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
142 นาย ธงชัย    ศรีเทียน 5570001331 ธ.ย่อยเมืองทองธานี ก.ค. 58 2181/58
143 อส.ทพ. อานนท์    ตันติศรีรัตน์ 5570003177 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ค. 58 2181/58
144 อส.ทพ. จักรกริช    นวลแย้ม 5570003312 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
145 อส.ทพ. ธนาพัฒน์    เตียวสามารถ 5570003337 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
146 อส.ทพ. ภัทรกร    ก๋าค า 5570003360 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
147 อส.ทพ. สมเชต    สุดเลิศ 5570003389 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
148 อส.ทพ. เล็ก    ไชยศรี 5570005446 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
149 อส.ทพ. คเชนทร์    หะยีหมะ 5570005689 ทพ.42(อส.ทพ.) ก.ค. 58 2181/58
150 ส.ต. เอกภักด์ิ    สรณะไตร 5570005858 มทบ.43 ก.ค. 58 2181/58
151 อส.ทพ. บรเพชร    สุขเฉลิม 5570006847 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
152 อส.ทพ. บุรินทร์    เกิดกายพันธ์ 5570006851 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
153 อส.ทพ. วินัย    แก้วสม 5570007364 ทพ.42(อส.ทพ.) ก.ค. 58 2181/58
154 อส.ทพ. จาตุรงค์    นาทอง 5570007548 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
155 อส.ทพ. ธีรพล    เชาว์ช านาญกิจ 5570007564 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
156 อส.ทพ. ธีรวุฒิ    ปิติภูมิพงศ์ 5570007565 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
157 อส.ทพ. นภัทร    จิตต์ก าแหง 5570007568 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
158 อส.ทพ. วสันต์ิ    นันตากาศ 5570007595 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
159 อส.ทพ. ศิริวัฒ    ค าวร 5570007604 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
160 อส.ทพ. ศิริวิชญ์    สุวรรณวงศ์ 5570007605 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
161 อส.ทพ. กิติพงศ์    รัตนบุศย์ 5570008531 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
162 อส.ทพ. ศราวุธ    นาติโน 5570008583 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
163 อส.ทพ. อาลีย๊ะ    หะมะ 5570008617 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
164 นาง ทองใบ    กรมวัง 5570009934 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ก.ค. 58 2181/58
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165 นาย ปรีชา    กรมวัง 5570009942 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา ก.ค. 58 2181/58
166 ส.ต. ชลกร    พันธุส์อาด 5570010708 ร.17 พัน.4 ม.ิย. 58 1741/58
167 อส.ทพ. ชยางกูร    จารีต 5570011353 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
168 อส.ทพ. ธนายุทธ    กองสวัสด์ิ 5570011357 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
169 อส.ทพ. ราชศักด์ิ    พลมา 5570011372 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
170 อส.ทพ. สมภพ    โอสถสุวรรณ์ 5570011380 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
171 อส.ทพ. สิทธิโชค    แสงซ่ือ 5570011384 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
172 อส.ทพ. สุทร    คงเมือง 5570013423 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
173 ส.อ. เพิม่ยศ    วิรัตน์ 5570014574 ม.3 พัน.18 ก.ค. 58 2181/58
174 นาย ไสว    ศรีสุธรรม 5570015531 ธ.สามพราน-นครปฐม ก.ค. 58 2181/58
175 อส.ทพ. ศรนรินทร์    รักษายศ 5570015596 กรม ทพ.41 ก.ค. 58 2181/58
176 อส.ทพ. ฤทธิรงค์    จงทัน 5580000061 ทพ.22(อส.ทพ.) ก.ค. 58 2181/58
177 นาง ฐินรา    เลขพลการ 5580000276 ส่วนกลาง ก.ค. 58 2181/58
178 จ.ส.อ. สมชาย    ตั งแต่ง 5580000616 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 58 2181/58
179 ส.ต. พัฒนพล    มุ่งสูงเนิน 5580004459 รร.สพ.สพ.ทบ. ก.ค. 58 2181/58
180 พล.อส.หญิง พรรนิภา    พิภักดี 5580006219 ส่วนกลาง ก.ค. 58 2181/58
181 นาง ประดับ    พิภักดี 5580006344 ส่วนกลาง ก.ค. 58 2181/58
182 น.ส. พัชราภรณ์    โพธิแ์สง 5580006773 ลูกจ้างชั่วคราว (พธ.ทบ.) ก.ค. 58 2181/58
183 พล.อส.หญิง สุคนธา    แช่มโชติ 5580007466 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 58 2181/58
184 นาย สุเทพ    แช่มโชติ 5580007468 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 58 2181/58
185 นาง อุดม    แช่มโชติ 5580007472 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 58 2181/58
186 ร.ต. วีรวัฒน์    เลิศฤทธิเ์ดชา 5580008365 พัน.สร.3 ก.ค. 58 2181/58
187 จ.ส.อ. สมพร    อินทนาเกตุ ต143357/30 ธ.ตาก ก.ค. 58 2181/58
188 นาง แดงน้อย    ชั่งใจ ต151063/31 ธ.ลพบุรี ก.ค. 58 2181/58
189 ร.ต. นิยม    สลับ ต153634/31 ธ.สระบุรี ก.ค. 58 2181/58
190 พ.ต. ธวัชศร    ขัติยะวงค์ ต164527/31 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ล าปาง ก.ค. 58 2181/58
191 นาง อะโนมา    สุพร ต171651/32 ธ.อุดรธานี ก.ค. 58 2181/58
192 นาง สุนี    แสงประดับ ต177151/32 ธ.กองบัญชาการกองทัพบก ก.ค. 58 2181/58
193 นาง แตงไทย    เกิดบุญมา ต185085/32 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ก.ค. 58 2181/58
194 นาง อุไร    กุศลสร้าง ต187367/32 ธ.ย่อยถ.พหลโยธิน-สะพานใหม่ ก.ค. 58 2181/58
195 นาง บรรจง    ช่วงชู ต201795/33 ธ.นครราชสีมา ก.ค. 58 2181/58
196 นาย วิญ    มีสิงห์ ต203786/33 ธ.แกลง ก.ค. 58 2181/58
197 จ.ส.อ. บุญชอบ    ข้องอุ่น ต210854/33 ธ.พนัสนิคม ก.ค. 58 2181/58
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198 จ.ส.อ. นิเวช    เดชฤกษ์ปาน ต212501/33 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 58 2181/58
199 นาง อุษา    ชื่นอุระ ต221249/33 ธ.กาญจนบุรี ก.ค. 58 2181/58
200 นาง กรรณพัชร์    หนุนภักดี ต233350/34 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ค. 58 2181/58
201 ส.อ. ส าอาง    บุญคร่ า ต242195/34 ธ.บุรีรัมย์ ก.ค. 58 2181/58
202 นาง ค า    ม่วงมณี ต242717/34 ธ.สกลนคร ก.ค. 58 2181/58
203 นาย ธาตรี    คงทอง ต244003/34 ส่วนกลาง ก.ค. 58 2181/58
204 นาง แขวง    จันทะนะ ต269161/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ค. 58 2181/58
205 นาง สมจิตร    บุญกุศล ต272459/36 ธ.บุรีรัมย์ ก.ค. 58 2181/58
206 นาง อัญชนา    มั่นคง ต273221/36 ธ.ปราณบุรี ก.ค. 58 2181/58
207 จ.ส.อ. นพวงค์    ธงทอง ต277296/37 ยศ.ทบ. ก.ค. 58 2181/58
208 นาง วไลพร    อัครวงษ์ ต278885/37 ธนาณัติ ก.ค. 58 2181/58
209 นาย ส้มลิ ม    นิลภมร ต278886/37 ธนาณัติ ก.ค. 58 2181/58
210 นาง กาหลง    นิลภมร ต278887/37 ธนาณัติ ก.ค. 58 2181/58
211 นาย สมภพ    หวังสุดใจ ต283532/38 ธ.บางบัวทอง ก.ค. 58 2181/58
212 นาง แก้ว    สนสร้อย ต289484/38 วศ.ทบ. ก.ค. 58 2181/58
213 ร.ต.หญิง ฐิติมา    เปรมศรี ต69548/26 ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี ก.ค. 58 2181/58
214 พ.ท. ทนงศักด์ิ    สมรวย ต74098/26 ธ.เตาปูน ก.ค. 58 2181/58
215 พ.ต. บุญโฮม    อนุมาตร ต86558/27 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ก.ค. 58 2181/58
216 จ.ส.อ. เวช    ไชยพันธุ์ ต87847/27 ธ.กาญจนบุรี ก.ค. 58 2181/58
217 นาง กุลภาภร    ศรีรอด ส21786/33 ธ.พะเยา ก.ค. 58 2181/58


