( สําเนา )
คําสั่งกองทัพบก
( เฉพาะ )
ที่ ๑๖๕๐ / ๕๑
เรื่อง แตงตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารหญิงเปนนายทหารประทวน
.......................…
ใหแตงตั้งยศนักศึกษาวิชาทหารหญิง ที่สําเร็จการฝกวิชาทหาร ชั้นปที่ ๓ ตามระเบียบ
กองทัพบก วาดวยการแตงตั้งยศผูสําเร็จการฝกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๓๘ และสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเทา เปนนายทหารประทวน สังกัด ทบ.
กับใหปลดเปนทหารหญิงพนราชการ ดังตอไปนี้
จทบ.น.ม.
เปน ส.อ.หญิง ๑ . นศท.หญิง ปรียาพร
หนูคํา
๖๕๑๑๑๕๑๒๓๒
๒ . นศท.หญิง พรทิภา
ทักษิณ
๖๕๑๑๒๘๑๐๓๑
๓ . นศท.หญิง วาสนา
จันทรตา
๖๕๑๑๒๒๐๗๓๒
๔ . นศท.หญิง นิลัดดา
นีสันเทียะ
๖๕๑๑๑๔๐๗๓๒
๕ . นศท.หญิง ปยะวรรณ
ขอหวนกลาง
๖๕๑๑๑๑๐๒๓๒
๖ . นศท.หญิง ละมุล
แหมไธสง
๖๕๑๑๑๗๐๙๓๒
๗ . นศท.หญิง จันทรจิรา
หาญสุวรรณ
๖๕๑๑๓๐๐๔๓๓
๘ . นศท.หญิง เจษสุฎาพร
พุมมะเริง
๖๕๑๑๐๕๐๕๓๒
๙ . นศท.หญิง มุกดา
ไกลกลาง
๖๕๑๑๐๙๑๒๓๒
๑๐ . นศท.หญิง สุภัสสร
อวมเสน
๖๕๑๑๐๕๐๕๓๒
๑๑ . นศท.หญิง สุภาวดี
จงแตงกลาง
๖๕๑๑๒๔๐๓๓๒
๑๒ . นศท.หญิง รัตนา
ราษฎรนอก
๖๕๑๑๓๑๐๑๓๒
๑๓ . นศท.หญิง กันยารัตน
ประพรม
๖๕๑๑๓๐๐๑๓๒
๑๔ . นศท.หญิง ณัฐชา
แดงสูงเนิน
๖๕๑๑๐๙๐๒๓๓
๑๕ . นศท.หญิง ดวงใจ
ปลั่งกลาง
๖๑๕๑๒๔๑๑๓๒

๒
เปน ส.อ.หญิง

๑๖ .
๑๗ .
๑๘ .
๑๙ .
๒๐ .
๒๑ .
๒๒ .
๒๓ .
๒๔ .
๒๕ .
๒๖ .
๒๗ .
๒๘ .
๒๙ .
๓๐ .
๓๑ .
๓๒ .
๓๓ .
๓๔ .
๓๕ .
๓๖ .
๓๗ .
๓๘ .
๓๙ .
๔๐ .
๔๑ .
๔๒ .
๔๓ .
๔๔ .
๔๕ .
๔๖ .
๔๗ .

นศท.หญิง พนิดา
นศท.หญิง เพชรรัตน
นศท.หญิง มยุรี
นศท.หญิง วรรณิศา
นศท.หญิง วารุณี
นศท.หญิง วิลาสินี
นศท.หญิง ศิริรัตน
นศท.หญิง สุดารัตน
นศท.หญิง สุพัชชา
นศท.หญิง สุภาวดี
นศท.หญิง เสาวภา
นศท.หญิง แอน
นศท.หญิง เดือนเพ็ญ
นศท.หญิง นภาพร
นศท.หญิง บังอร
นศท.หญิง ลิตา
นศท.หญิง วิชชุดา
นศท.หญิง อรอนงค
นศท.หญิง อัจฉราภรณ
นศท.หญิง กนกวรรณ
นศท.หญิง ปทมา
นศท.หญิง พลอย
นศท.หญิง พิมพ
นศท.หญิง ชลธิชา
นศท.หญิง ลักษณาวดี
นศท.หญิง จินตนา
นศท.หญิง มัทกรานต
นศท.หญิง วรรณา
นศท.หญิง ศันสนีย
นศท.หญิง สาวิตรี
นศท.หญิง จันทรจิรา
นศท.หญิง ฐิตินันท

พรํานัก
ปลอมกระโทก
ฟุงสกุล
ทาแแปง
วุฒิโพธิ์ชัย
วรรณอิสระ
พินศิริ
วิเชียรสาร
สารบุญเรือง
กุฏสําโรง
โมพันดุง
พลโคกกอง
สิทธิศักดิ์
แปนปลัด
ชํานาญจิต
ลีมายา
คํามูลศรี
สมัญญา
อานจันทึก
การสราง
ทองบัวศรี
มั่นทุง
ศรีระแสน
จันทสิทธิ์
ภูวนารถ
โนนใหม
ศิลปะ
บํารุงนา
เผยกลาง
จวนกลาง
ใจอดทน
ผาดไธสง

๖๕๑๑๐๙๐๓๓๒
๖๕๑๑๒๑๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๑๐๗๓๒
๖๕๑๑๐๖๐๒๓๓
๖๕๑๑๐๕๐๒๓๒
๖๕๑๑๐๔๐๘๓๓
๖๕๑๑๑๕๐๑๓๓
๖๕๑๑๒๗๐๙๓๒
๖๕๑๑๒๖๐๙๓๑
๖๕๑๑๑๑๐๒๓๒
๖๕๑๑๑๑๑๑๓๒
๖๕๑๑๐๔๐๙๓๒
๖๕๑๑๒๕๐๒๓๑
๖๕๑๑๐๙๐๔๓๒
๖๕๑๑๐๘๐๕๓๑
๖๕๑๑๐๔๐๒๓๒
๖๕๑๑๑๑๑๑๒๙
๖๕๑๑๐๔๑๑๓๒
๖๕๑๑๒๖๐๗๓๑
๖๕๑๑๑๒๐๒๓๒
๖๕๑๑๑๕๑๐๓๒
๖๕๑๑๐๓๐๓๓๑
๖๕๑๑๒๖๐๖๓๑
๖๕๑๑๒๕๐๔๓๒
๖๕๑๑๒๖๑๐๓๑
๖๕๑๑๐๔๐๑๓๓
๖๕๑๑๑๒๐๔๓๓
๖๕๑๑๓๐๐๗๓๒
๖๕๑๑๒๐๐๕๓๓
๖๕๑๑๒๐๐๙๓๒
๖๕๑๑๑๐๐๑๓๑
๖๕๑๑๒๑๐๑๓๐

๓
เปน ส.อ.หญิง ๔๘ .
๔๙ .
๕๐ .
๕๑ .
๕๒ .
๕๓ .
๕๔ .
๕๕ .
๕๖ .
๕๗ .
๕๘ .
๕๙ .
๖๐ .
๖๑ .
๖๒ .
๖๓ .
๖๔ .
๖๕ .
๖๖ .
๖๗ .
๖๘ .
๖๙ .
๗๐ .
๗๑ .
๗๒ .
๗๓ .
๗๔ .
๗๕ .
๗๖ .
๗๗ .
๗๘ .
๗๙ .

นศท.หญิง สุกัญญา
นศท.หญิง เสาวณีย
นศท.หญิง โสภิต
นศท.หญิง ขนิษฐา
นศท.หญิง จีระวรรณ
นศท.หญิง เจนจิรา
นศท.หญิง ธนพร
นศท.หญิง บุษรา
นศท.หญิง ปรียาพร
นศท.หญิง พะเยาว
นศท.หญิง รัตนาภรณ
นศท.หญิง ศิริพร
นศท.หญิง สุชาดา
นศท.หญิง สุนันธิกา
นศท.หญิง สุนิษา
นศท.หญิง สุภรักษ
นศท.หญิง อริษา
นศท.หญิง ดวงตา
นศท.หญิง รัชนี
นศท.หญิง จิราพร
นศท.หญิง ทัศนีย
นศท.หญิง ทาริกา
นศท.หญิง นุจรี
นศท.หญิง บุษกร
นศท.หญิง พุทธชาด
นศท.หญิง มะลิ
นศท.หญิง ละเอียด
นศท.หญิง สุปราณี
นศท.หญิง สุภาวดี
นศท.หญิง จริยา
นศท.หญิง ปาริฉัตร
นศท.หญิง สไบทิพย

ศรีไตรเฮือง
โนนใหม
ทับหงส
ทินกระโทก
ไปเจอะ
ชินกระโทก
โพธิ์ภัย
ในกระโทก
ลัดครบุรี
ทินกระโทก
แซถอง
ตามกระโทก
ตั้งชารี
อมรปยกิจ
แทวกระโทก
ตุนาค
ชํานาญไพร
บุญที
เดชบริวาร
นาราย
ตีชัยรัมย
บุญนอก
วังไธสง
แยมศรี
สุขจิตร
อุปนัน
แกวจิตร
ทํามิตร
คําหวัน
ขาวจันทรแยม
แปนกระโทก
พึ่งกระโทก

๖๕๑๑๒๔๐๘๓๑
๖๕๑๑๑๙๐๓๓๒
๖๕๑๑๒๒๐๗๓๐
๖๕๑๑๑๕๐๒๓๓
๖๕๑๑๑๘๑๒๓๒
๖๕๑๑๐๘๐๕๓๒
๖๕๑๑๐๘๐๙๓๒
๖๕๑๑๑๖๐๘๓๒
๖๕๑๑๒๙๐๓๓๓
๖๕๑๑๑๔๑๑๓๒
๖๕๑๑๑๓๐๑๓๓
๖๕๑๑๒๑๐๓๓๓
๖๕๑๑๒๖๑๐๓๒
๖๕๑๑๒๓๐๔๓๓
๖๕๑๑๐๑๐๒๓๒
๖๕๑๑๐๗๐๔๓๓
๖๕๑๑๒๗๐๙๓๓
๖๕๑๑๑๑๑๒๓๒
๖๕๑๑๒๑๑๒๓๒
๖๕๑๑๒๑๐๓๓๓
๖๕๑๑๐๙๐๕๓๐
๖๕๑๑๐๒๐๔๓๒
๖๕๑๑๑๘๑๑๓๒
๖๕๑๑๑๔๐๓๓๓
๖๕๑๑๒๙๐๓๓๒
๖๕๑๑๐๓๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๕๐๔๓๒
๖๕๑๑๑๘๐๒๓๓
๖๕๑๑๒๕๐๔๓๒
๖๕๑๑๑๒๐๖๓๑
๖๕๑๑๒๘๑๒๓๑
๖๕๑๑๐๙๐๖๓๒

๔
เปน ส.อ.หญิง ๘๐ .
๘๑ .
๘๒ .
๘๓ .
๘๔ .
๘๕ .
๘๖ .
๘๗ .
๘๘ .
๘๙ .
๙๐ .
๙๑ .
๙๒ .
๙๓ .
๙๔ .
๙๕ .
๙๖ .
๙๗ .
๙๘ .
๙๙ .
๑๐๐ .
๑๐๑ .
๑๐๒ .
๑๐๓ .
๑๐๔ .
๑๐๕ .
๑๐๖ .
๑๐๗ .
๑๐๘ .
๑๐๙ .
๑๑๐ .
๑๑๑ .

นศท.หญิง อัญชลี
นศท.หญิง นงเยาว
นศท.หญิง นิธินันท
นศท.หญิง แสงเดือน
นศท.หญิง อุมาพร
นศท.หญิง ชไมพร
นศท.หญิง ศศิวิมล
นศท.หญิง สมควร
นศท.หญิง สุนทรี
นศท.หญิง พัชรี
นศท.หญิง ปภัสสร
นศท.หญิง สุชิน
นศท.หญิง สุวรรณา
นศท.หญิง อุไรวรรณ
นศท.หญิง จันทิมา
นศท.หญิง ศิริพักตร
นศท.หญิง พัชราภรณ
นศท.หญิง รัตนาพร
นศท.หญิง วนิดา
นศท.หญิง วราภรณ
นศท.หญิง วันวิสา
นศท.หญิง สุภาภรณ
นศท.หญิง สมพร
นศท.หญิง สุภาพร
นศท.หญิง นิศาชล
นศท.หญิง ปาจรีย
นศท.หญิง รัตนา
นศท.หญิง สายมาน
นศท.หญิง สุกัญญา
นศท.หญิง นิสารัตน
นศท.หญิง อังศุมาลิน
นศท.หญิง กัณหา

กริ่งกระโทก
มาตยนอก
ฤทธิ์ไธสง
เทียนวรรณ
ไชยสงค
จัดงูเหลือม
พุทธชนม
อินทรมะดัน
ประสิทธิ์นอก
ขอยายกลาง
จรงูเหลือม
เคนสันเทียะ
เสมาเพ็ชร
ยี่สันเทียะ
ใจดี
เรืองศักดิ์
โลหนารายณ
ทองนอก
ปกกลาง
ปานาราช
นทีนันท
มะนาวนอก
พูนครบุรี
เถรหมื่นไวย
โสบกระโทก
ชื่นนิรันดร
สรอยสนธิ์
หาญขุนทด
เหมกระโทก
ชองกลาง
คะรุนรัมย
พรมคีรี

๖๕๑๑๑๔๐๑๓๓
๖๕๑๑๒๐๐๘๒๑
๖๕๑๑๑๖๑๑๓๒
๖๕๑๑๐๙๐๓๓๓
๖๕๑๑๒๕๐๙๓๒
๖๕๑๑๐๔๐๓๓๒
๖๕๑๑๐๙๐๘๓๓
๖๕๑๑๐๙๐๒๓๒
๖๕๑๑๐๔๐๒๓๓
๖๕๑๑๑๘๐๔๓๓
๖๕๑๑๑๓๐๔๓๒
๖๕๑๑๒๐๐๑๓๒
๖๕๑๑๑๖๐๙๓๒
๖๕๑๑๒๐๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๖๑๒๓๑
๖๕๑๑๒๔๑๑๓๑
๖๕๑๑๐๘๐๑๓๑
๖๕๑๑๐๔๑๐๓๐
๖๕๑๑๑๒๐๔๓๐
๖๕๑๑๐๖๐๓๓๒
๖๕๑๑๒๑๐๕๓๒
๖๕๑๑๒๘๐๙๓๒
๖๕๑๑๑๑๑๑๓๒
๖๕๑๑๑๖๐๙๓๒
๖๕๑๑๐๗๐๘๓๒
๖๕๑๑๒๓๐๓๓๒
๖๕๑๑๐๘๐๕๓๒
๖๕๑๑๐๗๐๒๓๒
๖๕๑๑๐๒๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๖๐๓๓๒
๖๕๑๑๑๐๑๒๓๑
๖๕๑๑๒๑๐๘๓๒

๕
เปน ส.อ.หญิง ๑๑๒ .
๑๑๓ .
๑๑๔ .
๑๑๕ .
๑๑๖ .
๑๑๗ .
๑๑๘ .
๑๑๙ .
๑๒๐ .
๑๒๑ .
๑๒๒ .
๑๒๓ .
๑๒๔ .
๑๒๕ .
๑๒๖ .
๑๒๗ .
๑๒๘ .
๑๒๙ .
๑๓๐ .
๑๓๑ .
๑๓๒ .
๑๓๓ .
๑๓๔ .
๑๓๕ .
๑๓๖ .
๑๓๗ .
๑๓๘ .
๑๓๙ .
๑๔๐ .
๑๔๑ .
๑๔๒ .
๑๔๓ .

นศท.หญิง ดาริณี
นศท.หญิง นพมาศ
นศท.หญิง นุชนาถ
นศท.หญิง เบญจมาศ
นศท.หญิง ปยะดา
นศท.หญิง พนิดา
นศท.หญิง วิราช
นศท.หญิง สมศิริ
นศท.หญิง สุจิตรา
นศท.หญิง สุภิญญา
นศท.หญิง กนกวรรณ
นศท.หญิง ฐิตินันท
นศท.หญิง ฐิติยาภรณ
นศท.หญิง ปรีดาภรณ
นศท.หญิง พนิดา
นศท.หญิง ศิริลักษณ
นศท.หญิง สมฤทัย
นศท.หญิง ชฐาสุ
นศท.หญิง พบพร
นศท.หญิง รัตนาพร
นศท.หญิง ลัดดาวรรณ
นศท.หญิง วารุณี
นศท.หญิง สุรีรัตน
นศท.หญิง โสรยา
นศท.หญิง สุรีรัตน
นศท.หญิง สุวรรณา
นศท.หญิง จัตตาฬี
นศท.หญิง ปวีณา
นศท.หญิง ปาริฉัตร
นศท.หญิง พนิดา
นศท.หญิง เพ็ญพรรณ
นศท.หญิง สุกัญญา

หาญสุโพธิ์
มาระศรี
ทศราช
มาระศรี
ยาวสูงเนิน
นานองโกรน
สีทา
สีทอนราช
คิดถูก
มาระสี
ฉัตรกิ่ง
บุตครบุรี
ยอมดอน
คุมยา
พูนศรี
นินนาค
มังกรกิ่ง
ฤทธิชัย
ธรรมวัฒน
สิงหประสิทธิ์
มะณีวงษ
หินจันทร
คุมพิทักษ
แคลวสูงเนิน
บมขุนทด
พงษสุวรรณ
อิ่มเอิบ
แกวประดับ
เปาโต
หวงเพ็ชร
ทรัพยมาก
พีเกาะ

๖๕๑๑๐๒๐๓๓๓
๖๕๑๑๐๒๐๔๓๒
๖๕๑๑๐๗๐๙๓๒
๖๕๑๑๐๒๐๔๓๒
๖๕๑๑๒๐๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๓๐๑๓๓
๖๕๑๑๑๕๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๖๑๒๓๒
๖๕๑๑๐๑๐๒๓๒
๖๕๑๑๑๓๑๐๓๒
๖๕๑๑๑๘๐๔๓๒
๖๕๑๑๑๒๐๑๓๒
๖๕๑๑๐๙๐๕๓๑
๖๕๑๑๒๑๐๓๓๒
๖๕๑๑๑๑๑๑๓๒
๖๕๑๑๒๒๑๐๓๒
๖๕๑๑๑๒๐๓๓๓
๖๕๑๑๑๘๑๒๓๑
๖๕๑๑๑๖๐๕๓๑
๖๕๑๑๑๔๑๐๓๑
๖๕๑๑๒๖๐๖๓๑
๖๕๑๑๐๑๐๗๓๑
๖๕๑๑๐๖๑๐๓๑
๖๕๑๑๐๑๐๑๓๑
๖๕๑๑๒๑๐๙๓๒
๖๕๑๑๐๒๐๙๓๑
๖๕๑๑๐๒๐๖๓๓
๖๕๑๑๓๐๐๑๓๒
๖๕๑๑๒๑๐๘๓๒
๖๕๑๑๒๕๐๕๓๓
๖๕๑๑๓๐๐๕๓๒
๖๕๑๑๒๑๑๑๓๒

๖
เปน ส.อ.หญิง ๑๔๔ .
๑๔๕ .
๑๔๖ .
๑๔๗ .
๑๔๘ .
๑๔๙ .
๑๕๐ .
๑๕๑ .
๑๕๒ .
๑๕๓ .
๑๕๔ .
๑๕๕ .
๑๕๖ .
๑๕๗ .
๑๕๘ .
๑๕๙ .
๑๖๐ .
๑๖๑ .
๑๖๒ .
๑๖๓ .
๑๖๔ .
๑๖๕ .
๑๖๖ .
๑๖๗ .
๑๖๘ .
๑๖๙ .
๑๗๐ .
๑๗๑ .
๑๗๒ .
๑๗๓ .
๑๗๔ .
๑๗๕ .

นศท.หญิง สุวิชา
นศท.หญิง พิมพใจ
นศท.หญิง อมรา
นศท.หญิง เกล็ดไพลิน
นศท.หญิง น้ําเพชร
นศท.หญิง ยุพา
นศท.หญิง ศิริพร
นศท.หญิง สาลิกา
นศท.หญิง สุภาวดี
นศท.หญิง จันจิรา
นศท.หญิง ชลธิชา
นศท.หญิง ธนาภรณ
นศท.หญิง ประภาพร
นศท.หญิง ภาวิณี
นศท.หญิง สิเรียม
นศท.หญิง สุดารัตน
นศท.หญิง อาภัสตรา
นศท.หญิง ศิรินันท
นศท.หญิง กิตติยา
นศท.หญิง นาตยา
นศท.หญิง สิริณัฎฐ
นศท.หญิง วราภรณ
นศท.หญิง วีราพร
นศท.หญิง สุภาพร
นศท.หญิง กมลฉัตร
นศท.หญิง ปริศรา
นศท.หญิง สุพรรษา
นศท.หญิง หนึ่งฤทัย
นศท.หญิง กิตติธรา
นศท.หญิง จริญญา
นศท.หญิง ดวงกมล
นศท.หญิง ประภาพรรณ

สุวรรณชาติ
กลาหาญ
จันทราทิพย
นครไธสง
บุญหมั่น
ปนกลาง
ศรีวิชา
เหล็กกนก
เปรี่ยมพิมาย
ยางนอก
เชือกงูเหลือม
คนชาน
จันทวิลา
ขลากระโทก
แกวขอนอก
สียางนอก
พิลาลี
ผัดโพธิ์
สระขุนทด
เตินขุนทด
เอื้อไธสง
ภูขุนทด
สระขุนทด
คนขุนทด
พงษขุนทด
โกลนโคกกรวด
แสงมาลัย
คุมขุนทด
ทองสงา
เครือแวงมนต
แกนสาร
พุขุนทด

๖๕๑๑๑๖๑๐๓๑
๖๕๑๑๑๐๑๑๓๒
๖๕๑๑๒๕๑๒๓๒
๖๕๑๑๒๐๑๒๓๒
๖๕๑๑๒๕๐๔๓๓
๖๕๑๑๐๙๐๖๓๒
๖๕๑๑๒๓๑๑๓๒
๖๕๑๑๑๘๐๘๓๒
๖๕๑๑๒๓๐๗๓๒
๖๕๑๑๑๓๐๕๓๒
๖๕๑๑๑๗๐๔๓๒
๖๕๑๑๒๙๑๑๓๒
๖๕๑๑๐๓๐๕๓๓
๖๕๑๑๐๓๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๘๑๐๓๒
๖๕๑๑๐๑๐๙๓๒
๖๕๑๑๓๐๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๑๐๑๓๓
๖๕๑๑๑๗๐๖๓๒
๖๕๑๑๑๙๐๖๓๒
๖๕๑๑๑๒๐๗๓๒
๖๕๑๑๓๐๐๔๓๒
๖๕๑๑๓๐๐๑๓๒
๖๕๑๑๒๙๐๔๓๒
๖๕๑๑๒๐๐๑๓๓
๖๕๑๑๒๖๑๑๓๒
๖๕๑๑๑๗๐๗๓๒
๖๕๑๑๑๓๑๒๓๒
๖๕๑๑๑๑๐๓๓๑
๖๕๑๑๑๐๐๓๓๒
๖๕๑๑๐๒๐๘๓๓
๖๕๑๑๑๒๐๓๓๑

๗
เปน ส.อ.หญิง ๑๗๖ .
๑๗๗ .
๑๗๘ .
๑๗๙ .
๑๘๐ .
๑๘๑ .
๑๘๒ .
๑๘๓ .
๑๘๔ .
๑๘๕ .
๑๘๖ .
๑๘๗ .
๑๘๘ .
๑๘๙ .
๑๙๐ .
๑๙๑ .
๑๙๒ .
๑๙๓ .
๑๙๔ .
๑๙๕ .
๑๙๖ .
๑๙๗ .
๑๙๘ .
๑๙๙ .
๒๐๐ .
๒๐๑ .
๒๐๒ .
๒๐๓ .
๒๐๔ .
๒๐๕ .
๒๐๖ .
๒๐๗ .

นศท.หญิง ปรียานุช
นศท.หญิง พวงผกา
นศท.หญิง พิรวรรณ
นศท.หญิง รุงตะวัน
นศท.หญิง วารุณี
นศท.หญิง วิชุดา
นศท.หญิง ศรัญญา
นศท.หญิง สุมิตรา
นศท.หญิง แสงดาว
นศท.หญิง อจิมา
นศท.หญิง อรทัย
นศท.หญิง กัญญารัตน
นศท.หญิง จิราวรรณ
นศท.หญิง ญาดา
นศท.หญิง พัชรียา
นศท.หญิง รัตนา
นศท.หญิง ศีราณี
นศท.หญิง สิริอร
นศท.หญิง สุภาวรรณ
นศท.หญิง กรองกาญจน
นศท.หญิง ขวัญ
นศท.หญิง พรเพ็ญ
นศท.หญิง สุมาลัย
นศท.หญิง อาริสา
นศท.หญิง ณัฐกานต
นศท.หญิง ปณิตา
นศท.หญิง ปนิดา
นศท.หญิง สุภาภรณ
นศท.หญิง น้ําฝน
นศท.หญิง ปรียานุช
นศท.หญิง ปาริชาติ
นศท.หญิง สาวิตรี

สดพลกรัง
วรรณการ
ดีลอม
ขําเอนก
ชวนงูเหลือม
ทองโสภา
หาญสันเทียะ
ประทักษขีนัง
เคสันเทียะ
กะฐินเทศ
จันทรโส
แกนนอก
ประมงคล
หิรัญเทศ
ภักดี
ภิญโญพจน
ศิริปรุ
บุญเพ็ง
รักครบ
ดีขุนทด
ดีฉิมพลี
เคียงศรี
ลักษณะฉิมพลี
เพ็ชรจันทึก
เมืองนาค
เถียรสายออ
เทินสระเกษ
ซอนดอก
ปานทองหลาง
บัวกลาง
รักโนนสูง
เปลี่ยนกลาง

๖๕๑๑๒๙๐๕๓๒
๖๕๑๑๒๓๑๒๓๓
๖๕๑๑๓๐๐๙๓๑
๖๕๑๑๒๔๐๙๓๒
๖๕๑๑๐๒๐๓๓๒
๖๕๑๑๒๗๑๒๓๓
๖๕๑๑๒๘๐๙๓๒
๖๕๑๑๒๘๑๒๓๑
๖๕๑๑๒๔๐๕๓๒
๖๕๑๑๓๐๐๑๓๒
๖๕๑๑๒๑๐๘๓๒
๖๕๑๑๒๕๐๕๓๒
๖๕๑๑๓๐๐๕๓๒
๖๕๑๑๒๑๑๑๓๒
๖๕๑๑๑๐๐๕๓๒
๖๕๑๑๐๖๑๒๓๑
๖๕๑๑๑๙๐๑๓๒
๖๕๑๑๒๔๐๒๓๒
๖๕๑๑๒๔๑๒๓๒
๖๕๑๑๒๘๐๘๓๒
๖๕๑๑๐๙๐๖๓๒
๖๕๑๑๑๙๐๑๓๒
๖๕๑๑๑๕๐๔๓๒
๖๕๑๑๒๔๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๗๐๕๓๑
๖๕๑๑๒๕๐๙๓๒
๖๕๑๑๑๙๐๙๓๑
๖๕๑๑๑๔๐๑๓๑
๖๕๑๑๒๖๐๘๓๒
๖๕๑๑๒๔๐๑๓๒
๖๕๑๑๐๘๑๑๓๒
๖๕๑๑๐๔๐๙๓๒

๘
เปน ส.อ.หญิง ๒๐๘ .
๒๐๙ .
๒๑๐ .
๒๑๑ .
๒๑๒ .
๒๑๓ .
๒๑๔ .
๒๑๕ .
๒๑๖ .
๒๑๗ .
๒๑๘ .
๒๑๙ .
๒๒๐ .
๒๒๑ .
๒๒๒ .
๒๒๓ .
๒๒๔ .
๒๒๕ .
๒๒๖ .
๒๒๗ .
๒๒๘ .
๒๒๙ .
๒๓๐ .
๒๓๑ .
๒๓๒ .
๒๓๓ .
๒๓๔ .
๒๓๕ .
๒๓๖ .
๒๓๗ .
๒๓๘ .
๒๓๙ .

นศท.หญิง สุจินดา
นศท.หญิง สุดาพร
นศท.หญิง อรทัย
นศท.หญิง อัจฉราภรณ
นศท.หญิง ชลนที
นศท.หญิง นิฐญา
นศท.หญิง วิลาสินี
นศท.หญิง กรรณิการ
นศท.หญิง จิรนันท
นศท.หญิง ธัญญลักษณ
นศท.หญิง เปรมรัศมี
นศท.หญิง รัตนาวลี
นศท.หญิง เจนจิรา
นศท.หญิง ดวงพร
นศท.หญิง ชไมพร
นศท.หญิง ปาณิสา
นศท.หญิง ประภัสรา
นศท.หญิง สุภาภรณ
นศท.หญิง ณัฐพร
นศท.หญิง ธนาภรณ
นศท.หญิง เบญจวรรณ
นศท.หญิง จิราวรรณ
นศท.หญิง วรัญญา
นศท.หญิง ศุภลักษณ
นศท.หญิง ศุวิกา
นศท.หญิง ฐิตินันท
นศท.หญิง ราตรี
นศท.หญิง อมรรัตน
นศท.หญิง ปาริชาติ
นศท.หญิง สุวิษา
นศท.หญิง กฤษณา
นศท.หญิง จินตนา

หมอดอนรี
คูณกลาง
มุงตุมกลาง
กลึงกลาง
หาญฉิมพลี
ทองนอย
พิงโคกกรวด
เทพจิตร
ไหวพาทิพย
ตนวงษ
นิลศิริ
สุขทั่ว
เสยะโยธิน
เชิดชู
ไพรเขียว
ประจง
ศรีเรือน
พลับจะโปะ
ประเสริฐธีระพงษ
บรรจง
สาโสภา
กิจขุนทด
เฝอสูงเนิน
ศุภอภิวัฒน
รามสูงเนิน
ลามกระโทก
โพธิ์สาร
รักษาชาติ
สีขาว
บํารุงนา
หนุนกระโทก
สรอยทองหลาง

๖๕๑๑๑๘๐๒๓๒
๖๕๑๑๑๙๐๖๓๒
๖๕๑๑๒๑๐๗๓๒
๖๕๑๑๒๑๐๔๓๒
๖๕๑๑๐๑๑๑๓๑
๖๕๑๑๑๓๐๑๓๒
๖๕๑๑๒๒๐๑๓๒
๖๕๑๑๐๙๐๑๓๓
๖๕๑๑๑๘๐๔๓๒
๖๕๑๑๐๒๑๒๓๒
๖๕๑๑๑๕๐๓๓๒
๖๕๑๑๐๔๑๑๓๒
๖๕๑๑๒๖๐๑๓๑
๖๕๑๑๐๕๑๐๓๑
๖๕๑๑๑๘๐๑๓๑
๖๕๑๑๐๗๐๑๓๑
๖๕๑๑๒๒๐๒๓๓
๖๕๑๑๑๙๐๗๓๒
๖๕๑๑๑๒๐๗๓๐
๖๕๑๑๑๘๑๑๓๐
๖๕๑๑๑๘๑๑๓๐
๖๕๑๑๓๑๑๐๓๒
๖๕๑๑๑๐๐๑๓๒
๖๕๑๑๒๓๐๒๓๒
๖๕๑๑๒๐๐๔๓๓
๖๕๑๑๑๑๐๖๓๒
๖๕๑๑๐๓๐๖๓๒
๖๕๑๑๐๕๑๐๓๒
๖๕๑๑๑๙๐๘๓๒
๖๕๑๑๐๔๐๕๓๒
๖๕๑๑๑๑๐๔๓๒
๖๕๑๑๑๘๐๙๓๒

๙
เปน ส.อ.หญิง ๒๔๐ .
๒๔๑ .
๒๔๒ .
๒๔๓ .
๒๔๔ .
๒๔๕ .
๒๔๖ .
๒๔๗ .
๒๔๘ .
๒๔๙ .
๒๕๐ .
๒๕๑ .
๒๕๒ .
๒๕๓ .
๒๕๔ .
๒๕๕ .
๒๕๖ .
๒๕๗ .
๒๕๘ .
๒๕๙ .
๒๖๐ .
๒๖๑ .
๒๖๒ .
๒๖๓ .
๒๖๔ .
๒๖๕ .
๒๖๖ .
๒๖๗ .
๒๖๘ .
๒๖๙ .
๒๗๐ .
๒๗๑ .

นศท.หญิง ทิพยวิมล
นศท.หญิง ปฏิมา
นศท.หญิง ปถยา
นศท.หญิง ปาริฉัตร
นศท.หญิง พรนภา
นศท.หญิง รัตนา
นศท.หญิง วรรณา
นศท.หญิง วัลภา
นศท.หญิง ศรินนา
นศท.หญิง สุวรรณา
นศท.หญิง อัจฉรา
นศท.หญิง ธัญวรรณ
นศท.หญิง ศุภลักษณ
นศท.หญิง ดารณี
นศท.หญิง สุณิสา
นศท.หญิง สุรีรัตน
นศท.หญิง กัลยาณี
นศท.หญิง สุภาวัน
นศท.หญิง อาภาภรณ
นศท.หญิง กุสุมา
นศท.หญิง ปราณี
นศท.หญิง ปทมาภรณ
นศท.หญิง พิลา
นศท.หญิง สายฝน
นศท.หญิง นิลุบล
นศท.หญิง พิภาสิน
นศท.หญิง รัตติกา
นศท.หญิง สุกัญญา
นศท.หญิง เสาวณีย
นศท.หญิง เอื้องฟา
นศท.หญิง ฉวีวรรณ
นศท.หญิง วันติตา

กองไพรวัลย
เถื่อนหมื่นไวย
ชูจิตต
โตงกระโทก
จันทรทอง
คงอินทรพะเนา
แนมกระโทก
เพชรกระโทก
บุตรแสน
มหาโชคชัย
พลศักดิ์
กลอมสูงเนิน
หาสูงเนิน
หรี่เรไร
กรุดครบุรี
เจริญพร
เพียรชัยภูมิ
โพธิเศษ
เข็มมี
นิยมนา
นาสถิตย
แกวพรม
สาอุตย
สีบัวแดง
ภิญโญศรี
ฦาชา
ถิ่นวงษมอม
วอยพิมพ
ชัยมาตร
ลาภปรากฏ
สิงหศาลาแสง
เหลืองออน

๖๕๑๑๒๕๐๕๓๑
๖๕๑๑๑๙๐๘๓๒
๖๕๑๑๒๖๑๒๓๒
๖๕๑๑๒๕๑๑๓๒
๖๕๑๑๑๑๑๐๓๒
๖๕๑๑๒๐๐๑๓๒
๖๕๑๑๐๗๐๒๓๒
๖๕๑๑๒๘๑๐๓๒
๖๕๑๑๒๓๐๙๓๑
๖๕๑๑๐๘๑๑๓๓
๖๕๑๑๒๗๐๖๓๒
๖๕๑๑๐๖๐๒๓๒
๖๕๑๑๑๓๐๒๓๒
๖๕๑๑๒๘๑๐๓๒
๖๕๑๑๑๕๑๐๓๒
๖๕๑๑๐๘๐๑๓๒
๖๕๑๑๒๘๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๗๐๕๓๓
๖๕๑๑๑๖๐๕๓๒
๖๕๑๑๒๘๑๐๓๓
๖๕๑๑๒๗๑๐๓๒
๖๕๑๑๑๔๑๑๓๑
๖๕๑๑๐๔๑๐๓๑
๖๕๑๑๑๖๐๙๓๐
๖๕๑๑๑๒๑๑๓๑
๖๕๑๑๓๑๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๗๐๒๓๓
๖๕๑๑๑๖๐๙๓๑
๖๕๑๑๓๑๐๓๓๓
๖๕๑๑๒๒๐๔๓๓
๖๕๑๑๒๖๐๓๓๑
๖๕๑๑๐๕๑๑๓๒

๑๐
เปน ส.อ.หญิง ๒๗๒ .
๒๗๓ .
๒๗๔ .
๒๗๕ .
๒๗๖ .
๒๗๗ .
๒๗๘ .
๒๗๙ .
๒๘๐ .
๒๘๑ .
๒๘๒ .
๒๘๓ .
๒๘๔ .
๒๘๕ .
๒๘๖ .
๒๘๗ .
๒๘๘ .
๒๘๙ .
๒๙๐ .
๒๙๑ .
๒๙๒ .
๒๙๓ .
๒๙๔ .
๒๙๕ .
๒๙๖ .
๒๙๗ .
๒๙๘ .
๒๙๙ .
๓๐๐ .
๓๐๑ .
๓๐๒ .
๓๐๓ .

นศท.หญิง สุปราณี
นศท.หญิง เบญจมาพร
นศท.หญิง อัญชลี
นศท.หญิง เพ็ญจมาศ
นศท.หญิง ฉวีวรรณ
นศท.หญิง พัชรินทร
นศท.หญิง รุงเดือน
นศท.หญิง สาลิณี
นศท.หญิง กัณธิมา
นศท.หญิง ปกษา
นศท.หญิง มณีรัตน
นศท.หญิง ลัดดาวรรณ
นศท.หญิง กมลชก
นศท.หญิง ฐิติรัตน
นศท.หญิง ณัฏฐา
นศท.หญิง ปริฉัตร
นศท.หญิง พนาวัลย
นศท.หญิง เพ็ญนภา
นศท.หญิง วารี
นศท.หญิง วาสนา
นศท.หญิง ศุภลักษณ
นศท.หญิง สุดารัตน
นศท.หญิง อรวรรณ
นศท.หญิง อรสุพรรณ
นศท.หญิง พรทิพย
นศท.หญิง สายทอง
นศท.หญิง สายฝน
นศท.หญิง สุปราณี
นศท.หญิง อรุณี
นศท.หญิง จินตนา
นศท.หญิง สุนิษา
นศท.หญิง จันจิรา

คําตุน
โรจนากร
พรรณขาม
ปรีรัตน
มีนา
เลิศประเสริฐ
ชาติบัวใหญ
สุริวรรณ
ทองบุญมา
จันเหวา
ทาระจันทร
กําลังทรัพย
นอยวิเศษ
พิทักษ
ดาวโคกสูง
สุทธิเชื้อ
ขานวงค
บรรเทากุล
ขําหมื่นไวย
เจริญชัยสกล
หลาเพชร
ตาปราบ
นิลนันท
โจติ
สรอยกลาง
ภามี
จุกลาง
แสนประเสริฐ
เลไธสง
แพวขุนทด
ศรีนอก
ชินโคตร

๖๕๑๑๑๖๐๙๓๓
๖๕๑๑๒๕๑๑๓๑
๖๕๑๑๐๓๐๗๓๒
๖๕๑๑๑๐๐๖๓๒
๖๕๑๑๐๕๐๙๓๒
๖๕๑๑๑๖๐๒๓๒
๖๕๑๑๑๕๐๓๓๒
๖๕๑๑๐๔๐๖๓๒
๖๕๑๑๐๓๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๘๐๔๓๒
๖๕๑๑๒๗๐๙๓๒
๖๕๑๑๒๕๐๓๓๓
๖๕๑๑๐๕๐๓๓๓
๖๕๑๑๑๗๐๑๓๓
๖๕๑๑๒๕๐๒๓๓
๖๕๑๑๒๓๐๖๓๒
๖๕๑๑๒๒๐๒๓๓
๖๕๑๑๒๙๐๓๓๓
๖๕๑๑๑๐๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๓๐๖๓๒
๖๕๑๑๐๙๑๑๓๒
๖๕๑๑๑๔๐๗๓๒
๖๕๑๑๐๗๑๒๓๒
๖๕๑๑๓๐๐๔๓๓
๖๕๑๑๒๓๐๒๓๒
๖๕๑๑๐๑๐๗๓๒
๖๕๑๑๑๓๐๖๓๓
๖๕๑๑๑๕๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๐๐๙๓๒
๖๕๑๑๑๐๑๑๓๒
๖๕๑๑๑๒๐๙๓๒
๖๕๑๑๒๙๑๐๓๓

๑๑
เปน ส.อ.หญิง ๓๐๔ .
๓๐๕ .
๓๐๖ .
๓๐๗ .
๓๐๘ .
๓๐๙ .
๓๑๐ .
๓๑๑ .
๓๑๒ .
๓๑๓ .
๓๑๔ .
๓๑๕ .
๓๑๖ .
๓๑๗ .
๓๑๘ .
๓๑๙ .
๓๒๐ .
๓๒๑ .
๓๒๒ .
๓๒๓ .
๓๒๔ .
๓๒๕ .
๓๒๖ .
๓๒๗ .
๓๒๘ .
๓๒๙ .
๓๓๐ .
๓๓๑ .
๓๓๒ .
๓๓๓ .
๓๓๔ .
๓๓๕ .

นศท.หญิง ชลธิชา
นศท.หญิง วัลลี
นศท.หญิง วิภาวดี
นศท.หญิง เปรมจิตร
นศท.หญิง เพ็ญประภา
นศท.หญิง ศิรินภา
นศท.หญิง สุปราณี
นศท.หญิง สุพัตรา
นศท.หญิง กิตติลักษณ
นศท.หญิง ชุลีพร
นศท.หญิง นิภาพร
นศท.หญิง พลับพลึง
นศท.หญิง ยุวรี
นศท.หญิง จีรภา
นศท.หญิง ทัศนีย
นศท.หญิง ประภัสสร
นศท.หญิง ปยธิดา
นศท.หญิง สายฝน
นศท.หญิง จิตติมา
นศท.หญิง แพรวพรรณ
นศท.หญิง ระเนตร
นศท.หญิง อรพรรณ
นศท.หญิง ปราณี
นศท.หญิง จันทรฉาย
นศท.หญิง บัวลอย
นศท.หญิง สายฝน
นศท.หญิง ปทมา
นศท.หญิง อรอุมา
นศท.หญิง อสิมา
นศท.หญิง จุฑาทิพย
นศท.หญิง ชลนิดา
นศท.หญิง ณัฐธยาน

ลาภมาก
กําลังฤทธิ์
สิทธิพรมมา
ศรีทร
ภูหัวตลาด
ศรีสวัสดิ์
พืบขุนทด
หิงขุนทด
สมภาร
จันทรหอม
พุทธวงษ
รัตนสงคราม
วิญญาสุข
จําปาศรี
แขตสันเทียะ
จันทเขต
ดีสุด
ทองสันเทียะ
แกวนอย
บรรเทา
หาเมืองกลาง
วงษสูงเนิน
ตอรบรัมย
นอยมะลัง
ชัยแกว
พาอิเมง
สาเกตุ
อาบสุวรรณ
ชอบดานกลาง
สางหวยไพร
อาจผักปง
บุญโสม

๖๕๑๑๐๔๐๔๓๓
๖๕๑๑๑๖๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๕๐๒๓๓
๖๕๑๑๑๑๑๑๓๒
๖๕๑๑๐๙๑๒๓๒
๖๕๑๑๒๙๐๙๓๒
๖๕๑๑๒๑๐๑๓๓
๖๕๑๑๐๒๐๑๓๓
๖๕๑๑๒๐๐๙๓๒
๖๕๑๑๑๓๐๕๓๓
๖๕๑๑๑๗๐๖๓๒
๖๕๑๑๑๒๑๐๓๒
๖๕๑๑๐๔๐๑๓๓
๖๕๑๑๐๖๐๕๓๓
๖๕๑๑๒๗๐๑๓๓
๖๕๑๑๒๐๐๗๓๒
๖๕๑๑๐๓๐๔๓๓
๖๕๑๑๒๓๐๔๓๒
๖๕๑๑๐๖๐๒๓๓
๖๕๑๑๒๔๐๑๓๓
๖๕๑๑๑๒๐๘๓๒
๖๕๑๑๒๒๐๘๓๒
๖๕๑๑๐๕๐๙๓๒
๖๕๑๑๐๑๑๑๒๘
๖๕๑๑๐๓๐๙๓๐
๖๕๑๑๒๘๐๑๓๑
๖๕๑๑๒๘๐๕๓๑
๖๕๑๑๒๓๐๕๓๑
๖๕๑๑๑๔๐๖๓๒
๖๕๑๑๒๔๐๔๓๓
๖๕๑๑๑๔๐๕๓๓
๖๕๑๑๒๔๐๓๓๓

๑๒
เปน ส.อ.หญิง ๓๓๖ .
๓๓๗ .
๓๓๘ .
๓๓๙ .
๓๔๐ .
๓๔๑ .
๓๔๒ .
๓๔๓ .
๓๔๔ .
๓๔๕ .
๓๔๖ .
๓๔๗ .
๓๔๘ .
๓๔๙ .
๓๕๐ .
๓๕๑ .
๓๕๒ .
๓๕๓ .
๓๕๔ .
๓๕๕ .
๓๕๖ .
๓๕๗ .
๓๕๘ .
๓๕๙ .
๓๖๐ .
๓๖๑ .
๓๖๒ .
๓๖๓ .
๓๖๔ .
๓๖๕ .
๓๖๖ .
๓๖๗ .

นศท.หญิง ลลิตภัทร
นศท.หญิง วรรณนิษา
นศท.หญิง ศรัณยพร
นศท.หญิง โสพิศตรา
นศท.หญิง กรรณิกา
นศท.หญิง กัญญา
นศท.หญิง ขนิษฐา
นศท.หญิง นันทนา
นศท.หญิง ปราณี
นศท.หญิง มินตรา
นศท.หญิง ศศิประภา
นศท.หญิง สุณีวรรณ
นศท.หญิง เหมวดี
นศท.หญิง กฤตยา
นศท.หญิง ประภัสสร
นศท.หญิง สุดารัตน
นศท.หญิง อรุณ
นศท.หญิง เขมิกา
นศท.หญิง จินตนา
นศท.หญิง จุฑามาศ
นศท.หญิง รตินันท
นศท.หญิง รัชดา
นศท.หญิง สุกัญญาณี
นศท.หญิง อมรพรรณ
นศท.หญิง รัตนา
นศท.หญิง กรรณิการ
นศท.หญิง กิติยา
นศท.หญิง จุฬาพรรณ
นศท.หญิง ณัฐญากานต
นศท.หญิง ประนอม
นศท.หญิง ประภาพร
นศท.หญิง พิชญสิรี

ประหยัดทรัพย
กลิ่นคําดี
รถเพชร
ตระกูลศรี
คชสารทอง
บุญมีรัตน
ราชเจริญ
ผูดี
มาแสวง
งาเกษม
แซเจีย
อันสน
ทิ้งแสน
ศรีษะผา
กอนทอง
นามวิจิตร
ไตรทิพย
อุปวา
ดาวชวย
ทองสมุทร
ฤทธิสิทธิ์
สรอยเนียม
เนานนท
แสงสิงห
เตาเถื่อน
เกษนอก
เพียรวิชา
ชํานาญกุล
จรภักดี
มโนธรรม
แคลวไพรี
คําสิงหนอก

๖๕๑๑๐๖๐๙๓๒
๖๕๑๑๓๐๐๗๓๓
๖๕๑๑๑๘๐๘๓๒
๖๕๑๑๐๒๑๑๓๒
๖๕๑๑๒๕๐๙๓๒
๖๕๑๑๑๑๐๕๓๓
๖๕๑๑๑๒๐๒๓๓
๖๕๑๑๒๘๐๖๓๒
๖๕๑๑๐๖๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๕๑๒๓๒
๖๕๑๑๐๒๐๒๓๓
๖๕๑๑๐๕๐๙๓๒
๖๕๑๑๐๓๐๑๓๓
๖๕๑๑๐๒๐๖๓๑
๖๕๑๑๑๓๐๒๓๑
๖๕๑๑๒๕๐๑๓๑
๖๕๑๑๒๔๐๘๓๒
๖๕๑๑๑๗๑๑๓๒
๖๕๑๑๐๓๐๗๓๒
๖๕๑๑๒๗๐๔๓๓
๖๕๑๑๒๑๐๔๓๓
๖๕๑๑๐๑๐๘๓๒
๖๕๑๑๒๗๐๒๓๓
๖๕๑๑๐๖๑๑๓๒
๖๕๑๑๐๒๐๓๓๒
๖๕๑๑๒๕๐๗๓๒
๖๕๑๑๐๙๐๕๓๓
๖๕๑๑๐๑๐๘๓๒
๖๕๑๑๒๓๑๐๓๑
๖๕๑๑๑๑๑๐๓๒
๖๕๑๑๓๐๑๐๓๒
๖๕๑๑๐๗๐๓๓๓

๑๓
เปน ส.อ.หญิง ๓๖๘ .
๓๖๙ .
๓๗๐ .
๓๗๑ .
๓๗๒ .
๓๗๓ .
๓๗๔ .
๓๗๕ .
๓๗๖ .
๓๗๗ .
๓๗๘ .
๓๗๙ .
๓๘๐ .
๓๘๑ .
๓๘๒ .
๓๘๓ .
๓๘๔ .
๓๘๕ .
๓๘๖ .
๓๘๗ .
๓๘๘ .
๓๘๙ .
๓๙๐ .
๓๙๑ .
๓๙๒ .
๓๙๓ .
๓๙๔ .
๓๙๕ .
๓๙๖ .
๓๙๗ .
๓๙๘ .
๓๙๙ .

นศท.หญิง วันวิสา
นศท.หญิง ศิริรัตน
นศท.หญิง ขนิษฐา
นศท.หญิง นภาพร
นศท.หญิง นิตยา
นศท.หญิง นิลาวัลย
นศท.หญิง พรพรรณ
นศท.หญิง พัชรินทร
นศท.หญิง สุวรรณา
นศท.หญิง วันเพ็ญ
นศท.หญิง อลิตา
นศท.หญิง กุสุมา
นศท.หญิง จิรานันท
นศท.หญิง ธนาภรณ
นศท.หญิง ปยะภรณ
นศท.หญิง มินตรา
นศท.หญิง ยลดา
นศท.หญิง ศศิธร
นศท.หญิง สมปอง
นศท.หญิง ออมใจ
นศท.หญิง อุมาพร
นศท.หญิง จารุณี
นศท.หญิง เบญจวรรณ
นศท.หญิง ประภาพร
นศท.หญิง พิสมัย
นศท.หญิง วัสมนต
นศท.หญิง เสาวลักษณ
นศท.หญิง จันทรเพ็ญ
นศท.หญิง รัชนี
นศท.หญิง อุษา
นศท.หญิง นุชนก
นศท.หญิง กนกวัลย

ทรงจอหอ
ศรีทุมมา
ญาติพรอม
ดีทําแห
ทิพยชาติ
ชนะนอย
มิตรทอง
ประทุมถิ่น
ประทุมตรี
เชื้อนาฮี
วงษนามน
จอกนาค
ปจจัย
พรประสิทธิ์
สุนทรไชยกุล
พงษจิตภักดี
หมอกไชย
หงษา
อาจฤทธิ์
ผือหนองจอก
ปลื้มสุด
กองศรี
คํามา
นาคโทน
ทับทิมนิล
กุลเขวา
สาทา
สมบุตร
มีชัยภูมิ
ศิริสัจจัง
สิทธิชัย
ใสสด

๖๕๑๑๑๙๐๕๓๒
๖๕๑๑๑๐๑๒๓๒
๖๕๑๑๒๕๑๒๓๒
๖๕๑๑๒๔๑๐๓๒
๖๕๑๑๐๑๐๔๓๓
๖๕๑๑๐๓๐๓๓๓
๖๕๑๑๑๓๐๖๓๒
๖๕๑๑๐๙๐๘๓๒
๖๕๑๑๒๓๑๑๓๒
๖๕๑๑๑๖๐๑๓๒
๖๕๑๑๒๗๐๑๓๒
๖๕๑๑๑๖๐๒๓๓
๖๕๑๑๑๒๐๓๓๓
๖๕๑๑๒๘๐๖๓๓
๖๕๑๑๒๓๑๐๓๒
๖๕๑๑๐๒๐๒๓๓
๖๕๑๑๐๘๑๒๓๒
๖๕๑๑๒๙๐๙๓๒
๖๕๑๑๑๔๐๒๓๓
๖๕๑๑๒๕๑๑๓๒
๖๕๑๑๑๒๐๙๓๒
๖๕๑๑๐๒๑๑๓๒
๖๕๑๑๒๕๐๙๓๒
๖๕๑๑๑๑๐๕๓๓
๖๕๑๑๑๒๐๒๓๓
๖๕๑๑๒๘๐๖๓๒
๖๕๑๑๐๖๐๘๓๒
๖๕๑๑๒๐๑๒๓๒
๖๕๑๑๑๖๐๕๓๒
๖๕๑๑๒๑๐๗๓๒
๖๕๑๑๐๖๐๔๓๒
๖๕๑๑๒๒๐๖๓๒

๑๔
เปน ส.อ.หญิง ๔๐๐ . นศท.หญิง เบญจมาศ
๔๐๑ . นศท.หญิง วิราภรณ
๔๐๒ . นศท.หญิง สุกัญญา
๔๐๓ . นศท.หญิง สุภาพร
๔๐๔ . นศท.หญิง อมรรัตน
๔๐๕ . นศท.หญิง บุปผา
๔๐๖ . นศท.หญิง ธิติมา
หมายเลข ๑-๔๐๖
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

นอมมนัส
๖๕๑๑๒๙๑๒๓๒
โพธไพร
๖๕๑๑๐๙๐๓๓๒
เกาะโคง
๖๕๑๑๑๓๐๙๓๒
จันปญญา
๖๕๑๑๑๔๑๒๓๒
ประทุมชาติ
๖๕๑๑๐๕๐๓๓๓
เกษประดิษฐ
๖๕๑๑๓๑๐๕๓๓
ขอยันกลาง
๖๕๑๑๑๘๑๒๓๓
ใหแตงกายเหลา สบ. (ชกท. ๗๑๐)

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
รับคําสั่ง ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. วิโรจน บัวจรูญ
( วิโรจน บัวจรูญ )
ผช.ผบ.ทบ.
นสร.
สําเนาถูกตอง
พ.ต.
( สรวุฒิ ภาคสี่พร )
ประจําแผนก กตพ.นสร.

