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1 จ.ส.อ. เจือ    ภิรมย์ไพบูลย์ 4985012583 ธ.สมุทรสาคร ธ.ค. 63 5041/63
2 จ.ส.อ.หญิง นิภา  เรืองกิตติสกุล 5055016998 ธ.วงเวียนใหญ่ ธ.ค. 63 5041/63
3 นาย จิรัตน์    รักษ์กระโทก 5395000947 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 63 5041/63
4 ร.อ. คนอง    ใจเทีย่ง 5395005061 สง.สด.จว.ช.ม. ต.ค. 63 4061/63
5 นาง ขวัญใจ    พงษ์พาลี 5396000023 ส่วนกลาง พ.ย. 63 4561/63
6 นาง ปรินทร    เกษรานนท์ 5396001166 ธ.น่าน ธ.ค. 63 5041/63
7 นาง เพ็ญศรี    เนตรสุพรรณ 5396002449 มทบ.12 ต.ค. 63 4061/63
8 นาง ปราณี    ชัยครองรักษ์ 5396002810 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 63 5041/63
9 นาง สงบ    อินปุระ 5396002904 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 63 5041/63
10 นาง สมพจน์    เอนกศิลป์ 5396003734 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 63 5041/63
11 นาง กิ่งกาญจน์    ยิ้มสนิท 5396003989 ธ.นครนายก ธ.ค. 63 5041/63
12 พ.อ.หญิง นิภาพรรณ   ทองเงิน 5401019505 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
13 น.ส. สงวนวงษ์   รุ่งเรืองศักด์ิ 5402014489 สลก.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
14 ร.ท. สัมพันธ์    บัวแดง 5405008432 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
15 ส.ท. กิตติกร    ยิ้มแย้ม 5405018171 ธ.ปากเกร็ด ธ.ค. 63 5041/63
16 นาง หวน    มะขามป้อม 5406001241 ธ.สระบุรี ธ.ค. 63 5041/63
17 นาง ละมัย    มีชัย 5406001666 ธ.อยุธยา พาร์ค ธ.ค. 63 5041/63
18 นาง สุนีย์    คงสอน 5406002713 มทบ.12 ต.ค. 63 4061/63
19 นาง สมจิต    ภูธร 5406004802 ธ.สระบุรี ธ.ค. 63 5041/63
20 นาง พรรณี    นพรัตน์ 5406005898 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 63 5041/63
21 นาง สมบัติ    นาคโนนลาว 5406006128 ธ.นครนายก ธ.ค. 63 5041/63
22 นาง พรรณี    รอดพันธุ์ 5406007708 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 63 5041/63
23 นาง ขวัญจิตต์    บัวแดง 5406009519 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
24 นาง กัลยา    จันทรโชตะ 5406009613 ธ.นครศรีธรรมราช ธ.ค. 63 5041/63
25 นาง ท ามา    สุจารี 5406010555 ธ.ควนเนียง ธ.ค. 63 5041/63
26 นาง สมพร    ลาสิงห์ 5406010741 ธ.เพชรบูรณ์ ธ.ค. 63 5041/63
27 นาง กรรณิการ์   พรมประไพ 5406010742 มทบ.36 ต.ค. 63 4061/63
28 นาง สอนทอง    นิลคล้าย 5406010750 ธ.เพชรบูรณ์ ธ.ค. 63 5041/63
29 จ.ส.อ. พิศ    แก้วรอด 5410000362 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
30 นาง อัมพร    ศุภมานพ 5410002888 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
31 นาง พัชราภรณ์   หาญพยัคฆ์ 5410003929 มทบ.26 ต.ค. 63 4061/63
32 ส.อ. สุวิส    ตรีวิชา 5410004746 ส่วนกลาง พ.ย. 63 4561/63
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33 นาง รัศมี    ตรีวิชา 5410004772 ส่วนกลาง พ.ย. 63 4561/63
34 จ.ส.อ. ดอนแสง   สระทองฮ่วม 5410005209 ธ.บางบัว ธ.ค. 63 5041/63
35 ร.ต. วิศัลย์    หมัดหมัน 5410005315 ธ.นครศรีธรรมราช ธ.ค. 63 5041/63
36 จ.ส.อ. ถาวร    ขวัญคง 5410005620 ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่ ธ.ค. 63 5041/63
37 จ.ส.อ. ธราภพ    วัชรพันธ์ 5410005845 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
38 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ    ทับเทีย่ง 5410006918 ธ.ยะลา ธ.ค. 63 5041/63
39 จ.ส.อ. ค านึง    ศรีระสันต์ 5410007066 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
40 จ.ส.อ. วิเชียร    กุลนิล 5410007068 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
41 นาง รัศมี    วงค์ตา 5410008183 ช.พัน.9 พล.ร.9 ต.ค. 63 4061/63
42 จ.ส.อ. พงศ์สันต์   สรวยศรีเมือง 5410008252 ช.21 พ.ย. 63 4561/63
43 พ.อ. สมโภชน์    สินเจริญ 5410011177 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
44 นาย สมพร    รอดศรีสมุทร 5410011423 ธ.โลตัส ประชาชื่น ธ.ค. 63 5041/63
45 ร.ท. ณัฎฐพล    บุญชู 5410015666 พล.ร.5 ต.ค. 63 4061/63
46 ส.อ. ภรากรณ์   แก้วกลับทอง 5410016741 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
47 พ.ต. วีระศิลป์    สมจันทร์ 5410018115 ธ.นครพนม ธ.ค. 63 5041/63
48 นาง เฉลียว    แดงข า 5410018831 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ธ.ค. 63 5041/63
49 นาง มาลี    ดิษฐอยู่ 5410019069 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
50 จ.ส.อ. อ าพร    พิมพา 5410020404 ศบบ. ต.ค. 63 4061/63
51 จ.ส.อ. ไพรสัณฑ์    ยาละ 5410021479 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 63 5041/63
52 น.ส. อรญา    เพียรวิริยาวุธ 5410021540 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. ธ.ค. 63 5041/63
53 นาย เพชร    ชัยทิพย์ 5410023050 ธ.กาญจนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
54 พลฯ ศรชัย    เพ็งไชโย 5420000080 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 63 5041/63
55 นาง โสภา    เจนใจ 5420001160 ธ.พะเยา ธ.ค. 63 5041/63
56 นาง อารีย์    ทัศนา 5420002826 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 63 5041/63
57 นาง พิชญา    จันทลุน 5420002913 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
58 จ.ส.อ. สุรวุฒิ    ต่ายเทศ 5420005270 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ธ.ค. 63 5041/63
59 นาง พวงพิศ    มัชฐารักษ์ 5420005957 ธ.นครศรีธรรมราช ธ.ค. 63 5041/63
60 นาง ทองยุ่น    สีสุทะ 5420008968 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ธ.ค. 63 5041/63
61 นาย สมหมาย    โตปิติ 5420009483 รพ.รร.6 ต.ค. 63 4061/63
62 จ.ส.ท. วีระพันธ์    ลีสีสุข 5420009843 มทบ.12 ต.ค. 63 4061/63
63 น.ส. ขวัญมนัส    หนุนภักดี 5430000429 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ธ.ค. 63 5041/63
64 นาง สุชาดา    ภิรมยาภรณ์ 5430001361 ส่วนกลาง พ.ย. 63 4561/63
65 นาย พิทักษ์    โตฤทธิ์ 5430002510 ธ.อุทัย-อยุธยา ธ.ค. 63 5041/63

2



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ

66 นาง สุภัค    ปรีชาวงค์ 5430003789 ธ.พิษณุโลก ธ.ค. 63 5041/63
67 นาง รัตนา    วรรณภูงา 5430004727 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 63 5041/63
68 นาย วัชรพล    คล้ายชม 5430005118 ธ.ถ.ช้างเผือก-ช.ม. ธ.ค. 63 5041/63
69 ส.อ. พนม    สมนึก 5430006103 ธ.พิษณุโลก พ.ย. 63 4561/63
70 นาง ร่ืนรมย์    แก้วชัย 5430006445 ร.13 พ.ย. 63 4561/63
71 นาง นิภาวรรณ   เรืองสูงเนิน 5430006467 มทบ.21 พ.ย. 63 4561/63
72 จ.ส.อ. ขวัญเมือง    พุกมาก 5430007542 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 63 5041/63
73 ร.ท. ศักด์ิชัย    วังอินทร์ 5430007640 ป.5 พัน.15 ต.ค. 63 4061/63
74 นาง สายสมร   ปทุมญาณทิพย์ 5430008452 ธ.บุรีรัมย์ ธ.ค. 63 5041/63
75 อส.ทพ. ธวัชชัย   ภูกองชะนะ 5440000042 กรม ทพ.14 พ.ย. 63 4561/63
76 นาง ธัญญทิพย์    พูลเกษ 5440000588 ธ.บางบัวทอง ธ.ค. 63 5041/63
77 น.ส. ปวีณา    ปานันตา 5440000715 ธ.เชียงราย ธ.ค. 63 5041/63
78 นาง ทรัพย์    จันทร์ข า 5440001922 พัน.สร.4 พ.ย. 63 4561/63
79 นาง จิณณรัตน์   บ าเพ็ญรัตน์ 5440004454 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ธ.ค. 63 5041/63
80 นาย วันนพ    ชื่นจิตต์ 5440004534 ธ.บางบัวทอง ธ.ค. 63 5041/63
81 นาง จุฑามาศ    ถิระสาโรช 5440005212 ธ.ล าปาง ธ.ค. 63 5041/63
82 นาง สุธาทิพย์    ค าบัญฑิต 5440006360 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 63 5041/63
83 ส.อ. ไวยากรณ์    ตรีศร 5440006451 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
84 นาง ผิน    แพนลา 5440006513 ธ.ปราจีนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
85 จ.ส.ท. ปฏิญญา    หอมทอง 5440007657 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 63 5041/63
86 ส.ต. ธนศักด์ิ    ลีลา 5440007970 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
87 ส.ต. ถาวรศักด์ิ    โหมฮึก 5440008121 สง.สด.จว.ศ.ก. ก.ย. 63 3581/63
88 ส.อ. ไพศาล    จันทร์สุข 5440008204 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 63 5041/63
89 ส.อ. วิษณุ    พิทักษ์วงศ์ 5440009077 ม.1 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
90 นาง ถนิมรัตน์    ศุภนามัย 5440010138 กร.ทหาร ต.ค. 63 4061/63
91 นาง จิราภรณ์    การะนัด 5450000600 กร.ทหาร ต.ค. 63 4061/63
92 น.ส. ลภัสรดา    คุ้มพล 5450002740 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 63 5041/63
93 อส.ทพ. ชัชวาล    พูลสวัสด์ิ 5450004173 กรม ทพ.13 พ.ย. 63 4561/63
94 นาง นวลจันทร์    ทับศฤงฆรา 5450006886 ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 ธ.ค. 63 5041/63
95 ส.อ. ธนูสิน    กุณวงศ์ 5450007557 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 63 5041/63
96 ส.อ. ศราวุฒิ    สุราราช 5450008323 ธ.ชัยภูมิ ธ.ค. 63 5041/63
97 น.ส. พิกุล    ซุ้ยไกร 5450010871 ธ.ชุมแพ ธ.ค. 63 5041/63
98 นาง สมหมาย    ซุ้ยไกร 5450010872 ธ.ชุมแพ ธ.ค. 63 5041/63
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99 นาง ทวีวรรณ    ธนะเสน 5450011812 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 63 5041/63
100 นาง อรอนงค์    พูลอ้น 5450013404 กร.ทหาร ม.ค. 59 4961/58
101 นาง จุรีรัตน์    มาเจริญ 5450014728 ธ.บางบัว ธ.ค. 63 5041/63
102 นาง ยุพยงค์    อินแสง 5460000814 ธ.เชียงราย ธ.ค. 63 5041/63
103 จ.ส.อ. กิตติพงษ์    คล้ายกมล 5460001737 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ธ.ค. 63 5041/63
104 นาง ค า    ศรีค า 5460004249 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
105 ส.อ. อิทธิพัทธ์    วิชิตนาค 5460004831 ศคย.ขส.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
106 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ    ยอดพิกุล 5460005462 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 63 5041/63
107 จ.ส.อ. นิติกรณ์    นิลเกตุ 5460005512 ธ.โพนพิสัย ธ.ค. 63 5041/63
108 น.ส. ณัฐสินี    อิ่มปรีชาวงค์ 5460006182 ธ.สนามเป้า ธ.ค. 63 5041/63
109 นาง รุ่งทิวา    ข าคม 5460006389 ธ.ชุมพร ธ.ค. 63 5041/63
110 นาง ประดับศรี    ปะเพระตา 5460006730 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 63 5041/63
111 อส.ทพ. ทวีศักด์ิ    ยังศรีนาค 5460006839 ธ.ชุมพร ธ.ค. 63 5041/63
112 นาง ยอด    เพ็ชรสมบัติ 5460008190 ธ.ปราจีนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
113 นาง อุมาภรณ์    ขลุ่ยดี 5460008268 ธ.เพียวเพลส ราชพฤกษ์ ธ.ค. 63 5041/63
114 นาง บัวลอย    พิมพา 5460009877 ศบบ. ต.ค. 63 4061/63
115 นาง ประพาส    ประจ าพบ 5460010043 ธนาณัติ ม.ิย. 63 2061/63
116 นาย อ าพล    ตาค า 5460010455 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ธ.ค. 63 5041/63
117 นาง จุฑามาศ    แก้วกับทอง 5460012491 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
118 น.ส. อมรรัตน์    พรหมธิราช 5460012587 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
119 นาย อภิสิทธิ ์   นิ่มปรางค์ 5460012653 ธ.ปราจีนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
120 นาง อภิสรา    วิเศษศิริ 5460013700 ธ.สนามเสือป่า ธ.ค. 63 5041/63
121 ร.ต. สุพจน์    ค าเคร่ือง 5460013967 กร.ทหาร ต.ค. 63 4061/63
122 นาง สมยา    เหมือนพระ 5460014632 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 63 5041/63
123 จ.ส.อ. พิษณุ    พังพี 5460015082 ธ.ทุง่สง ธ.ค. 63 5041/63
124 อส.ทพ. บุญเลิศ    กาศจิ้งหรีด 5470000066 กรม ทพ.13 พ.ย. 63 4561/63
125 นาง พนมพร    อุปการค า 5470000466 ธ.พะเยา ธ.ค. 63 5041/63
126 พ.อ. วัลลภ    ต๋ันบี้ 5470003391 ทภ.1 ก.ย. 63 3581/63
127 อส.ทพ. ประกิจ   วันเปรียงเถา 5470003473 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 63 5041/63
128 นาง อัจฉรา    ศรีสังวาลย์ 5470003728 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ธ.ค. 63 5041/63
129 นาง ทัศนีย์    ศรีโวหะ 5470004554 ธ.ศรีสะเกษ ธ.ค. 63 5041/63
130 นาง พา    จันทะนนตรี 5470004964 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ธ.ค. 63 5041/63
131 นาย เอกรัฐ    ด้วงโต 5470006484 ธ.กรุงเกษม ธ.ค. 63 5041/63
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132 นาง ขวัญเรือน    ดาวเรือง 5470007530 มทบ.16 ก.ย. 63 3581/63
133 นาง วาสนา    ยังศรีนาค 5480000037 ธ.ชุมพร ธ.ค. 63 5041/63
134 จ.ส.อ. คมสัน    ขันตี 5480000182 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 63 5041/63
135 ส.อ. ก าพล    ทัพวร 5480001128 ม.1 พัน.1 รอ. ก.ค. 63 2561/63
136 ส.ท. กิตติพล    ม่วงมี 5480001139 ร.12 พัน.2 รอ. ก.ย. 63 3581/63
137 ส.อ. เกรียงไกร    แตงเส็ง 5480001165 ส.พัน.3 พล.ร.3 พ.ย. 63 4561/63
138 ส.อ. ทวีศักด์ิ    เครือวัลย์ 5480001426 ม.พัน.19 พล.ร.9 ต.ค. 63 4061/63
139 ส.อ. ทศพล    ศรีชาติ 5480001433 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 63 5041/63
140 จ.ส.อ. ประพนธ์    ส่งทอง 5480001625 ช.1 รอ. ส.ค. 63 3081/63
141 ส.อ. ภูมิศักด์ิ    บัวเหมือน 5480001782 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
142 ส.อ. ยุรนันท์    เปรมะบุตร 5480001849 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
143 ส.อ. รูสลี    มะโซ๊ะ 5480001878 ร.5 พัน.3 พ.ย. 63 4561/63
144 นาง จันทร์ธร    นิลเกตุ 5480002756 ธ.โพนพิสัย ธ.ค. 63 5041/63
145 นาย อ านวย    นิลเกตุ 5480002761 ธ.โพนพิสัย ธ.ค. 63 5041/63
146 จ.ส.อ. ธนญัญ์สิทธิ ์ ถาวรโชติธนานนท์ 5480002937 ธ.สนามเสือป่า ธ.ค. 63 5041/63
147 นาง ทัศนีย์    อรมัง 5480004011 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
148 นาง ละออง    บุตรวรรณ์ 5480006383 ธ.สระบุรี ธ.ค. 63 5041/63
149 นาง เรณู    ศุขใจ 5480006633 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 63 5041/63
150 นาง หนูเวียง    กุณวงศ์ 5480006810 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 63 5041/63
151 น.ส. เพียรพร    ดวงงาม 5480008027 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 63 5041/63
152 นาง พิมพา    บุญมากูล 5480008421 ธ.สระบุรี ธ.ค. 63 5041/63
153 นาง ไทยสมบูรณ์    เมหิ 5480008817 ธ.สกลนคร ธ.ค. 63 5041/63
154 นาง ยุรี    แสนจันทร์ 5480009513 ธ.สระบุรี ธ.ค. 63 5041/63
155 นาย พละ    วงษ์ขุนทด 5490001418 มทบ.16 ก.ย. 63 3581/63
156 นาง สายทอง    วงษ์ขุนทด 5490001419 มทบ.16 ก.ย. 63 3581/63
157 น.ส. ประภาพร    ศรีพันธ์ 5490001780 ร.112 พัน.2 ต.ค. 63 4061/63
158 ส.อ. ภัทรพล    พระหะชา 5490002749 ศคย.ขส.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
159 จ.ส.อ. อนากร    กลมสิริทรัพย์ 5490003362 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 63 5041/63
160 นาย ส าลี    บัวเหมือน 5490003946 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
161 นาง สงวน    เดชบรรทม 5490004003 ธ.สกลนคร ธ.ค. 63 5041/63
162 นาย ฐปนพ    ขรวงศ์ 5490004492 ธ.พะเยา ธ.ค. 63 5041/63
163 นาง สมนึก    วังสตัง 5490005270 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
164 นาง สาวิตรี    ภูสิงขร 5490006691 ธ.กาฬสินธุ์ ธ.ค. 63 5041/63
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165 นาย ศุภวัตร    ค าสัตย์ 5490007463 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
166 จ.ส.อ.หญิง อมรรัตน์    ค าสัตย์ 5490007465 ธ.ชัยนาท ธ.ค. 63 5041/63
167 นาย ค่าย    อุดอ้าย 5490007670 ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี) ธ.ค. 63 5041/63
168 นาง โฮม    ไชยธิสาร 5490007707 มทบ.23 พ.ย. 63 4561/63
169 นาง วิชุดา    ฝักชัยภูมิ 5490007714 ธ.ถ.สุขาภิบาล 1 ธ.ค. 63 5041/63
170 จ.ส.อ. คมสันต์    แสงจินดา 5490009193 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
171 ส.อ. สุรศักด์ิ    มูลเมือง 5490009594 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
172 นาย วินิจ    สุขสวัสด์ิ 5490010098 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 63 5041/63
173 จ.ส.ต. เอกนรินทร์    สุธรรม 5490013257 ธ.ปราจีนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
174 จ.ส.อ. ชาญณรงค์    อาษาศรี 5500000802 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 63 5041/63
175 ส.อ. สาธิต    พูลยรัตน์ 5500002240 ส.พัน.6 พล.ร.6 พ.ย. 63 4561/63
176 พ.ต.หญิง อารีรัตน์    บุญชู 5500002501 รพ.ค่ายสุรสีห์ พ.ย. 63 4561/63
177 อส.ทพ. ชาญชัย   สังขวนาเลิศ 5500003219 กรม ทพ.14 พ.ย. 63 4561/63
178 อส.ทพ. ชาลี    จริงประโคน 5500003220 กรม ทพ.14 พ.ย. 63 4561/63
179 นาง เจนล่ี    สีดาว 5500004450 ธ.งามวงศ์วาน ธ.ค. 63 5041/63
180 ส.อ. สมภพ    อินทมุสิก 5500004939 กรม ทพ.42 ต.ค. 63 4061/63
181 ส.อ. นัทธนันท์    จันทร์พึง่สุข 5500007636 ธ.ชลบุรี ธ.ค. 63 5041/63
182 นาย กฤตยา    ชัยมงคล 5510000328 ธ.เมกาบางนา ธ.ค. 63 5041/63
183 ร.ต. ธนาวุธ    วังตะเคน 5510001747 ธ.บางบัว ธ.ค. 63 5041/63
184 จ.ส.อ. สุบัน    แก้ววงษา 5510002227 ธ.บางบัว ธ.ค. 63 5041/63
185 จ.ส.อ. อ าพล    วงค์ค าสา 5510002369 ธ.บางบัว ธ.ค. 63 5041/63
186 น.ส. นิตยา    เปียดี 5510002686 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 63 5041/63
187 น.ส. วิไลพร    เอี่ยมแจ้งพันธุ์ 5510003380 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 63 5041/63
188 นาง สมนึก    พุทธิเกตุ 5510004567 ธ.ย่อยบางจาก ธ.ค. 63 5041/63
189 จ.ส.อ. เรวัตร    เพ็งเลา 5510004656 ธ.ราชบุรี ธ.ค. 63 5041/63
190 จ.ส.ท. วงศกร    กล่ินอุบล 5510005238 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 63 5041/63
191 ส.ท. สาธิต    ทองทรัพย์ 5510005819 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 63 5041/63
192 อส.ทพ. สมพาล    นันทะนา 5510006866 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
193 นาง ใหม่    วิรัญมาตร์ 5510007767 ธ.โรบินสัน-ร้อยเอ็ด ธ.ค. 63 5041/63
194 อส.ทพ. นิคม    ชูฟอง 5510007902 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
195 จ.ส.อ. ยุทธพงศ์    กุศล 5520000248 ม.2 พัน.15 พ.ย. 63 4561/63
196 จ.ส.อ. ยงยุทธ    ศรีนวล 5520000740 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
197 นาย สัญญา    ทองภาพ 5520000933 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ธ.ค. 63 5041/63
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198 นาง ทองสุน    พรมจันทร์ 5520001256 ธ.ปราจีนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
199 นาง วิมล    หมอยาสิทธิ์ 5520001257 ธ.ปราจีนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
200 นาย สุเมส    พรมจันทร์ 5520001258 ธ.ปราจีนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
201 จ.ส.ท. กฤตธี    ทิศกระโทก 5520001291 ร.23 พ.ย. 63 4561/63
202 ส.อ. สุกฤษฎิ ์   หนูศรี 5520002049 ร.5 พัน.3 พ.ย. 63 4561/63
203 ส.อ. สุทิน    ศรีรัมย์ 5520002066 ร.23 พ.ย. 63 4561/63
204 นาย ธวัช    แสงจินดา 5520006575 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
205 นาง ใสญา    แสงจินดา 5520006582 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
206 นาง ภัสริญาณ์    กุลพิพัฒน์ชัย 5520006778 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 63 5041/63
207 นาง จันทร์เพ็ญ    โคตรพรม 5520006823 ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร ธ.ค. 63 5041/63
208 นาง บังอร    ทิพย์สิงห์ 5520007002 ธ.ควนเนียง ธ.ค. 63 5041/63
209 อส.ทพ. สุรัตน์    ทิพย์สิงห์ 5520007049 ธ.ควนเนียง ธ.ค. 63 5041/63
210 นาย เจษฎา    ศรีโวหะ 5520008098 ธ.ศรีสะเกษ ธ.ค. 63 5041/63
211 นาย เดชา    นุ้ยตูม 5520008334 นทพ. พ.ย. 63 4561/63
212 นาง สมจิตร    นุ้ยตูม 5520008962 นทพ. พ.ย. 63 4561/63
213 นาง รัตน์กาญจน์    ช่วยศรี 5520010207 ธ.กาญจนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
214 นาง รัตยาภา    ศิริเขต 5520012287 มทบ.39 พ.ย. 63 4561/63
215 อส.ทพ. อภิชาติ    ปาดี 5520012381 กรม ทพ.36 พ.ย. 63 4561/63
216 นาง ประไพศรี    ค าผาย 5520012791 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
217 นาง ประภัสสร    สุทธหลวง 5520013048 ธ.น่าน ธ.ค. 63 5041/63
218 ส.ต. ปิยะพล    อินต๊ะพันธ์ 5520014026 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
219 น.ส. วรรณวิมล    สุภสิทธิ์ 5520015900 ธ.บางล าภู ธ.ค. 63 5041/63
220 นาย ด าเนิน    แสงสารวัตร 5520018464 สก.ทบ. ม.ีค. 63 481/63
221 ร.ท. วิวรรธน์    พิมลรัฐ 5530000669 ป.5 พัน.5 ต.ค. 63 4061/63
222 นาย ฉกรรจ์    ธีวีระพันธ์ 5530002584 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 63 5041/63
223 ส.อ. อ าพล    เกิดชัยภูมิ 5530003586 ส.พัน.21 ทภ.1 ต.ค. 63 4061/63
224 จ.ส.ท. พีระชาติ    หินอ่อน 5530003767 ธ.บางบัว ธ.ค. 63 5041/63
225 ส.อ. ทัศน์พงศ์    ศรีจันทร์ 5530006384 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
226 น.ส. รสสุคนธ์    สราทธพันธ์ 5530007431 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ธ.ค. 63 5041/63
227 นาง เทียน    ศรีดอน 5530007822 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
228 นาย จักรกฤษ    ศรีเพ็ชร์ 5530008328 ธ.ท่าแพ ธ.ค. 63 5041/63
229 พลฯ ณัฐมนต์    อินทร์สังข์ 5530008330 ธ.ถนนสุขาภิบาล 1 ธ.ค. 63 5041/63
230 อส.ทพ. ณัฐกร    วสุวัต 5530008558 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
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231 อส.ทพ. มูฮ าหมัดอ ารี   สามะแอ 5530008673 กรม ทพ.46 ส.ค. 63 3081/63
232 อส.ทพ. เปีย่มศักด์ิ   พรหมมณี 5530009073 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
233 น.ส. สุดาวัลย์    นาโสก 5530009359 ธ.โรบินสัน-มุกดาหาร ธ.ค. 63 5041/63
234 น.ส. สมนพร    ปัญญากิจ 5530009670 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 63 5041/63
235 จ.ส.ต. เสกสรร    หยดย้อย 5540000428 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
236 จ.ส.ท. พรสวรรค์    จัตุจันทร์ 5540001716 ธ.สนามเป้า ธ.ค. 63 5041/63
237 พล.อส. ไชยยงค์    เวียงสงค์ 5540003173 ธ.เพียวเพลส ราชพฤกษ์ ธ.ค. 63 5041/63
238 นาง ทองลา    เวียงสงค์ 5540003177 ธ.เพียวเพลส ราชพฤกษ์ ธ.ค. 63 5041/63
239 นาย วิทยา    เวียงสงค์ 5540003185 ธ.เพียวเพลส ราชพฤกษ์ ธ.ค. 63 5041/63
240 นาย ระยะ    สุวรรณใจ 5540003245 ธ.นราธิวาส ธ.ค. 63 5041/63
241 ส.อ. วุฒิชัย    ใหม่ยะ 5540003607 ม.2 พัน.15 พ.ย. 63 4561/63
242 นาง น้อม    ชวนโพธิ์ 5540005512 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 63 5041/63
243 อส.ทพ. รัตน์    วงค์ปัญญา 5540006414 กรม ทพ.31 พ.ย. 63 4561/63
244 ร.ท. ศราวุฒิ    เอกวุธ 5540006840 ศม. ต.ค. 63 4061/63
245 อส.ทพ. อุทิ    วินาโล 5540007000 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
246 อส.ทพ. สุริยา    แซ่เอี้ย 5540007465 ธ.ย่อยลาดกระบัง ธ.ค. 63 5041/63
247 นาย ค าพันธ์    เกิดชัยภูมิ 5540007739 ส.พัน.21 ทภ.1 ต.ค. 63 4061/63
248 นาง พองพัน    เกิดชัยภูมิ 5540007740 ส.พัน.21 ทภ.1 ต.ค. 63 4061/63
249 นาง สุพรรณี    เพ็ชรจินดา 5540007822 ธ.ปัตตานี ธ.ค. 63 5041/63
250 อส.ทพ. สมหมาย    ด าแก้ว 5550000859 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
251 อส.ทพ. สิทธิศักด์ิ    อุดนอก 5550001115 กรม ทพ.13 พ.ย. 63 4561/63
252 อส.ทพ. มนชัย    แดงมะณี 5550002479 กรม ทพ.22 พ.ย. 63 4561/63
253 อส.ทพ. จ่อย    บรรฑิต 5550002700 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
254 อส.ทพ. ประสิทธิ ์   มะศรีหา 5550002730 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
255 ส.อ. สุทธิพงษ์    แพงวงษ์ 5550003192 ม.4 พัน.5 รอ. พ.ย. 63 4561/63
256 นาง ทองมา    บุบผาชาติ 5550003271 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ธ.ค. 63 5041/63
257 ส.ท. อโนชา    เณรานนท์ 5550003972 ร.5 พัน.3 พ.ย. 63 4561/63
258 จ.ส.ต. ขวัญชัย    พันมะวงศ์ 5550004393 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
259 ส.อ. วศิน    สุนทรวิภาต 5550004909 ช.1 พัน.112 รอ. พ.ย. 63 4561/63
260 อส.ทพ. ยอดแก้ว    สุขปรีชา 5550005292 กรม ทพ.14 พ.ย. 63 4561/63
261 อส.ทพ. มนตรี    ไม่น้อย 5550005300 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
262 อส.ทพ. ด ารงค์ชัย   นุ่มนวลศรี 5550006786 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ธ.ค. 63 5041/63
263 อส.ทพ. อัด    ตันกระโทก 5550007000 ธ.นางรอง ธ.ค. 63 5041/63
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264 อส.ทพ. อุดร    โกตา 5550007258 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
265 ส.ท. กิตติพร    โจกงาม 5550007913 ม.1 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
266 นาง นวนจันทร์    เอกวุธ 5550012210 ศม. ต.ค. 63 4061/63
267 ส.ท. เจนวิทย์    จันเต็ม 5560000385 มทบ.210 พ.ย. 63 4561/63
268 ส.ต. ศรายุทธ    บุตรชัย 5560000647 ร.3 พ.ย. 63 4561/63
269 ส.อ. กฤษดา    ฉันไชย 5560001766 ม.1 พัน.17 รอ. พ.ย. 63 4561/63
270 จ.ส.ต. ไพศาลลักษณ์   ค าเผือก 5560003385 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
271 นาง บุญไทย    วิชิตนาค 5560004164 ศคย.ขส.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
272 นาย อนันต์    วิชิตนาค 5560004167 ศคย.ขส.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
273 นาง กชกร    ค าดี 5560005603 รพศ.4 พัน.1 พ.ย. 63 4561/63
274 ส.อ. จีรวัฒน์    เอี่ยมส าอางค์ 5560005605 รพศ.4 พัน.1 ต.ค. 63 4061/63
275 ส.ต. ปิยเดช    พงศกร 5560006142 ม.พัน.22 ศม. ต.ค. 63 4061/63
276 พล.อส. ธีรยุทธ    ไปบน 5560007712 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 63 5041/63
277 จ.ส.อ. เสง่ียม    ท่อกระโทก 5560008421 รพศ.4 พัน.2 พ.ย. 63 4561/63
278 นาง รัตนา    ปุกอ้าย 5560008483 ธ.บางบัว ธ.ค. 63 5041/63
279 อส.ทพ. วัชระ    ชูโต 5560009294 กรม ทพ.46 ก.ย. 63 3581/63
280 จ.ส.ต. ปริญญา    เมตตาพล 5560009605 ช.พัน.4 พล.ร.4 ต.ค. 63 4061/63
281 อส.ทพ. อานนท์    พงษ์เพ็ชร 5560010391 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
282 อส.ทพ. เสนอ    นักท าเกวียน 5560010683 กรม ทพ.23 พ.ย. 63 4561/63
283 น.ส. จินนพัต    ใยบ ารุง 5560011805 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
284 นาง พัชรี    ใยบ ารุง 5560011806 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
285 นาย สุจินต์    ใยบ ารุง 5560011808 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
286 ส.อ. จักรพงศ์    สุขแก้ว 5560012285 สง.สด.จว.พ.ท. ธ.ค. 58 4501/58
287 อส.ทพ. ชัยเจริญ    เจือกโว้น 5560013036 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
288 อส.ทพ. ดาฮาลัน    กาเว 5570000071 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
289 อส.ทพ. สมหวัง   เกิดพร้อมพันธ์ 5570000257 กรม ทพ.14 พ.ย. 63 4561/63
290 ส.อ. เศรษฐ์    สุภโกศล 5570002003 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 63 5041/63
291 ส.อ. ณัฐพงษ์    คึมยะราช 5570002962 ม.พัน.19 พล.ร.9 พ.ย. 63 4561/63
292 จ.ส.ต. วทัญญู   พรหมประเสริฐ 5570003015 ม.5 พัน.23 รอ. พ.ย. 63 4561/63
293 นาย จ าลอง    ทองภาพ 5570003112 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ธ.ค. 63 5041/63
294 อส.ทพ. จิรพงศ์    หล่าบุตรศรี 5570003315 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
295 ส.อ. ศรายุทธ    ตอรบรัมย์ 5570004071 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
296 จ.ส.ต. สุขวิชช์    สารอรรถ 5570004723 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63

9



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ

297 อส.ทพ. ทวีศักด์ิ    อินทรัตน์ 5570006638 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
298 อส.ทพ. ธีระยุทธิ ์   สุวรรณใจดี 5570007566 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
299 อส.ทพ. อนัน    เจ๊ะมามะ 5570007625 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
300 น.ส. กนกรัตน์    พงษ์สุพรรณ 5570007710 สก.ทบ. ก.ย. 63 3581/63
301 ส.ต. ธาดา    ศรีมี 5570008425 กอง พธ.1 พ.ย. 63 4561/63
302 อส.ทพ. จรินทร์    นิลวิสุทธิ์ 5570008534 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
303 อส.ทพ. นฤนาท    สมวงค์ 5570008546 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
304 อส.ทพ. สมศักด์ิ    สุขหลังสวน 5570008591 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
305 อส.ทพ. สมศักด์ิ    อินโสม 5570008592 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
306 น.ส. ธัญรัตน์    ธนูศร 5570008967 มทบ.12 ต.ค. 63 4061/63
307 ส.ต. โชคชัย    หมู่มาก 5570009416 มทบ.12 พ.ย. 63 4561/63
308 ส.อ. จิรายุ    คงเปรม 5570010593 ร.29 พัน.1 ต.ค. 63 4061/63
309 อส.ทพ. ณัฐพงค์    อินทรทิตย์ 5570014012 กรม ทพ.42 ต.ค. 63 4061/63
310 นาง สุกัญญา    บุญกล้า 5580000339 พัน.สห.12 พ.ย. 63 4561/63
311 อส.ทพ. เอกชัย    วังนิคม 5580000785 กรม ทพ.42 ต.ค. 63 4061/63
312 นาย นิคม    ค าหล้า 5580000926 มทบ.37 พ.ย. 63 4561/63
313 นาง เล่ือน    ค าหล้า 5580000927 มทบ.37 พ.ย. 63 4561/63
314 นาย อนันต์    จัตุจันทร์ 5580001026 ธ.สนามเป้า ธ.ค. 63 5041/63
315 นาง จามจุรี    ลือชา 5580001342 มทบ.37 พ.ย. 63 4561/63
316 นาง บัวผัน    จัตุจันทร์ 5580001508 ธ.สนามเป้า ธ.ค. 63 5041/63
317 ส.อ. ปยุต    ทองประเสริฐ 5580002846 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 63 5041/63
318 ส.อ. วิทวัส    ราชกิจ 5580003881 มทบ.31 พ.ย. 63 4561/63
319 ส.อ. ขจรศักด์ิ    ขุนจ านงค์ 5580004059 ม.5 พัน.23 รอ. พ.ย. 63 4561/63
320 ส.อ. ทัชชานนท์    มีศิริ 5580004258 พล.ร.2 รอ. ม.ิย. 63 2061/63
321 ส.ต. ศิลปชัย    ศรีพิลัย 5580005143 ม.1 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
322 ส.ต. ตะวัน    พันแสน 5580005296 ปตอ.1 พัน.7 ต.ค. 63 4061/63
323 อส.ทพ. ธโนชัย    ผกาแก้ว 5580005467 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
324 อส.ทพ. นันทฤทธิ ์   สายงาม 5580005472 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
325 อส.ทพ. อัดนัน    สามะ 5580005513 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
326 นาย จรูญ    จุ่มกลาง 5580005678 ธ.ตลาดเซฟวัน น.ม. ธ.ค. 63 5041/63
327 นาง ติม    จุ่มกลาง 5580005679 ธ.ตลาดเซฟวัน น.ม. ธ.ค. 63 5041/63
328 นาย ยน    จุ่มกลาง 5580005680 ธ.ตลาดเซฟวัน น.ม. ธ.ค. 63 5041/63
329 นาง ถวิล    แสนศรี 5580006335 ธ.สนามเสือป่า ธ.ค. 63 5041/63
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330 น.ส. รัชนี    ใจดี 5580006774 ธ.ถ.ติวานนท์ ธ.ค. 63 5041/63
331 ส.ต. พัฒพงษ์    ศรีราสิทธิ์ 5580006849 ม.5 พัน.20 รอ. ก.ย. 63 3581/63
332 อส.ทพ. อนุชิต    สิงห์ส าราญ 5580007392 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
333 พล.อส.หญิง สุฑามาศ    แก้วใส 5580007467 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 63 5041/63
334 ส.ท. วีรยุทธ    เกิดประสาร 5580007508 มทบ.12 ต.ค. 63 4061/63
335 ส.ต. อธิวัฒน์    อามาตมลตรี 5580010762 กรม ทพ.21 พ.ย. 63 4561/63
336 นาง ค าปาน    บุญมาตย์ 5580011148 ธ.สระแก้ว ธ.ค. 63 5041/63
337 น.ส. ภคมน    ธิราขันธิ์ 5580012128 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 63 5041/63
338 ส.อ. คุณาวุฒิ    เศรษฐวนิชย์ 5580012414 พล.ร.7 พ.ย. 63 4561/63
339 อส.ทพ. ทองใบ    ศรีสุวรรณ 5580013974 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
340 อส.ทพ. บรรเจิด    จิตบรรจง 5580013984 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
341 น.ส. วิภานนท์    คนหาญ 5590000596 ธ.เซ็นทรัล ชลบุรี ธ.ค. 63 5041/63
342 น.ส. หทัยชนก    นิลภมร 5590001122 ธ.ส านักพหลโยธิน ธ.ค. 63 5041/63
343 นาง จินตนา    จั่นเจิมทอง 5590003716 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
344 ส.อ. กิตติศักด์ิ    ม่านทอง 5590003746 กรม ทพ.49 พ.ย. 63 4561/63
345 ส.ต. อนุชา    ศรีต้ัง 5590004082 ปตอ.1 พัน.6 พ.ย. 63 4561/63
346 ส.ต. ภูวนัย    ช านาญ 5590004469 พล.ม.1 ต.ค. 63 4061/63
347 นนส. ปรมัตถ์    ไทยสวัสด์ิ 5590004720 ส.พัน.6 พล.ร.6 พ.ย. 63 4561/63
348 ส.ท. ศิวดล    อินหนองฉาง 5590004935 ธ.นราธิวาส ธ.ค. 63 5041/63
349 พล.อส. อรรถชัย    ลักขณารักษ์ 5590004944 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
350 นาง ปรานอม    ลายเสมา 5590005143 ธ.อยุธยา พาร์ค ธ.ค. 63 5041/63
351 นาย เกียรติศักด์ิ    ทรัพย์ล้น 5590005215 ธ.สมุทรสงคราม ธ.ค. 63 5041/63
352 ส.อ. วิษณุ    สุขสบาย 5590006645 บชร.1 ต.ค. 63 4061/63
353 พลฯ กิตินันท์    อินตรา 5590007177 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
354 น.ส. พัชรินทร์    สืบสอ 5590007245 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 63 5041/63
355 น.ส. เอมมรินทร์    จิระวัตน์ 5590007854 ธ.เดอะมอลล์ ท่าพระ ธ.ค. 63 5041/63
356 นาย กฤษณะ    พิมพขันธ์ 5590009035 รพ.ค่ายสุรสีห์ พ.ย. 63 4561/63
357 ส.ต. สุภัทรพงษ์    มานพพงษ์ 5590009134 ม.พัน.31 พล.ร.15 ม.ิย. 63 2061/63
358 อส.ทพ. วุฒิชัย    เกษี 5590009410 กรม ทพ.13 ก.ย. 59 3281/59
359 นาย พงษ์อนันต์    ต้นกันยา 5590009980 ธ.น่าน ธ.ค. 63 5041/63
360 นาย ณัชนนท์กฤต    ต้นกันยา 5590009982 ธ.น่าน ธ.ค. 63 5041/63
361 อส.ทพ. พิราม    แกประโคน 5590010502 กรม ทพ.22 พ.ย. 63 4561/63
362 นาง กนกพิชญ์    หงษ์ขาว 5590011541 มทบ.23 พ.ย. 63 4561/63
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363 ส.ต. ธนวัฒน์    สายเนตร 5600000219 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 63 5041/63
364 ส.ต. ธีรวัฒน์    ช่วยด า 5600001143 สง.สด.จว.ต.ง. ต.ค. 63 4061/63
365 ส.ต. ปิยพงษ์    ฉลาดดี 5600001468 กอง สพบ.พล.ร.6 พ.ย. 63 4561/63
366 น.ส. ปริศนา    ศรีวะอุไร 5600001633 ส่วนกลาง พ.ย. 63 4561/63
367 ส.อ. ภานุวัฒน์    จันทร์เพชร 5600001838 ม.4 พัน.25 รอ. พ.ย. 63 4561/63
368 ส.ต. วีรวิชญ์    มานพ 5600001865 ม.1 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
369 นนส. จักรี    มีแก้ว 5600002264 ร.111 พัน.2 ต.ค. 63 4061/63
370 ส.ท. ฉัตรชัย    สิทธิการ 5600002306 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 63 5041/63
371 ส.อ. ปริญญา    โตกลาง 5600002606 ม.4 พัน.25 รอ. พ.ย. 63 4561/63
372 ส.อ. พงศธร    บุตรพันธ์ 5600002628 ม.4 พัน.25 รอ. พ.ย. 63 4561/63
373 ส.ท. สุขสวัสด์ิ    ขอค า 5600003791 ร.112 พัน.1 ต.ค. 63 4061/63
374 ส.ท. รุจิภาส    อ้นสุวรรณ 5600004210 ธ.บางบัว ธ.ค. 63 5041/63
375 น.ส. ปฐมาภรณ์    เพ็ญชาลี 5600005409 ธ.เซ็ลทรัล อุบลฯ ธ.ค. 63 5041/63
376 อส.ทพ. อาทิตย์   พรรณนาสกุล 5600006197 กรม ทพ.46 ก.ย. 63 3581/63
377 น.ส. สรัญญา    แพทย์เกาะ 5600006374 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 63 5041/63
378 จ.ส.ท. อาทติย์ เศรษฐพงศ์  แทนหาร 5600007557 สปช.ทหาร ต.ค. 63 4061/63
379 อส.ทพ. ณัฐพล    โทสันเทียะ 5600007593 กรม ทพ.22 พ.ย. 63 4561/63
380 นาย ภูมิพัฒน์    กรคณฑี 5600007613 พธ.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
381 ส.ต. กิตติพันธ์    พร้อมสมุท 5600008146 ร.16 พ.ย. 63 4561/63
382 ส.ต. ธนากานต์    แดงนวน 5600008228 มทบ.12 ต.ค. 63 4061/63
383 ส.ท. สิทธิชัย    ยิ้มสมบูรณ์ 5600008371 ร.19 พ.ย. 63 4561/63
384 ส.ท. ทัศนัย    บุตรศรี 5600008635 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. ต.ค. 63 4061/63
385 น.ส. ชุติกาญจน์    พุทธรักษา 5600009203 มทบ.31 ต.ค. 63 4061/63
386 นาย ณัฐพงศ์    พุทธรักษา 5600009204 มทบ.31 ต.ค. 63 4061/63
387 นาย บัวลี    แทนหาร 5600009314 สปช.ทหาร ต.ค. 63 4061/63
388 นาง ปราณีย์    แทนหาร 5600009315 สปช.ทหาร ต.ค. 63 4061/63
389 ส.ต. ดนุพล    เหลาศรี 5600009399 ม.1 พัน.1 รอ. ต.ค. 63 4061/63
390 ส.ท. นิติวัฒน์    สีเทา 5600009427 ม.4 พัน.25 รอ. พ.ย. 63 4561/63
391 ส.ต. สุรชัย    จันทร์ดาคูณ 5600009505 ม.5 พัน.24 รอ. พ.ย. 63 4561/63
392 อส.ทพ. นิรอกีฟยุดีน    เถ๊าะ 5600009646 กรม ทพ.46 ก.ย. 63 3581/63
393 ส.ท.หญิง ภัทรวดี    ภูคุ้มจันอัด 5600010306 ธ.นครนายก ธ.ค. 63 5041/63
394 ส.ท. จิราวัฒน์    อินทนนท์ 5600010496 ร.8 พัน.2 พ.ย. 63 4561/63
395 ส.ต. เอกชัย    เพ็ชรหนู 5600010573 กรม ทพ.43 ส.ค. 63 3081/63
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396 ส.ต. พิริยะ    ขุนพิลึก 5600011218 ร.31 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
397 อส.ทพ. ศุภโชค    นพรัตน์ 5600011241 กรม ทพ.46 ก.ย. 63 3581/63
398 อส.ทพ. อานนท์    ทองเหลือง 5600011267 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
399 ร.ต. ณัฐพงษ์    เสือใหญ่ 5600012277 ธ.นครนายก ธ.ค. 63 5041/63
400 ร.ต. บัณฑิต    จ าเนียรกุล 5600012318 ธ.นครนายก ธ.ค. 63 5041/63
401 ส.ต. เด่นภูมิ    บุตรกาศ 5600013026 พัน.ปพ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
402 นาง สุข    ชายเรือน 5600013078 มทบ.12 ต.ค. 63 4061/63
403 อส.ทพ. สมหวัง    บุญสุข 5600013305 กรม ทพ.48 พ.ย. 63 4561/63
404 อส.ทพ. เจ๊ะฮามิ    บือซา 5600013403 กรม ทพ.48 พ.ย. 63 4561/63
405 อส.ทพ.หญิง ยุวดี    ปิติ 5600013479 กรม ทพ.48 พ.ย. 63 4561/63
406 นาง จรินยา    งานวิชา 5600013583 ธ.น่าน ธ.ค. 63 5041/63
407 น.ส. ธันยพร    ขวัญเมือง 5600013630 กรส.สก.ทบ. ก.ย. 63 3581/63
408 ส.ท. มารุต    เด่นทวี 5610000127 ม.1 พัน.17 รอ. พ.ย. 63 4561/63
409 นนส. ปัญญากร    มั่งค่ัง 5610000891 ส.พัน.6 พล.ร.6 พ.ย. 63 4561/63
410 ส.ต. ณรงค์วิทย์    เทียงดาห์ 5610001178 ม.5 พัน.23 รอ. พ.ย. 63 4561/63
411 ส.อ. ตรังธยา    ปักษี 5610001183 ม.4 พัน.5 รอ. พ.ย. 63 4561/63
412 ส.ท. เมธพนธ์    ขวัญยืน 5610001231 ม.5 พัน.23 รอ. พ.ย. 63 4561/63
413 ส.ท. วีรเกียรติ    ศรีมงคล 5610001247 ม.4 พัน.25 รอ. พ.ย. 63 4561/63
414 อส.ทพ. กิตติศักด์ิ    เทพศรี 5610001473 กรม ทพ.48 พ.ย. 63 4561/63
415 ส.ต. ไกรวิชญ์    ฐิตะสาร 5610002359 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 63 5041/63
416 ส.อ. โชคชัย    ศรีหะจันทร์ 5610002460 ม.5 พัน.23 รอ. พ.ย. 63 4561/63
417 ส.ท. ณัฐสิทธิ ์   เสนุชัย 5610002525 ม.5 พัน.20 รอ. พ.ย. 63 4561/63
418 ส.ท. ทศพร    สัพโส 5610002550 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
419 นนส. ธนากร    ตันตรา 5610002589 ช.1 พัน.112 รอ. ส.ค. 63 3081/63
420 ส.ต. ปฏิญญา    ค าอ้าย 5610002689 ธ.สนามเป้า ธ.ค. 63 5041/63
421 ส.ต. โยธิน    สุขสมเขตร์ 5610002839 ม.5 พัน.24 รอ. พ.ย. 63 4561/63
422 ส.ต. สถิตคุณ    กันทะวัง 5610002957 ป.2 พัน.12 รอ. พ.ย. 63 4561/63
423 นนส. สหรัฐ    สลีอ่อน 5610002979 ม.1 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
424 นนส. อภิเดช    อินทร์วรณ์ 5610003085 ม.พัน.29 รอ. พ.ย. 63 4561/63
425 นนส. อภินันท์    สีนวนนา 5610003086 ร.2 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
426 ส.ท. กฤษฎา    จันทาพูน 5610003198 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 63 5041/63
427 ส.ท. ชินกร    รัตนวัฒนาพงษ์ 5610003343 ธ.บางบัว ธ.ค. 63 5041/63
428 ส.ท. ทนงศักด์ิ    สุดชาค า 5610003415 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 63 5041/63
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429 ส.ท. ภีรายุทธ    ขุ่มด้วง 5610003715 ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 ธ.ค. 63 5041/63
430 ส.ท. รวิสุต    ดวงผกา 5610003750 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 63 5041/63
431 ส.ท. วชิระ    สิงโสภา 5610003772 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 63 5041/63
432 อส.ทพ. ชัยวัฒน์    กล่ินมณี 5610004327 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
433 น.ส. ณัฐกฤตา    บุญมี 5610005167 พธ.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
434 อส.ทพ. อมรเทพ    ช่วยผดุง 5610005312 กรม ทพ.48 พ.ย. 63 4561/63
435 ส.ต. พีรดนย์    นกเทศ 5610006112 ร.31 พัน.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
436 นาง ล าเพย    นกเทศ 5610006113 ร.31 พัน.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
437 นาง ทัศนี    บุญพริก 5610006143 ธ.นครนายก ธ.ค. 63 5041/63
438 น.ส. ยุวดี    อุดมพงษ์ 5610006306 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ธ.ค. 63 5041/63
439 น.ส. อาภัสรา    ทองพุม่ 5610006374 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ธ.ค. 63 5041/63
440 นาง ปาลิดา    อาภาพิศ 5610006583 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ธ.ค. 63 5041/63
441 ส.ต. วัฒนา    ชุมสุข 5610008040 กรมพัฒนา 1 พ.ย. 63 4561/63
442 ส.ต. อัศราวุฒิ    กล่อมจิต 5610008127 ช.1 พัน.112 รอ. ส.ค. 63 3081/63
443 ส.ท. ฐาปนพงศ์    บุญมี 5610008993 ร.19 พัน.2 ต.ค. 63 4061/63
444 ส.ท. ธนพล    พระเรียง 5610009108 ม.1 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
445 ส.ต. พิพัฒน์    หนูเอก 5610009387 ร.5 พัน.3 พ.ย. 63 4561/63
446 ส.ท. ภัทรพล    ผูกพันธ์ 5610009417 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
447 ส.ต. ยุทธกฤต  อยู่ชาติประเสริฐ 5610009496 ม.1 พัน.17 รอ. พ.ย. 63 4561/63
448 ส.ต. ศิวกร    กุศลอภิบาล 5610009648 ช.1 พัน.52 รอ. พ.ย. 63 4561/63
449 ส.ต. สุทธิศักด์ิ    เดชโยธิน 5610009738 ร.31 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
450 อส.ทพ. ชินวัตร    พันชาติ 5610010373 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
451 น.ส. จิณณ์ณณัช    สุวรรณทา 5610010834 ธ.เซ็นทรัล เชียงราย ธ.ค. 63 5041/63
452 พลฯอาสา กฤษฎาวฒิุ  อุตมารัตน์ 5610010923 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
453 พลฯอาสา เจริญทรัพย ์ ปิน่ทอง 5610010929 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
454 พลฯอาสา ชนะพงษ์  สถติป่าแขม 5610010931 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
455 พลฯอาสา ต่วนยดีี   ขะเรมะนัน 5610010934 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
456 พลฯอาสา ทัพบก  ภัทรวราภรณ์ 5610010936 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
457 อส.ทพ. ชาตรี    บุตดีภักตร์ 5610011282 กรม ทพ.46 ส.ค. 63 3081/63
458 อส.ทพ. ณัฐภาส    มินานนท์ 5610011710 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
459 ส.ต. ศรายุทธ    ตันเจริญ 5610012022 ปตอ.2 พ.ย. 63 4561/63
460 อส.ทพ. วีระยุทธ    สุทธิรัตน์ 5610013420 กรม ทพ.48 พ.ย. 63 4561/63
461 อส.ทพ. วีระวุฒิ    ทองทัศน์ 5620000256 กรม ทพ.48 พ.ย. 63 4561/63

14



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ

462 ส.ท. กิตธัช    โกสกูล 5620000801 ร.31 พัน.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
463 ส.ต. เกียรติพล    พงษ์ศิริ 5620000804 ป.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
464 ส.ต. รังสิมันต์ุ    สารสมัคร 5620001320 ม.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
465 ส.ต. วชิรพันธ์   ประวรรณรัมย์ 5620001339 ม.1 พัน.3 รอ. ต.ค. 63 4061/63
466 ส.ต. วัชระ    นินทะวัฒน์ 5620001364 ธ.โลตัส ประชาชื่น ธ.ค. 63 5041/63
467 ส.ต. วิศรุต    เพ็ญศิริ 5620001383 ม.พัน.29 รอ. พ.ย. 63 4561/63
468 ส.ต. ธวัชชัย    สองเมือง 5620001894 ร.2 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
469 ส.ต. ศิระวัฒน์    นีระภัย 5620002178 พล.ร.2 รอ. ม.ิย. 63 2061/63
470 ส.ต. สถาพร    แก้วสีนวน 5620002198 พล.ร.2 รอ. ม.ิย. 63 2061/63
471 ส.ท. สุรชัย    เกรียงพุฒานนท์ 5620002259 ร.2 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
472 อส.ทพ. เดชา    นนทวงษ์ 5620002479 กรม ทพ.13 พ.ย. 63 4561/63
473 พลฯ กรรชัย    วงศ์บรรพต 5620002510 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
474 พลฯ ธนาทร    แสงนคร 5620002519 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
475 พลฯ นคร    ประสานเชื้อ 5620002522 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
476 พลฯ นัฏฐนันท์    อินทรศร 5620002524 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
477 พลฯ มูฮัมมัดเตาฟิก   แวหะมะ 5620002530 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
478 พลฯ สิทธินันท์    แก้วทอง 5620002537 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
479 พลฯ กมน    ตันสมรส 5620002720 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
480 พลฯ คฑาวุธ    ค าจันทร์วงศ์ 5620002723 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
481 พลฯ บรรจง    เรือนพิมพ์ 5620002731 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
482 พลฯ พีรมันต์    บราเฮง 5620002732 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
483 พลฯ มนตรี    ส าราญใจ 5620002734 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
484 พลฯ สราวุธ    สากลไพร 5620002740 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
485 พลฯ สิทธิกร    คุณสมบัติ 5620002742 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
486 พลฯ สุทิวัส    เบ็งยา 5620002744 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
487 นาง ต๋อย    พรมเขียว 5620002807 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 63 5041/63
488 นาย อัมพร    พรมเขียว 5620002820 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 63 5041/63
489 พลฯ กิตติศักด์ิ    วงศ์อนุ 5620003673 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
490 พลฯ คมสัน    ตะก้อง 5620003674 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
491 พลฯ ธนาวุฒิ    วรรณวงษ์ 5620003686 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
492 พลฯ มังคละ    โพธิก์ะต้น 5620003701 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
493 พลฯ วรวิทย์    อุดมวัฒนะ 5620003702 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
494 พลฯ สราวุธ    หาลาภ 5620003708 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
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495 พลฯ สุรศักด์ิ    แย้มพุฒ 5620003710 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
496 พลฯ เหมรัตน์    สังข์ทอง 5620003712 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
497 พลฯ อภิชาติ    ค าเงิน 5620003714 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
498 อส.ทพ. วรวุฒิ    โชติมณี 5620004245 กรม ทพ.46 ส.ค. 63 3081/63
499 อส.ทพ. เอกชัย    หนูทอง 5620004278 กรม ทพ.46 ก.ย. 63 3581/63
500 อส.ทพ. นิพรรณ    พึง่สวัสด์ิ 5620004815 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
501 ส.ต. จิรายุส    บุราคร 5620005272 ม.5 พัน.23 รอ. พ.ย. 63 4561/63
502 ส.ต. มนการ    วงษ์สมบัติ 5620005362 ม.4 พัน.5 รอ. พ.ย. 63 4561/63
503 ส.ต. สินธุธ์น    ครามเขียว 5620005413 ม.5 พัน.20 รอ. พ.ย. 63 4561/63
504 อส.ทพ. วุฒิชัย    อุตรส 5620006335 กรม ทพ.46 ต.ค. 63 4061/63
505 ส.ต. นนทชัย    มั่นคง 5620007397 ร.12 รอ. ม.ิย. 63 2061/63
506 ส.ต. ฤทธิรุท    จุปะมัดตัง 5620007475 ร.12 พัน.1 รอ. ก.ค. 63 2561/63
507 ส.ต. สหรัฐ    ติวเฮือง 5620007513 ร.12 พัน.2 รอ. ม.ิย. 63 2061/63
508 นาง ระมล    นุ่มพิบูรณ์มาน 5620007689 ธ.ถนนสุขาภิบาล 1 ธ.ค. 63 5041/63
509 นาง มนตรี    ดาทุมมา 5620009400 ธ.ส านักพหลโยธิน ธ.ค. 63 5041/63
510 น.ส. วลัยลักษณ์    ผ่องแผ้ว 5620010534 พธ.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
511 ส.ต. กฤษณะ    แก้วปู่ 5620011032 ร.31 รอ. พ.ย. 63 4561/63
512 ส.ต. สมศักด์ิ    ปุไธสง 5620011263 ศป. ม.ีค. 63 481/63
513 อส.ทพ. จิรายุส    เนินทอง 5620011341 กรม ทพ.13 ต.ค. 63 4061/63
514 นาง กาญจนา    เบิกบาน 5620011776 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 63 5041/63
515 ส.ท. ณรงคฤทธิ ์   วันดี 5620011991 ป.2 พัน.12 รอ. พ.ย. 63 4561/63
516 นาย นิ่ม    วันดี 5620011992 ป.2 พัน.12 รอ. พ.ย. 63 4561/63
517 ส.ต. ณัฏฐนันทน์    มีอาจ 5620012738 ม.พัน.29 รอ. พ.ย. 63 4561/63
518 ส.ต. กิตติพัฒน์    ข าทับทิม 5620014477 ร.31 พัน.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
519 ส.ต. ภาสกร    ค าโพธิ์ 5620014858 ร.12 พัน.1 รอ. พ.ค. 63 1581/63
520 ส.ต. ศิวกร    หลานไทย 5620014980 ร.31 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
521 ส.ต. สุวิทย์    สุขวิเศษ 5620015065 ร.31 พัน.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
522 ส.ต. อิสระ    ค าวัจนัง 5620015135 ร.12 พัน.1 รอ. พ.ค. 63 1581/63
523 ส.ต. ธีรยุทธ    กิ่งอินทร์ 5620015154 ม.4 พัน.5 รอ. พ.ย. 63 4561/63
524 ส.ต. วุฒิพงษ์    สุวรรณไตรย์ 5620015987 พัน.จจ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
525 นาง เครือวัลย์    อินทนนท์ 5620016109 ร.8 พัน.2 พ.ย. 63 4561/63
526 อส.ทพ. นันทพล    โสจิตร 5620016265 กรม ทพ.23 พ.ย. 63 4561/63
527 น.ส. ชลธิชา    เปล่ียนประไพ 5620017401 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ธ.ค. 63 5041/63
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528 อส.ทพ. ชารีฟ    มรรคาเขต 5630000797 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
529 อส.ทพ. ณัฐวุฒิ    สงเปีย 5630000800 กรม ทพ.41 ส.ค. 63 3081/63
530 อส.ทพ. สุรพงษ์    สมทอง 5630000815 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
531 นาง ศรีสุดา    นินทะวัฒน์ 5630001132 ธ.โลตัส ประชาชื่น ธ.ค. 63 5041/63
532 นาย สมพร    นินทะวัฒน์ 5630001133 ธ.โลตัส ประชาชื่น ธ.ค. 63 5041/63
533 ส.ต. อิสรพงศ์  วงษ์หนูพะเนาว์ 5630002504 ม.5 รอ. พ.ย. 63 4561/63
534 นาง สุรีย์    เกรียงพุฒานนท์ 5630002878 ร.2 พัน.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
535 อส.ทพ. ซูฮาร์    มูซอดี 5630003067 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
536 อส.ทพ. สิทธิพล    วันทอง 5630003073 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
537 อส.ทพ. พรมลิขิต   จันทร์ก าจร 5630003150 กรม ทพ.46 ก.ย. 63 3581/63
538 อส.ทพ. หาญณรงค์    อินชูด 5630004065 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
539 ส.ต. พันธวิศ    ผาดาสิทธิ์ 5630005216 ม.พัน.4 พล.1 รอ. ส.ค. 63 3081/63
540 ส.ต. สร้างสรรค์    หาวันทา 5630005544 ศม. ต.ค. 63 4061/63
541 นาย อภิสิทธิ ์   บัวเผ่ือน 5630005942 ธ.เพียวเพลส ราชพฤกษ์ ธ.ค. 63 5041/63
542 ส.อ. สมชาย    หนูนารถ 5630006633 ป.5 พัน.15 ต.ค. 63 4061/63
543 นาย ปฎิญญา    ปะทิเก 5630006679 มทบ.23 ก.ย. 63 3581/63
544 นาย สุทธิชาติ    ปะทิเก 5630006680 มทบ.23 ก.ย. 63 3581/63
545 น.ส. อาทิตยา    ปะทิเก 5630006681 มทบ.23 ก.ย. 63 3581/63
546 นาง บังอร    ประภาษี 5630008720 ส่วนกลาง พ.ย. 63 4561/63
547 ส.ท. วีระศักด์ิ    ประภาษี 5630008722 ส่วนกลาง พ.ย. 63 4561/63
548 น.ส. พิมพฺล์ดา  น้ าจันทร์เจริญ 5630009926 ธ.โลตัส ประชาชื่น ธ.ค. 63 5041/63
549 จ.ส.อ. ประภาส    พินิจนึก ต100042/28 มทบ.16 ต.ค. 63 4061/63
550 นาง วันนา    เอี่ยมแจ้งพันธุ์ ต100140/28 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 63 5041/63
551 นาง สุรัตน์    คล้ายพงษ์ ต10034/12 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
552 นาง วิลาวรรณ์    นิลพลหาญ ต100960/28 ธ.สกลนคร ธ.ค. 63 5041/63
553 พ.ต. สมเดช    ศรีโวหะ ต101274/28 ธ.ศรีสะเกษ ธ.ค. 63 5041/63
554 ส.อ. พชร    บุญรัตน์ ต104470/28 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
555 นาง ธัญพร    สมฤทธิ์ ต105716/28 ธ.ท่าแพ ธ.ค. 63 5041/63
556 นาง จ าเนียร    วงศ์เมฆ ต105935/28 ธ.ทุง่สง ธ.ค. 63 5041/63
557 นาง ดวงจันทร์    สวนส าแดง ต107126/29 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 63 5041/63
558 จ.ส.อ. สาโรจน์    ฐานสมบัติ ต108080/29 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
559 นาง เจียมใจ    ทิศอุ่น ต112755/29 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
560 นาง วาด    พบมิตร ต113280/29 ธ.ราชบุรี ธ.ค. 63 5041/63
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561 ร.ท. ยนต์หงษ์    บุษดี ต115881/29 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 63 5041/63
562 นาง สมบูรณ์    อ่อนแก้ว ต117807/29 ธ.บางบัวทอง ธ.ค. 63 5041/63
563 นาง เครือวัลย์    การหนัก ต119098/29 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
564 ร.อ. จ ารัส    บุตรสุริย์ ต119617/29 ธ.สกลนคร ธ.ค. 63 5041/63
565 นาง สมปอง    สุขสมชล ต119998/29 ธ.ตะพานหิน ธ.ค. 63 5041/63
566 นาง กัญญา    ชฏาวงษ์ ต121060/29 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
567 นาง มาลี    ทรงประเสริฐ ต12142/13 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 63 5041/63
568 นาง นิตยา    ด้วงฟัก ต124448/29 ธ.ปากเกร็ด ธ.ค. 63 5041/63
569 ร.ท. เอี่ยม    พูลอ้น ต124465/29 กร.ทหาร ต.ค. 63 4061/63
570 จ.ส.อ. สุปัน    ศิริเมืองจันทร์ ต125477/29 ธ.พญาไท ธ.ค. 63 5041/63
571 พ.ท. อ านาจ    เรืองสูงเนิน ต129482/30 มทบ.21 พ.ย. 63 4561/63
572 นาง มานพ    เรืองสูงเนิน ต129484/30 มทบ.21 พ.ย. 63 4561/63
573 นาง โสภี    ผินสูงเนิน ต129485/30 มทบ.21 พ.ย. 63 4561/63
574 นาย ธนกฤต    พึง่โพธิ์ ต129994/30 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ธ.ค. 63 5041/63
575 นาง นงเยาว์    กัลยาณมิตร ต131253/30 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ธ.ค. 63 5041/63
576 นาง สะอาด    วงษ์สุพรรณ ต132764/30 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
577 จ.ส.อ. ประเสริฐ    จันทร์พันธ์ ต135077/30 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
578 นาง เล่ียม    ตุ้นสกุล ต135238/30 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 63 5041/63
579 นาง จ าปี    พรหมแสนจันทร์ ต13592/14 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 63 5041/63
580 นาง บุญช่วย    น้อยการนา ต137757/30 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
581 นาง ช่อทิพย์    อ้นส าราญ ต137765/30 ธ.สนามเสือป่า ธ.ค. 63 5041/63
582 นาง ทิพวัลย์    แจ่มกระจ่าง ต138990/30 ธ.เดอะมอลล์ ท่าพระ ธ.ค. 63 5041/63
583 จ.ส.อ. ปรีชา    จั่นเจิมทอง ต141071/30 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
584 ร.ท. ธรรมสรณ์  จันทวงษาโรจน์ ต141173/30 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
585 นาง ศศิธร    ศรีชาติ ต142092/30 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 63 5041/63
586 นาง ผ่องศรี    ต้นกันยา ต142149/30 ธ.น่าน ธ.ค. 63 5041/63
587 ร.ต. พิษณุ    หวังชะนะ ต142593/30 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
588 นาง ยุพิน    คล้ายทวน ต145082/30 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 63 5041/63
589 น.ส. บุญสม    ผลยะวา ต145177/30 ธ.เพียวเพลส ราชพฤกษ์ ธ.ค. 63 5041/63
590 น.ส. ยุพิน    ทับสวัสด์ิ ต145942/31 ธ.เดอะมอลล์ ท่าพระ ธ.ค. 63 5041/63
591 จ.ส.อ. บวร    ค าผาย ต147601/31 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
592 นาง อารีย์    นันทปรีชา ต148933/31 ธ.ตลาดเซฟวัน น.ม. ธ.ค. 63 5041/63
593 ส.ท. บรรจบ    ศรีนนท์ ต149032/31 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 63 5041/63
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594 นาย เกิด    ช้อยขุนทด ต149382/31 ธ.ถ.ประจักษ-์แยกศาลหลักเมอืง ธ.ค. 63 5041/63
595 นาง สุภาพ    ฉาไธสง ต149599/31 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
596 นาง ค าปลิว    บุษดี ต150069/31 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 63 5041/63
597 นาง กานดา    ต่อสุวรรณ์ ต151244/31 ธ.ฟิวเจอร์พาร์ค  รังสิต ธ.ค. 63 5041/63
598 นาง ปาณิสรา    วาปี ต152413/31 ธ.สุรวงศ์ ธ.ค. 63 5041/63
599 นาง ประไพ    สายวรรณะ ต152906/31 ธ.ราชด าเนิน ธ.ค. 63 5041/63
600 จ.ส.อ. อุดม    ฉิมนอก ต153960/31 ม.5 พัน.20 รอ. ต.ค. 63 4061/63
601 พ.ต. วีรพล    ภูธร ต154175/31 ธ.สระบุรี ธ.ค. 63 5041/63
602 จ.ส.อ. ธวัชชัย    อรุณเสวก ต154711/31 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
603 จ.ส.อ. อนันตชัย    จันทรทิณ ต156049/31 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
604 นาง พรทิพย์    เฟือ่งฟู ต156862/31 ธ.เพชรบุรี พ.ย. 63 4561/63
605 นาง อัสราณีย์    บุสษา ต159105/31 ม.1 พัน.17 รอ. ต.ค. 63 4061/63
606 นาง วรรณา    มีเสมา ต160168/31 ธ.ราชด าเนิน พ.ย. 63 4561/63
607 นาง สุวิมล    ประทุมพันธ์ ต161268/31 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 63 5041/63
608 จ.ส.อ. เสกสันต์    ยศปัญญา ต161658/31 ธ.พิษณุโลก ธ.ค. 63 5041/63
609 นาง ชเรียม    ชูมี ต161673/31 ธ.เซ็นทรัล พิษณุโลก ธ.ค. 63 5041/63
610 นาง งาม    ภูมิล าเนา ต162704/31 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 63 5041/63
611 นาง วิไลภรณ์    อรุณเพ็ง ต163491/31 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 63 5041/63
612 นาย แกะ    ค าอุ่น ต164399/31 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 63 5041/63
613 ร.ต. เฉลิมพล    พรมประไพ ต164733/31 มทบ.36 ต.ค. 63 4061/63
614 นาง จารุรัช    พรหมลัทธิ์ ต164937/31 ธ.เพชรบูรณ์ ธ.ค. 63 5041/63
615 นาง นวลจันทร์    วงษ์สุวรรณ ต165156/31 ธ.อ่างทอง ธ.ค. 63 5041/63
616 ร.อ. ประยุทธ    วงค์ตา ต166562/31 ช.พัน.9 พล.ร.9 ต.ค. 63 4061/63
617 ร.ต. จ ารัส    ชัยเรืองศรี ต166584/31 ธ.กาฬสินธุ์ ธ.ค. 63 5041/63
618 จ.ส.อ. กิตติ    จันทลุน ต166793/31 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
619 น.ส. ฉัฐนันท์    หอมกล่ินอุบล ต167351/31 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ธ.ค. 63 5041/63
620 นาง วิญญาณ    ฐานสมบัติ ต169215/32 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
621 นาย มุกดา    ฐานสมบัติ ต169216/32 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
622 นาย สมฤทธิ ์   จั่นเพ็ชร ต169875/32 ส่วนกลาง พ.ย. 63 4561/63
623 นาง หนู    ระวิพันธ์ ต171366/32 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
624 นาย สมชาย    มิยะเศษ ต171532/32 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
625 นาง ล าใย    วิรพรรณ์ ต171945/32 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 63 5041/63
626 นาง บุญชู    ไลไธสง ต176830/32 ธ.โลตัส โคราช 2 ธ.ค. 63 5041/63
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627 นาง อัมรา    แสนเพชร ต176903/32 ธ.กาฬสินธุ์ ธ.ค. 63 5041/63
628 นาง ทอน    พิมพ์ไสย์ ต179187/32 ธ.พนมสารคาม ธ.ค. 63 5041/63
629 นาง สุภาณี    จ าปาพุด ต183084/32 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
630 นาย เพิม่วิทย์    ประทุมพันธ์ ต184649/32 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 63 5041/63
631 จ.ส.อ. สมควร    ลองจ านงค์ ต184809/32 ธ.ถ.พิบูลละเอียด ธ.ค. 63 5041/63
632 นาง คนึง    เรือโป๊ะ ต185601/32 ธ.นางรอง ธ.ค. 63 5041/63
633 นาง สังเวียน    นิลคล้าย ต187131/32 ธ.เพชรบูรณ์ ธ.ค. 63 5041/63
634 นาง จ านงค์    สอไชยยศ ต188616/32 ธ.เชียงราย ธ.ค. 63 5041/63
635 นาง สมใจ    ด้วงบัว ต189999/32 ธ.พิษณุโลก ธ.ค. 63 5041/63
636 ร.ท. สุชาติ    รางทอง ต190018/32 ธ.เสนานิคม ธ.ค. 63 5041/63
637 นาง ฉวีวรรณ    ปะทิเก ต190575/32 มทบ.23 ต.ค. 63 4061/63
638 ร.ต. ถนอม    รอดปรีชา ต19283/17 ธ.สนามเสือป่า ธ.ค. 63 5041/63
639 นาย สนิท    กิ่นจันทร์ ต193104/32 ธ.พะเยา ธ.ค. 63 5041/63
640 นาง ผานิต    ใหม่จันทร์ดี ต193702/32 ธ.อุทัยธานี ธ.ค. 63 5041/63
641 จ.ส.อ. สมเจตน์    นฤหาย ต193706/32 มทบ.31 ต.ค. 63 4061/63
642 นาย ชาย    ศรีแพงมูล ต194113/32 ธ.กาฬสินธุ์ ธ.ค. 63 5041/63
643 นาง โสภี    ศรีแพงมูล ต194114/32 ธ.กาฬสินธุ์ ธ.ค. 63 5041/63
644 น.ส. อาจารีย์    ศิริวัฒน์ ต194868/32 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 63 5041/63
645 นาย อภิธรรม    วรภัย ต194870/32 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 63 5041/63
646 พล.อส. ถาวร    คงสอน ต200172/33 มทบ.12 ต.ค. 63 4061/63
647 นาง วงค์    คงสอน ต200173/33 มทบ.12 ต.ค. 63 4061/63
648 นาง บาง    ศรีภูแพน ต200250/33 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
649 นาง ประครองศรี    ฉิมป้อง ต200355/33 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 63 5041/63
650 นาย ฉลอง    วงศ์ชารี ต201735/33 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 63 5041/63
651 นาง ปรารถนา    ขันทอง ต203387/33 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ธ.ค. 63 5041/63
652 น.ส. ชูชีพ    วรภัย ต203875/33 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 63 5041/63
653 นาย นพพรชัย  จันทวงษาโรจน์ ต203902/33 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
654 นาง สังเวียน    อนุพันธ์ ต204768/33 ธ.ปราจีนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
655 จ.ส.อ. สุภี    เนตรสุพรรณ ต205235/33 มทบ.12 ต.ค. 63 4061/63
656 นาง ทุมมา    ประภาสัย ต205694/33 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
657 นาย สมบัติ    สุขสอน ต206948/33 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
658 นาง ละเอียด    ข ารอด ต207648/33 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
659 ร.ต. สุริยัณห์    อินภิบาล ต208404/33 ป.4 พัน.4 ต.ค. 63 4061/63
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660 นาง ยุภา    กล้าหาญ ต209156/33 ธ.โชคชัย 4 ธ.ค. 63 5041/63
661 นาง ข า    ลองจ านงค์ ต209951/33 ธ.ถ.พิบูลละเอียด ธ.ค. 63 5041/63
662 น.ส. ทวน    ตลับทอง ต209952/33 ธ.ถ.พิบูลละเอียด ธ.ค. 63 5041/63
663 นาง วร    ศรีโวหะ ต210377/33 ธ.ศรีสะเกษ ธ.ค. 63 5041/63
664 นาง ถนอม    เปีย่มสิน ต21173/17 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 63 5041/63
665 จ.ส.อ. ชัยยงค์    พูลสวัสด์ิ ต212754/33 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ส.ค. 63 3081/63
666 จ.ส.อ. ราชันย์   อ าพนราชมณี ต213531/33 ธ.ล าปาง ธ.ค. 63 5041/63
667 นาง สมสมัย    เพ็ชรหาญ ต214177/33 ธ.แพร่ ธ.ค. 63 5041/63
668 นาง กาญจนา    ขรวงศ์ ต214452/33 ธ.พะเยา ธ.ค. 63 5041/63
669 นาย ค ามา    ต๊ิบใจ ต214770/33 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
670 นาง จันทร์ทอง    ต๊ิบใจ ต214771/33 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
671 ร.อ. ประสิทธิ ์   ลมสูงเนิน ต215644/33 ธ.รามอินทรา กม.4 ธ.ค. 63 5041/63
672 นาง พิกุล    บุญแก้ว ต218471/33 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 63 5041/63
673 นาง บุญส่ง    พุม่จิต ต22122/17 ช.21 พ.ย. 63 4561/63
674 ร.ต. นิกร    บุตรวรรณ์ ต222266/33 ธ.สระบุรี ธ.ค. 63 5041/63
675 นาง สุจรรยา    พูนน้ าเพชร ต224846/34 ธ.เดอะมอลล์ ท่าพระ ธ.ค. 63 5041/63
676 นาย นพดล    ตาละลักษมณ์ ต225133/34 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
677 นาง สมลักษณ์    กุลวงค์ ต225646/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 63 5041/63
678 นาง อรอินทร์    อุปชา ต225647/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 63 5041/63
679 นาย ยงยุธ    หรีดบุญลือ ต226795/34 ธ.กาญจนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
680 น.ส. สุวตรี    จริต้น ต227164/34 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ ธ.ค. 63 5041/63
681 ส.ต. สายชล    เรือโป๊ะ ต231847/34 ธ.นางรอง ธ.ค. 63 5041/63
682 นาง กัญชิดา    ค ามูล ต232478/34 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
683 จ.ส.อ. เจริญ    ผดุง ต232792/34 ธ.ฮอด ธ.ค. 63 5041/63
684 นาย นาค    อ้ายถา ต232794/34 ธ.ฮอด ธ.ค. 63 5041/63
685 นาง จันทร์    อ้ายถา ต232795/34 ธ.ฮอด ธ.ค. 63 5041/63
686 นาย สุรพงษ์    นาควัชรางกูร ต233313/34 ธ.แหลมทองพลาซ่าระยอง ธ.ค. 63 5041/63
687 นาง อุดม    แช่มสอาด ต233427/34 รวท.อท.ศอพท. ต.ค. 63 4061/63
688 นาง กันทิมา    อาจมาก ต234318/34 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 63 5041/63
689 นาง ทองรัตน์    ถิ่นจอม ต235331/34 ธ.หล่มสัก ธ.ค. 63 5041/63
690 นาง กมลภา    อั้นจุกฉุน ต236402/34 ธ.อยุธยา ธ.ค. 63 5041/63
691 นาง วิไล    นวลทอง ต237398/34 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
692 นาง รจนา    แก้วเสนา ต237845/34 ธ.สกลนคร ธ.ค. 63 5041/63
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693 นาย ล าใย    เสือจ าศิล ต239351/34 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
694 นาง บน    นิ่มปรางค์ ต241520/34 ธ.ปราจีนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
695 นาง สมร    การหนัก ต2429/09 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
696 นาง ยูร    นิรันดร ต243631/34 ธ.พะเยา ธ.ค. 63 5041/63
697 พ.อ.อ.(ทอ.) เจนณรงค์  รุณรุทธิ์ ต244276/34 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 63 5041/63
698 นาง ปราณี    รุณรุทธิ์ ต244277/34 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 63 5041/63
699 นาง สนิท    ชูศรี ต244991/34 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 63 5041/63
700 น.ส. สมบัติ    สุขเกษม ต246723/34 ธ.สระบุรี ธ.ค. 63 5041/63
701 นาง สมหมาย    ศรีสนพันธ์ ต246875/34 ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 ธ.ค. 63 5041/63
702 นาง สุวะนา    ทองลือ ต250746/35 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 63 5041/63
703 นาง สุพัตรา    วงค์จันทร์ต๊ะ ต252300/35 ธ.โคกมะตูม-พิษณุโลก ธ.ค. 63 5041/63
704 จ.ส.ต. สมชาย  โสมนัสนานนท์ ต254003/35 ธ.กาฬสินธุ์ ธ.ค. 63 5041/63
705 นาย หนูเภา    ฉิมป้อง ต254391/35 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 63 5041/63
706 นาง ปราณี    จันทรชิต ต255783/35 ธ.ราชบุรี ธ.ค. 63 5041/63
707 น.ส. ปราณีจันทร์    โพธิส์นธิ์ ต256305/35 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 63 5041/63
708 นาย บรรยงค์    ค าโสกเชือก ต256561/35 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 63 5041/63
709 นาง ภิญญดา    ลับแล ต257061/35 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 63 5041/63
710 นาง รุ่งทิวา    โพดกาลง ต258249/35 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
711 นาย สุดใจ    คงกะพันธ์ ต259086/35 มทบ.36 ต.ค. 63 4061/63
712 นาง ศศิธร    ลองจ านงค์ ต260302/35 ธ.ถนนพิบูลละเอียด ธ.ค. 63 5041/63
713 นาง กฤษณา    พิลาเกิด ต261343/35 ธ.เพชรบูรณ์ ธ.ค. 63 5041/63
714 นาย อดิศักด์ิ    เนียมน้อย ต261355/35 ธ.เพชรบูรณ์ ธ.ค. 63 5041/63
715 นาง สุวรรณา    แก้วเรือง ต264462/36 ธ.ราชบุรี พ.ย. 63 4561/63
716 จ.ส.อ. วิโรจน์    จันฤาไชย ต265095/36 ธ.ถนนพัฒนาการ ธ.ค. 63 5041/63
717 นาง หอมทรัพย์    โสมแพง ต265618/36 ธ.ย่อยถ.พหลโยธิน-สะพานใหม่ ธ.ค. 63 5041/63
718 จ.ส.อ. ยิ่งยศ    ไชยสาลี ต267176/36 กรมพัฒนา 4 พ.ย. 63 4561/63
719 นาย ทิม    รักบุญ ต269889/36 ธ.โลตัส โคราช 2 ธ.ค. 63 5041/63
720 นาง วิไล    ชมภูราษฎร์ ต271442/36 ธ.สกลนคร ธ.ค. 63 5041/63
721 นาง ยุภาพรรณ    ทุมนันท์ ต271556/36 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 63 5041/63
722 นาง บุญเรียน    มงคลพิศ ต271743/36 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 63 5041/63
723 นาง เพชรรัตน์    สุวรรณสน ต272537/36 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
724 นาง จันทร์พร    ค าเขียว ต275941/37 ธ.พะเยา ธ.ค. 63 5041/63
725 นาย ชาญรบ    บุญดา ต276040/37 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
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726 พ.ท. อนุชา    จันทะนาม ต276215/37 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
727 นาง ธัญญารัตน์   ชวลีระวิวงศ์ ต27743/18 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 63 5041/63
728 ส.อ. นิพิพัฒน์    ยิ้มหร่ิม ต278019/37 ธ.ก าแพงแสน ธ.ค. 63 5041/63
729 นาง สมใจ    อินภิบาล ต278921/37 ป.4 พัน.4 ต.ค. 63 4061/63
730 นาง เฉลียว    ทับทรวง ต278984/37 ธ.ตาคลี ธ.ค. 63 5041/63
731 นาง ศรีรุด    นาจันทร์ทอง ต279348/37 ธ.ล าพูน ธ.ค. 63 5041/63
732 นาง ไสว    มาลัย ต280663/37 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 63 5041/63
733 จ.ส.อ. ปริญญา    พุม่จิต ต282525/37 ช.21 พ.ย. 63 4561/63
734 จ.ส.อ.หญิง ปรมาพร   ฉัตร์ค า ต282987/37 ส่วนกลาง พ.ย. 63 4561/63
735 ร.ต. ศักด์ิดา    แสงสุวรรณ ต283303/37 ช.21 พ.ย. 63 4561/63
736 นาง นงเยาว์    พุฒแก้ว ต285111/38 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
737 ร.ท. สุนทร    พุฒแก้ว ต285465/38 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
738 จ.ส.อ. วิเชียร    ต๊ิดเหล็ง ต288978/38 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
739 นาย สุรวุฒิ    หนุนภักดี ต289546/38 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ธ.ค. 63 5041/63
740 จ.ส.อ. ชาติชาย    เกตุอรุณ ต290480/38 ธ.เซ็ลทรัล อุบลราชธานี ธ.ค. 63 5041/63
741 จ.ส.อ. สมศักด์ิ    วัดทอง ต29218/19 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ธ.ค. 63 5041/63
742 นาย จ านงค์    คล้ายพงษ์ ต30326/19 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
743 จ.ส.อ. พายัพ    เรไร ต32945/20 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ธ.ค. 63 5041/63
744 นาง บุญร่วม    ช านิกล้า ต36382/21 ธ.ถ.พิบูลละเอียด ธ.ค. 63 5041/63
745 นาง จันทร์เพ็ญ    ทองทรัพย์ ต37145/21 ธ.บ้านค่าย ธ.ค. 63 5041/63
746 นาง สมบูรณ์    อรรถบท ต39335/21 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ธ.ค. 63 5041/63
747 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ    โมลาดุก ต40111/21 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
748 นาง บุญธรรม    น่วมมะสิงห์ ต41874/22 ธ.ปราจีนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
749 นาง อัจฉรา    พูลเกษ ต42854/22 ธ.บางบัวทอง ธ.ค. 63 5041/63
750 ส.อ. อุดม    นิคมเรืองฤทธิ์ ต44487/22 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 63 5041/63
751 นาง มลิวัลย์    ชื่นเจริญ ต45716/22 ส่วนกลาง พ.ย. 63 4561/63
752 นาย กะบิน    แย้มจั่น ต50539/23 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ธ.ค. 63 5041/63
753 นาง ปราณี    นนทศิริ ต51146/23 ธ.รังสิต ธ.ค. 63 5041/63
754 นาง ละมัย    แย้มจั่น ต51424/23 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ธ.ค. 63 5041/63
755 นาง วิเชียร    แย้มจั่น ต51485/23 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ธ.ค. 63 5041/63
756 นาง ส าเหน็ก    พลศรี ต55090/24 ธ.บุรีรัมย์ ธ.ค. 63 5041/63
757 นาง สมพร    ณรงค์แสง ต57078/24 ส่วนกลาง พ.ย. 63 4561/63
758 นาง อุบลรัตน์    จันทร์ใด ต57238/24 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
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759 นาย นิลรัตน์    ศรีสนพันธุ์ ต60308/25 ธ.บิก๊ซี-ลพบุรี 2 ธ.ค. 63 5041/63
760 นาง นกแก้ว    ทองพรหมราช ต61039/25 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 63 5041/63
761 ร.ท. ศุภวุฒิ    วรรณภูงา ต62384/25 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 63 5041/63
762 ร.อ. สมพงษ์    พุม่พฤกษ์ ต62495/25 ธ.ถนนติวานนท์ ธ.ค. 63 5041/63
763 นาง ปราณี    มณีสถิตย์ ต63962/25 ธ.เสนานิคม ธ.ค. 63 5041/63
764 ร.อ. บัญชา    ศุภมานพ ต64039/25 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
765 จ.ส.อ. บวร    คงสุข ต64142/25 ธ.นครพนม ธ.ค. 63 5041/63
766 ร.ต. ยุทธภูมิ    ค าภูแสน ต69544/26 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 63 5041/63
767 นาย ยุทธยง    ภูเ่สน ต70785/26 ธ.แพร่ ธ.ค. 63 5041/63
768 นาง สายยู    พูลแย้ม ต71047/26 ธ.พะเยา ธ.ค. 63 5041/63
769 นาง องุ่น    คุ้มโต ต71562/26 ธ.ชลบุรี ธ.ค. 63 5041/63
770 นาย ระมั่ง    มั่นศิล ต71563/26 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ธ.ค. 63 5041/63
771 จ.ส.อ. วิทยา    ชฏาวงษ์ ต72320/26 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
772 จ.ส.อ. สมนึก    ยุวะดต ต76154/26 ธ.กาญจนบุรี ธ.ค. 63 5041/63
773 ส.อ. ณรงค์    คงมี ต78371/26 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 63 5041/63
774 ร.ต. ยุทธศักด์ิ    สมุห์ทัย ต78720/26 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
775 นาง บัญอร    คุ้มพล ต79162/26 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 63 5041/63
776 พ.อ. ชานนท์    วิเศษศิริ ต81469/27 ธ.สนามเสือป่า ธ.ค. 63 5041/63
777 นาง วิภาพร    ปรีดี ต83744/27 ธ.เดอะมอลล์ ท่าพระ ธ.ค. 63 5041/63
778 นาง สมปอง    ขุนนา ต84118/27 ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ ธ.ค. 63 5041/63
779 นาย ถวิล    โทนทอง ต84831/27 ธ.ปทุมธานี ธ.ค. 63 5041/63
780 ส.อ. ชรินทร์    พรหมอินทร์ ต85873/27 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
781 นาง สวาท    ชมภูศรี ต87621/27 สลก.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
782 จ.ส.อ. อมร    ศรีประไพ ต88895/27 สลก.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
783 นาง ไสว    อินทร์คูณ ต90320/27 ธ.ปักธงชัย ธ.ค. 63 5041/63
784 น.ส. ดลธร    ทองศิลา ต91371/27 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 63 5041/63
785 นาง สงวน    อ านวยเลขา ต92789/28 ธ.เสนานิคม ธ.ค. 63 5041/63
786 จ.ส.อ. วีระชัย    ชมภู่ ต93722/28 ธ.อุทัยธานี ธ.ค. 63 5041/63
787 นาย สุรเชษฐ์    เพ่งชัด ต98705/28 ธ.ปากเกร็ด ธ.ค. 63 5041/63
788 นาง ทนันท์วิรัช   แสนยะนันท์ ส10503/24 ธ.รังสิต-คลอง 3 ธ.ค. 63 5041/63
789 นาง พิมพ์    บัวมน ส16129/29 ธ.กรุงเกษม ธ.ค. 63 5041/63
790 นาง ละเมียด    คุลี ส18245/31 ธ.ปราณบุรี ธ.ค. 63 5041/63
791 พ.อ.พิเศษ วรการ    วงศ์สังข์ ส20965/33 สง.ปรมน.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
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792 พ.อ. วิจิตร    ใจกล้า ส21106/33 ธ.เพชรบุรี ธ.ค. 63 5041/63
793 นาง พรรณภา    ค าฤาชา ส22076/33 ธ.บิก๊ซี แจ้งวัฒนะ ธ.ค. 63 5041/63
794 พ.อ. ชนากร    ธรรมทาทอง ส2279/10 ธ.เตาปูน ธ.ค. 63 5041/63
795 พ.อ. อัมพร    มีมาก ส23846/35 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 63 5041/63
796 นาง แววดาว    บางเหลือง ส24129/35 มทบ.31 ต.ค. 63 4061/63
797 นาง รนางค์    พรหมรุ่งเรือง ส25930/38 สลก.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
798 นาง ระเบียบ    ศกุนตนาค ส2966/12 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 63 5041/63
799 นาง จ านงค์    สายะสมิต ส4914/15 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ธ.ค. 63 5041/63
800 น.ส. อารมณ์    ผดุงพรรค ส9825/23 ธ.วงเวียนใหญ่ ธ.ค. 63 5041/63

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี้  ส าเนาทะเบยีนบา้น,   ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
    และใบส าคัญความเหน็แพทย์
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ     ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอน
    สภาพจึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ 
    ใหติ้ดต่อสอบถาม โทร.0 2654 7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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