
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาย ชัชวาลย์    จีบแก้ว 5395002847 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 64 5541/63
2 นาง พกิุล    จิ๋วโคราช 5396001786 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
3 นาง เบญจมาศ    บญุมาก 5396002052 ธ.นครนายก ม.ค. 64 5541/63
4 นาง สันทนา    บวัทวน 5396004293 ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ ม.ค. 64 5541/63
5 นาง ภาวนา    ฮ้ีเกษม 5396004841 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 64 5541/63
6 จ.ส.อ. สมศักด์ิ    ยอดคง 5405007094 มทบ.46 ต.ค. 63 4061/63
7 นาง เนตรนภา    ประทมุเมศ 5405011975 ธ.พษิณุโลก ม.ค. 64 5541/63
8 นาย ณวสัห ์   ประกอบสุข 5405016754 ธ.ศิริราช ธ.ค. 63 5041/63
9 จ.ส.อ. ดานัย    กล่ันกล่ิน 5405018122 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 64 5541/63
10 จ.ส.อ.หญิง ล าพงึ    เอียวงษ์ 5405018195 ธ.อุดรธานี ม.ค. 64 5541/63
11 นาง สมนึก    ล าพชัวา 5406001824 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
12 นาย แก่น    ภริมย์สุข 5406002254 ธ.สระบรีุ ม.ค. 64 5541/63
13 นาง กัญญา    สูงชัยภมูิ 5406002255 ธ.สระบรีุ ม.ค. 64 5541/63
14 นาง ยุวดี    เพิ่มขึ้น 5406004677 ธ.สระบรีุ ม.ค. 64 5541/63
15 นาง ส าอางค์    วรรณพงศ์ 5406006006 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
16 นาง นัยนา    เสวกวหิารี 5406007254 ธ.สิงหบ์รีุ ม.ค. 64 5541/63
17 นาง กุลยาภรณ์    เยากรกุล 5406012373 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
18 นาง ฉววีรรณ์    แสนสุข 5406013045 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
19 นาง จันทนา    พนัโกฎิ 5406015896 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
20 จ.ส.อ. ราชิต    ระพมิพ์ 5410001600 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 64 5541/63
21 นาย สุชีพ    คชเจริญ 5410002965 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
22 ส.อ. นภสินธุ ์   อุ่นสมัย 5410003960 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
23 ร.อ. ทพิย์รัตน์    ณรงค์ทพิย์ 5410010427 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ค. 64 5541/63
24 พ.ต. ปณิุกา    เต้ียสุด 5410010596 ธ.พนัสนิคม ม.ค. 64 5541/63
25 จ.ส.อ. อ านวย    กล่ินผา 5410010823 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 64 5541/63
26 นาง เรณู    จงอุตส่าห์ 5410011942 ป.6 พนั.16 ธ.ค. 63 5041/63
27 จ.ส.อ. วโิรจน์    เมฆพุ่ม 5410017158 รพศ.3 ธ.ค. 63 5041/63
28 พ.อ.พเิศษ ตรีรัตน์  ตันศรีวงษ์ 5410018220 ธ.นครพนม ม.ค. 64 5541/63
29 นาง อรทยั    ศิรินทร์ 5410018245 ธ.นครพนม ม.ค. 64 5541/63
30 จ.ส.อ. ธานินทร์    ใจกล้า 5410018873 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
31 นาง ทองใบ    ใจกล้า 5410018878 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
32 จ.ส.อ. เชาวลิต    หว่งรักษ์ 5410019659 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ม.ค. 64 5541/63
33 จ.ส.อ. คมน์ณพทัธ ์  จงใจรักษ์ 5410023399 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 64 5541/63
34 จ.ส.อ. ธนพร    บตุรสาระค า 5420000502 พล.ร.6 ธ.ค. 63 5041/63
35 นาง หนูพร    เดียงกุล 5420001082 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
36 น.ส. แสงฟา้    หน่อชาย 5420001355 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 64 5541/63
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37 น.ส. กาญจนา   แสงสุวรรณ 5420001641 ธ.สามง่าม ม.ค. 64 5541/63
38 นาง สมคิด    วงค์แวน่ 5420005690 ธ.อุดรธานี ม.ค. 64 5541/63
39 นาง ทศันีย์วรรณ  บตุรสาระค า 5420006539 พล.ร.6 ธ.ค. 63 5041/63
40 จ.ส.ต. กิตติพชิญ์  เจตน์จตุรภทัร 5420008591 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
41 นาง วรารัตน์    ปงิยศ 5420009706 ธ.สามง่าม ม.ค. 64 5541/63
42 นาง ประนอม    เศรษฐี 5430003009 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 64 5541/63
43 นาง อรวรรณ    ศรีสมุทร์ 5430003270 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 64 5541/63
44 จ.ส.อ. จีรัชญ์    กังวล 5430005688 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 64 5541/63
45 จ.ส.อ. สมาน    สุตัน 5430005830 ธ.อ านาจเจริญ ม.ค. 64 5541/63
46 นาง ประภารัช    ศิริพนัธุ์ 5430005912 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
47 น.ส. พทัธนันท ์   วงษดี์ 5430007082 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
48 จ.ส.ต. สุริยัน    ถานทองดี 5430007687 มทบ.29 ธ.ค. 63 5041/63
49 จ.ส.อ. โสภา    ทาสีแสง 5430009974 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
50 น.ส. ค าหล้า    พึ่งเมือง 5440002515 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
51 นาย อร    ช่วงสิงห์ 5440002774 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ม.ค. 64 5541/63
52 นาง เพญ็ศรี    พลอดขุนทด 5440004094 ธนาณัติ พ.ย. 63 5081/63
53 พ.ต.หญิง ปฎมิาพร    คงข า 5440004149 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
54 นาย นคร    อินทรประชา 5440006006 ธ.เซ็นทรัล  พระราม 3 ม.ค. 64 5541/63
55 นาง ไสว    สุวรรณ์บตุร 5440007179 ธ.บรีุรัมย์ ม.ค. 64 5541/63
56 จ.ส.อ. บรรเจิด    นนตานอก 5440007789 ป.72 พนั.722 พ.ย. 63 4561/63
57 นาย มนตรี    ม่วงเปรม 5440008538 ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี) ม.ค. 64 5541/63
58 อส.ทพ. ปฐม    ศรีพรม 5440008678 กรม ทพ.23 ธ.ค. 63 5041/63
59 อส.ทพ. ประมาณ   วงัทะพนัธ์ 5440008680 กรม ทพ.23 ธ.ค. 63 5041/63
60 จ.ส.อ. ขวญักระบี่   วรุิณสาร 5440008856 มทบ.46 ต.ค. 63 4061/63
61 น.ส. พชัริน    เริงใจ 5440009651 ธ.อุทยั-อยุธยา ม.ค. 64 5541/63
62 นาง สมใจ    นาคเขียว 5440010199 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
63 จ.ส.อ. อนุมาต    ชูสุข 5440010911 ธ.คลองปาง ม.ค. 64 5541/63
64 ส.อ. ก้าวหน้า    พนมใส 5440010934 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
65 น.ส. พนิตนาฏ    ขันธุธ์รรม 5440011011 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
66 ส.อ. กิตติ    เพชรประพนัธ์ 5450000341 ธ.บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า ม.ค. 64 5541/63
67 นาย บญุเลิศ    เสน่หดี์ 5450000843 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
68 นาย ชาลี    สุตัน 5450005412 ธ.อ านาจเจริญ ม.ค. 64 5541/63
69 นาง จอม    สุตัน 5450005417 ธ.อ านาจเจริญ ม.ค. 64 5541/63
70 นาง ดี    พนมใส 5450006551 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
71 นาง ภคินี    พทุธชนม์ 5450006591 ร.111 พนั.2 พ.ย. 63 4561/63
72 นาง บงัอร    ศรีพรม 5450007413 กรม ทพ.23 ธ.ค. 63 5041/63
73 อส.ทพ. อรุณ    เชยจันทา 5450007535 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ม.ค. 64 5541/63
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74 จ.ส.อ. ธานี    จันทฤทธิ์ 5450007839 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 63 5041/63
75 จ.ส.อ. สุนทร    แก้วระหนั 5450008402 ร.31 พนั.2 รอ. ต.ค. 63 4061/63
76 จ.ส.อ. ปริญญา    ละเมียด 5450008433 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
77 จ.ส.อ. ภวูพนัธ ์   นงค์ทอง 5450009471 ร.111 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
78 นาง กวงทอง    วรรณโสภา 5450009591 ธ.ล าปาง ม.ค. 64 5541/63
79 นาง เมทนิี    เทยีมศร 5450011181 ธ.สาขากล้วยน้ าไท ม.ค. 64 5541/63
80 นาย ปรีชา    ข าจู 5450014724 ธ.บางบวั ม.ค. 64 5541/63
81 นาง สุภาภรณ์    นิลวสุิทธิ์ 5460000025 ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี) ม.ค. 64 5541/63
82 นาง อังคณาภรณ์   เชื้อสกุล 5460000031 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ม.ค. 64 5541/63
83 จ.ส.อ. วนัเฉลิม    ไชยรักษา 5460002421 ธ.คลองปาง ม.ค. 64 5541/63
84 นาย อ านวย    ไชยรัตน์ 5460003484 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 64 5541/63
85 นาย ก้องเกียรติ    เดือนเพญ็ 5460004246 ร.17 พนั.4 ธ.ค. 63 5041/63
86 นาง จุฑารัตน์    เดือนเพญ็ 5460004256 ร.17 พนั.4 ธ.ค. 63 5041/63
87 นาง บญุชุม    ปรามาลย์ 5460004266 ร.17 พนั.4 ธ.ค. 63 5041/63
88 จ.ส.อ. เกียรติชัย   เดือนเพญ็ 5460004305 ร.17 พนั.4 ธ.ค. 63 5041/63
89 นาง แสงแก้ว    เดือนเพญ็ 5460004319 ร.17 พนั.4 ธ.ค. 63 5041/63
90 จ.ส.อ. ศุภชัย    สาก า 5460005313 ม.3 พนั.13 ธ.ค. 63 5041/63
91 จ.ส.อ. นิรุต    นิสัยดี 5460005518 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 64 5541/63
92 น.ส. สุดา    ทองมี 5460006245 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ม.ค. 64 5541/63
93 นาง กุลนันท ์   กั้วพสิมัย 5460006495 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 64 5541/63
94 นาง สุเพญ็    รอดน้อย 5460007128 ธ.ถนนติวานนท์ ม.ค. 64 5541/63
95 นาง กาญจนา    คล้ายพนัธ์ 5460009036 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ม.ค. 64 5541/63
96 นาง บงัอร    จานปญัญา 5460009041 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ม.ค. 64 5541/63
97 น.ส. กัญชลี    กรรณสูต 5460010137 ธ.ถ.สรงประภา ม.ค. 64 5541/63
98 นาง วลัภา    ทรัพย์ทพิย์ 5460013189 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
99 นาง สมใจ    โชติประเสริฐ 5460013192 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
100 นาง นิภา    ฆ้องวงษ์ 5460015243 วศ.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
101 นาย จรัญ    ทองบอ่ 5470000293 รง.ปค.ศอว.ศอพท. ธ.ค. 63 5041/63
102 จ.ส.อ. อิทธพิล    เกิดมนต์ 5470002698 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
103 นาง ไพศรี    ทดัเทยีม 5470003071 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 64 5541/63
104 ร.อ.หญิง พรรษมนตร์  ทรัพย์สุขศานต์ 5470003201 สลก.บก.กองทพัไทย ก.ย. 63 3581/63
105 นาง สมจินตนา    นนตานอก 5470005169 ป.72 พนั.722 พ.ย. 63 4561/63
106 จ.ส.อ.หญิง จุฑารัตน์    เจ็กภู่ 5480000845 ธ.บก.ทท. ม.ค. 64 5541/63
107 ส.อ. ไพฑูรย์    จะแรมรัมย์ 5480001744 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
108 จ.ส.อ. สุริยันณ์    คิดการ 5480002224 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
109 ส.อ. ศราวฒิุ    ทาเรือน 5480003393 ธ.บางบวั ม.ค. 64 5541/63
110 นาง พงัดี    ทาโพธิ์ 5480004033 ธ.อุดรธานี ม.ค. 64 5541/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 ส.ต. ส าฤทธิ ์   วาวจังหรีด 5480004642 พนั.สท. ธ.ค. 63 5041/63
112 นาง เตือนใจ    สบู่หอม 5480005564 ธ.พะเยา ม.ค. 64 5541/63
113 จ.ส.ท. ยุทธชัย    สฤษด์ิ 5480005712 ธ.เตาปนู ม.ค. 64 5541/63
114 นาง รัชนี    แสงสวสัด์ิ 5480005957 ธ.ทา่แพ ม.ค. 64 5541/63
115 นาง แพรสวรรค์    อุณหรัตน์ 5480006622 ธ.บา้นโปง่ ม.ค. 64 5541/63
116 ส.อ. พริิยะ    วงศ์จันทรมณี 5480007524 ธ.สวรรคโลก ม.ค. 64 5541/63
117 นาง ศิริพร    รอดประเสริฐ 5480008985 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
118 นาง ณัฐชยา    แสงงาม 5480009548 ธ.สระบรีุ ม.ค. 64 5541/63
119 นาง บาน    เขื่อนแก้ว 5490000978 ธ.ถ.พฒันาการ ม.ค. 64 5541/63
120 นาง วณีา    วรรณชัย 5490001296 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ม.ค. 64 5541/63
121 จ.ส.อ. อนุพงษ ์   นิลแสง 5490003377 ร.25 พนั.2 ธ.ค. 63 5041/63
122 นาย สิทธชิัย    คลังเอี่ยม 5490003741 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ม.ค. 64 5541/63
123 นาง อาภรณ์    ชูสุข 5490004933 ธ.คลองปาง ม.ค. 64 5541/63
124 นาง ฐิติพร    นิกรพนัธุ์ 5490006220 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 64 5541/63
125 นาย วฒิุกรัย    นิกรพนัธุ์ 5490006256 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 64 5541/63
126 นาง ญาณินทร    มุ้ยใจบญุ 5490006823 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ม.ค. 64 5541/63
127 น.ส. สังวาลย์    วปิลุะ 5490007415 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 63 5041/63
128 ส.อ. พงษศั์กด์ิ    ศรีเหรา 5490009048 ช.พนั.9 พล.ร.9 ธ.ค. 63 5041/63
129 จ.ส.อ. อนนท ์   ผิวผ่อง 5490009248 ธ.บางบวั ม.ค. 64 5541/63
130 จ.ส.ต. ประทปี    ศรีดี 5490011101 ร.152 พนั.2 ต.ค. 63 4061/63
131 จ.ส.ต. บรรจงศักด์ิ    แก้วภา 5490012152 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 64 5541/63
132 ร.ท. พษิณุ    สืบกินร 5490012361 ร.151 พนั.3 ธ.ค. 63 5041/63
133 จ.ส.อ. เสรี    เมืองแก้ว 5490013054 ป.9 พนั.109 ธ.ค. 63 5041/63
134 ส.อ. อรรถพร    พราหมชูบวั 5500001251 ร.151 พนั.3 ต.ค. 63 4061/63
135 นาง สงกา    นนตานอก 5500001625 ป.72 พนั.722 พ.ย. 63 4561/63
136 นาง บวัลอย    หอมหวล 5500005336 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
137 นาง สมจิตร์    จ าปาเรือง 5500005341 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
138 ส.ท. วชัระ    ศรีสองเมือง 5510000858 ธ.อุดรธานี ม.ค. 64 5541/63
139 จ.ส.ต. ด ารงค์    จ าใจ 5510001689 ร.152 พนั.2 ต.ค. 63 4061/63
140 จ.ส.ต. ตุลา    มงคลกุล 5510001700 ร.152 พนั.2 ต.ค. 63 4061/63
141 จ.ส.อ. ทวิากร    พทุธเสน 5510001728 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ม.ค. 64 5541/63
142 จ.ส.อ. วฒิุชัย    กล้ายุทธ 5510002100 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
143 จ.ส.อ. ศราวธุ    หนูภยันต์ 5510002120 ร.15 พนั.1 พ.ย. 63 4561/63
144 จ.ส.อ. สุวทิย์    สังเสริม 5510002267 ร.15 พนั.4 พ.ย. 63 4561/63
145 นาง นุชมน    จิตงามข า 5510003480 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ม.ค. 64 5541/63
146 นาย อภชิาติ    คลังเอี่ยม 5510003494 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ม.ค. 64 5541/63
147 นาง สมภาร    ชนะสะแบง 5510005047 ธ.สกลนคร ม.ค. 64 5541/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 ส.อ. ชูเกียรติ    ถาวร 5510005444 ป.9 พนั.9 ธ.ค. 63 5041/63
149 ส.ต. ประยุทธ    มุกขุนทด 5510007290 ร.153 ต.ค. 63 4061/63
150 ส.อ. จักรายุธ    ทองเกล้ียง 5510007507 มทบ.29 ธ.ค. 63 5041/63
151 จ.ส.อ.หญิง สายพณิ    จี๋คีรี 5510008047 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
152 จ.ส.ท. วรัิตน์    น้อยดา 5520001090 ธ.เลย ม.ค. 64 5541/63
153 จ.ส.อ. ศุภชัย    เอี่ยมสอาด 5520001949 ธ.บางบวั ม.ค. 64 5541/63
154 นาง ละออง    คล้ายบตุร 5520004021 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 64 5541/63
155 น.ส. รุ่งเรือง    กองพนัธุ์ 5520004134 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 64 5541/63
156 นาง บวัไล    ชมนันต๊ิ 5520004270 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
157 นาง ระเบยีบ   มณฑาสุวรรณ 5520005257 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 64 5541/63
158 ร.อ. ณัฐพล    โพธสิา 5520005444 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 64 5541/63
159 นาย ทนงศักด์ิ    ชมนันต๊ิ 5520006464 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
160 นาง นงค์นิตย์    บญุชัยโย 5520007439 ธนาณัติ พ.ย. 63 5361/63
161 จ.ส.ต. ทศพล    สุดสวาท 5520007526 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 64 5541/63
162 นาง เสาวลักษณ์    พมิอุบล 5520007911 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
163 นาง ค าตา    พงัพี 5520008462 ธ.ทุ่งสง ม.ค. 64 5541/63
164 นาง อรุณี    ไชยันโต 5520008712 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 64 5541/63
165 นาง ทองสุน    จะมะลี 5520009075 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
166 นาย สุวทิยา    นาคาธร 5520010431 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 64 5541/63
167 พ.ต.หญิง พมิพว์ภิา  พชิิตพล 5520010675 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
168 นาง ภสัราภรณ์    สุวานิช 5520011597 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 64 5541/63
169 ส.อ. สุรินทร์    พนิส าเนียง 5520012177 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 64 5541/63
170 นาง สุจินต์   ทรัพย์ประเสริฐ 5520013953 ธ.สุราษฎร์ธานี ม.ค. 64 5541/63
171 จ.ส.ต. รัฐชัย   ศรีบรูณะพทิกัษ์ 5520015072 ม.2 พนั.10 ธ.ค. 63 5041/63
172 นาย สถิตย์   ศรีบรูณะพทิกัษ์ 5520018833 ม.2 พนั.10 ธ.ค. 63 5041/63
173 นาง สุพรรณ   ศรีบรูณะพทิกัษ์ 5520018835 ม.2 พนั.10 ธ.ค. 63 5041/63
174 จ.ส.อ. หสัพล    ทองบวั 5530001612 รพ.ค่ายวชิราวธุ ต.ค. 63 4061/63
175 จ.ส.อ. ศิริศักด์ิ    นันทเสน 5530004136 พนั.ซบร.บ.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
176 ส.อ. พรุิณ    ทองวนัดี 5530006543 กคย.สพ.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
177 ส.อ. ปยิพงษ ์   หงษว์ไิล 5530008397 ป.72 พนั.723 พ.ย. 63 4561/63
178 นาง นวลออง    ไชยชาติ 5530009579 ธ.นางรอง ม.ค. 64 5541/63
179 ส.อ. ยุทธภมูิ    บญุศรี 5540001101 มทบ.46 ต.ค. 63 4061/63
180 จ.ส.ท. ประณต    สินธพุนัธ์ 5540001489 ธ.เพชรบรูณ์ ม.ค. 64 5541/63
181 ส.อ. อนุพงศ์    ใจเปง็ 5540002576 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ม.ค. 64 5541/63
182 ส.อ. เฉลิมพล    สินธู 5540005570 พล.ร.5 ธ.ค. 63 5041/63
183 อส.ทพ.หญิง อัญชลี  ศรีวลัิย 5540006394 กรม ทพ.12 ต.ค. 63 4061/63
184 อส.ทพ. ทรัพย์    สีหะวงษ์ 5540006945 กรม ทพ.35 ธ.ค. 63 5041/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 อส.ทพ. วรัิตน์    บริุโท 5540006955 กรม ทพ.35 ธ.ค. 63 5041/63
186 ส.อ. อุทยั    เสร็จกิจ 5540008564 ร.29 พนั.1 ธ.ค. 63 5041/63
187 อส.ทพ. พรหมเรศ    ขันตีชู 5540009285 ธนาณัติ พ.ย. 63 5061/63
188 ส.ท. ขจร    บวัระพนัธ์ 5540009442 ป.9 พนั.9 ธ.ค. 63 5041/63
189 ร.อ. ประสิทธิ ์   ศรีวลิาศ 5550000964 ธ.เพชรบรีุ ม.ค. 64 5541/63
190 จ.ส.ต. ธนศักด์ิ    เสนาวงั 5550001633 ร.151 พนั.3 ธ.ค. 63 5041/63
191 ส.อ. สราวธุ    แก้วกอง 5550002518 ร้อย.ม.(ลว.) 6 ธ.ค. 63 5041/63
192 อส.ทพ. เฉลิมพล  นิรันดร์พฒุ 5550002554 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
193 น.ส. ธดิารัตน์    ทพิย์สุข 5550003273 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ม.ค. 64 5541/63
194 ส.อ. ธนาวฒิุ    ส่งทวน 5550003784 ร.152 พนั.2 ต.ค. 63 4061/63
195 ส.ท. ภาณุพงศ์    สงวนแสง 5550003872 ร.15 พนั.2 พ.ย. 63 4561/63
196 ส.ท. วราพล    ทรฤทธิ์ 5550003899 ร.152 พนั.3 ต.ค. 63 4061/63
197 อส.ทพ. สุวทิย์    แก่นจันทร์ 5550006318 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 64 5541/63
198 อส.ทพ. ศราวฒิุ    ปนัจักร์ 5550006693 กรม ทพ.11 พ.ย. 63 4561/63
199 นาย วรีชน    ฉันงูเหลือม 5550007504 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ม.ค. 64 5541/63
200 ร.ต. นิกร    สืบกินร 5550009836 ร.151 พนั.3 ธ.ค. 63 5041/63
201 นาง มณฑา    สืบกินร 5550009837 ร.151 พนั.3 ธ.ค. 63 5041/63
202 นาง นภสัรพ ี   โกเมฆ 5550010169 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 64 5541/63
203 ส.ต. อัครฤทธิ ์   ศิริษา 5560000744 ร.152 พนั.3 พ.ย. 63 4561/63
204 อส.ทพ. อาคม    แสนมีรัก 5560000940 กรม ทพ.33 ธ.ค. 63 5041/63
205 ส.อ. ปณิธาน    ขวญันิมิตร 5560001241 ร.15 พนั.1 พ.ย. 63 4561/63
206 ส.อ. ยุติวชิญ์  รัตนวมิลเมือง 5560001516 ป.พนั.17 พล.ร.7 พ.ย. 63 4561/63
207 ส.ท. วรุิตน์    ทองพมิพ์ 5560002094 กสษ.2 กส.ทบ. ธ.ค. 63 5041/63
208 ส.ท. พทัรพงษ ์   พนัโภคา 5560004668 รพ.ค่ายสมเด็จพระพทุธยอดฟา้ฯ ธ.ค. 63 5041/63
209 นาง จินดา    ค าปั่น 5560005018 รพศ.5 พนั.2 ธ.ค. 63 5041/63
210 จ.ส.ต. นพดล    ผิวแดง 5560005042 ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม ม.ค. 64 5541/63
211 ส.ต. พชิัยรักษ ์   ถมจอหอ 5560005751 ป.6 พนั.16 ธ.ค. 63 5041/63
212 ส.อ. อิทธพิล    หางนาค 5560009420 ร.15 พนั.1 ธ.ค. 63 5041/63
213 น.ส. มาฆมาศ    โฆษะบดี 5560009989 มทบ.16 พ.ย. 63 4561/63
214 อส.ทพ. ยงยุทธ    กุลแก้ว 5560010340 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5941/63
215 อส.ทพ.หญิง นันทช์พร  แก้วมาลัย 5560010444 ทภ.4 ต.ค. 63 4061/63
216 นาย ปพน    ทบัใจดี 5560013720 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
217 น.ส. สุรีย์พร    ปทูอง 5560013807 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
218 นาย สุพจน์    รัตนรักษ์ 5570000797 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ธ.ค. 63 5041/63
219 นาย ราญ    ค าพรม 5570001668 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 64 5541/63
220 ส.อ. วรียุทธ    พรหมศิริ 5570001970 ธ.บางบวั ม.ค. 64 5541/63
221 นาง เมธยิา    ผายปอ้งนา 5570003569 ร.3 พนั.1 ธ.ค. 63 5041/63

6



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 น.ส. วราภรณ์    เหาตะวานิช 5570005194 ธ.ยะลา ม.ค. 64 5541/63
223 นาง อรอนงค์    เหาตะวานิช 5570005195 ธ.ยะลา ม.ค. 64 5541/63
224 นาย วทิยา    เหาตะวานิช 5570005482 ธ.ยะลา ม.ค. 64 5541/63
225 น.ส. กัลยาณี   วงษค์ าจันทร์ 5570005607 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
226 จ.ส.ท. ประสิทธิ ์   ค าวดั 5570005616 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
227 พล.อส. อัศวนิ    อินทนิล 5570005645 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
228 อส.ทพ. สุฏธ ี   แสนเรียน 5570005707 กรม ทพ.46 ธ.ค. 63 5041/63
229 น.ส. อ้อยทพิย์    ไชยวเิศษ 5570005756 พธ.ทบ. ธ.ค. 63 5041/63
230 อส.ทพ. สุรชัย  สง่าวงศ์รัตนมาศ 5570006887 กรม ทพ.41 ธ.ค. 63 5041/63
231 อส.ทพ. ศรัญญู   ขันทะวลัิย 5570007063 กรม ทพ.11 พ.ย. 63 4561/63
232 น.ส. จันจิรา    บญุเชิด 5570007263 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 64 5541/63
233 น.ส. เมษา    ขันทองดี 5570007348 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 64 5541/63
234 อส.ทพ. ศุภชัย    หลักเมือง 5570007606 กรม ทพ.41 ธ.ค. 63 5041/63
235 นาง พะเยาว ์   บญุชู 5570009086 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ม.ค. 64 5541/63
236 นาย บวั    สพานหล้า 5570009111 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. ม.ค. 64 5541/63
237 น.ส. สมใจ    เดชโฮม 5570010371 ธ.สวนจตุจักร ธ.ค. 63 5041/63
238 อส.ทพ. ณัฐวฒิุ   หรัิญรัตน์ 5570013389 กรม ทพ.41 ธ.ค. 63 5041/63
239 นาย ธนา    ธติิวภิู 5570015385 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 64 5541/63
240 นาย ดวงจันทร์  อินทนิล 5580000408 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
241 น.ส. ละมุล    เชิดโสม 5580000541 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
242 ส.อ. คมสัน    คงดี 5580002386 ร.15 พนั.1 ธ.ค. 63 5041/63
243 ส.อ. อิสระ    พจุารย์ 5580003561 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 64 5541/63
244 ส.ต. กิตติพงษ ์   ไฝชอบ 5580004034 มทบ.29 ธ.ค. 63 5041/63
245 ส.อ. อภวิฒัน์    แปลกเมือง 5580004827 ป.พนั.17 พล.ร.7 พ.ย. 63 4561/63
246 จ.ส.ท.หญิง พจนีย์    ขันล้ือ 5580006217 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ม.ค. 64 5541/63
247 อส.ทพ. ช านาญ  สุวรรณกาญจน์ 5580007343 กรม ทพ.41 ธ.ค. 63 5041/63
248 อส.ทพ. ซาบดีี    หะมะ 5580008070 กรม ทพ.41 ธ.ค. 63 5041/63
249 ส.อ. อดิศักด์ิ    กันตะบตุร 5580008916 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
250 ส.ท. วศิน    นะคะรินทร์ 5580009470 ป.72 พนั.723 พ.ย. 63 4561/63
251 ส.ต. ศิฑล    ศิลปวฒันากิติ 5580009916 บก.กช. พ.ย. 63 4561/63
252 ส.อ. ทวิตัถ์    หมื่นเพชร 5580011551 ส.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 63 5041/63
253 อส.ทพ. วรวตัร    แจ้งใจ 5580011713 กรม ทพ.11 พ.ย. 63 4561/63
254 นาย สมนึก    โพธสิา 5580011927 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 64 5541/63
255 ส.ท. ธเนศ    แต่งเมือง 5580011951 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
256 นาง นงค์เยาว ์   แต่งเมือง 5580011952 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
257 นาย มนูญ    แต่งเมือง 5580011961 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
258 ส.ท. ภวูดล    ศรีน้อย 5580012237 ป.5 ต.ค. 63 4061/63
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259 ส.อ. สกนธ ์   เสาวรัญ 5580013453 ร.15 พนั.1 ธ.ค. 63 5041/63
260 นาย ด าเนิน    ถอยกระโทก 5580014134 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ธ.ค. 63 5041/63
261 น.ส. นันทนา    ถอยกระโทก 5580014135 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ธ.ค. 63 5041/63
262 ส.อ. ณรงค์    ปานเพชร 5590000327 ธ.เสนานิคม ม.ค. 64 5541/63
263 ส.อ. ณัฐพล    อนุสัตย์ 5590001668 พล.ม.3 ธ.ค. 63 5041/63
264 นาง บบุผา    อนุสัตย์ 5590001670 พล.ม.3 ธ.ค. 63 5041/63
265 ส.อ. ธนวฒัน์    รัตนพนัธ์ 5590001780 ร.152 พนั.3 ต.ค. 63 4061/63
266 ส.อ. สัตยา    พรมสิงห์ 5590001920 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 64 5541/63
267 ส.อ. สุขสันต์    คงปาน 5590001932 ร.15 พนั.1 ธ.ค. 63 5041/63
268 ส.อ. อัตฐพล    สุพรรณโมกข์ 5590001977 ร.9 พนั.3 ธ.ค. 63 5041/63
269 ส.ต. ชัยกมล    พลหาญ 5590002892 ร.152 พนั.2 ต.ค. 63 4061/63
270 ส.อ. ชนะพล    วงค์ชัย 5590003965 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
271 ส.อ. สราวฒิุ    อิ่มอรชร 5590004064 ป.21 พนั.30 ธ.ค. 63 5041/63
272 นาง วรรณภา    จันทร์โอ 5590004657 ธ.ถ.ติวานนท์ ม.ค. 64 5541/63
273 นาย เอกชัย    ใจดี 5590004658 ธ.ถ.ติวานนท์ ม.ค. 64 5541/63
274 น.ส. ชุดาพร    ธนต้ังภกัดี 5590004793 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 64 5541/63
275 นาง มีโย    วยูือ 5590004800 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 64 5541/63
276 นาย อาเชะ    ธนต้ังภกัดี 5590004804 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 64 5541/63
277 นาย ณัฐพล    ทะนามแสง 5590005849 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช ธ.ค. 63 5041/63
278 จ.ส.ต. จิระเดช    ศิริปโชติ 5590008077 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
279 ส.ต. ธนภทัร    วฒันานุสิทธิ์ 5590009081 ม.พนั.19 พล.ร.9 ธ.ค. 63 5041/63
280 อส.ทพ.หญิง วรรณวจี  ญาติจันทกึ 5590010507 ทภ.4 ต.ค. 63 4061/63
281 น.ส. ภาวดี    พมิายนอก 5590011948 ร.3 ธ.ค. 63 5041/63
282 ส.ต.ญ. ศศิกาญจน์ รัตนพทิกัษ ์สัตย์ชาพงษ์ 5590012446 ธ.ทาวน์ อิน ทาวน์ ม.ค. 64 5541/63
283 นาย บญุเทอืง    ค าแก่น 5590013823 ธ.บางบวั ม.ค. 64 5541/63
284 อส.ทพ. ประยง    สุภาพ 5590014060 กรม ทพ.26 ธ.ค. 63 5041/63
285 นาย ณรงค์    ใจเปง็ 5600000465 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ม.ค. 64 5541/63
286 นาง มนัสนันท ์   คงปรีพนัธุ์ 5600001759 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
287 นนส. นราวชิญ์    ศักด์ิเจริญ 5600002539 ส.พนั.12 ธ.ค. 63 5041/63
288 นนส. วทิยา    โคตรชมภู 5600002820 ม.พนั.29 รอ. ธ.ค. 63 5041/63
289 ส.ท. ไกรศักด์ิ    ชินปดั 5600003326 ธ.พญาไท ม.ค. 64 5541/63
290 ส.ท. จิรวฒัน์    ภาระหอม 5600003355 ธ.บางบวั ม.ค. 64 5541/63
291 ส.ท. ธนศักด์ิ    นาคประสิทธิ์ 5600003477 ร.5 ก.ค. 63 2561/63
292 ส.ท. สุเมธ    กิจสวรรค์ 5600003808 ธ.บางบวั ม.ค. 64 5541/63
293 อส.ทพ. วนัชัย    อนุสุริยา 5600005493 กรม ทพ.11 พ.ย. 63 4561/63
294 นาง ค าศรี    กัณหารินทร์ 5600009922 ธ.อ านาจเจริญ ม.ค. 64 5541/63
295 นาย ทว ี   นะคะรินทร์ 5600010796 ป.72 พนั.723 พ.ย. 63 4561/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 นาง นงคลาน    นะคะรินทร 5600010797 ป.72 พนั.723 พ.ย. 63 4561/63
297 ส.ต. วฒันา    ข าวงษ์ 5600011031 บชร.4 ต.ค. 63 4061/63
298 ส.ท. เจริญ    วงษธ์รรม 5600012581 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
299 ส.ท. เกรียงศักด์ิ    โพธิ 5600012582 รพศ.3 ธ.ค. 63 5041/63
300 อส.ทพ. พพิฒัน์   มูลประเสริฐ 5600013277 กรม ทพ.48 ธ.ค. 63 5041/63
301 อส.ทพ. ธวชัชัย    อ่อนภกัดี 5600013429 กรม ทพ.48 ธ.ค. 63 5041/63
302 อส.ทพ. จักรพนัธ ์  เล่ืองสุนทร 5610001484 กรม ทพ.48 ธ.ค. 63 5041/63
303 อส.ทพ. ณัตติกรณ์    สุขาเขิน 5610001502 กรม ทพ.48 ธ.ค. 63 5041/63
304 อส.ทพ. วฒิุพงษ ์ วงศ์เจริญวโิรจน์ 5610001567 กรม ทพ.48 ธ.ค. 63 5041/63
305 อส.ทพ. บญุญฤทธิ ์ เพชรด า 5610001714 กรม ทพ.48 ธ.ค. 63 5041/63
306 ส.ต. ทรงวฒิุ    สมผล 5610002544 ธ.เซ็นทรัล-พระราม 2 ม.ค. 64 5541/63
307 นนส. นพรัตน์    รัตนจุล 5610002650 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
308 ส.ท. ธนพฒัน์    บ ารุงกูล 5610003460 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ม.ค. 64 5541/63
309 ส.ท. ธนากรณ์    โพธิห์รัิญ 5610003473 พนั.ปฐบ. พ.ย. 63 4561/63
310 ส.อ. สหรัฐ    การถาง 5610003924 ร.31 พนั.2 รอ. ต.ค. 63 4061/63
311 ส.ท. กมลณัฐ    วงศ์สวสัด์ิ 5610006161 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
312 ส.ต. วรีภทัร    เขาลาด 5610007644 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
313 ส.ต. พงษสิ์ทธิ ์   อุตมาตย์ 5610007978 พนั.ซบร.22 บชร.2 ธ.ค. 63 5041/63
314 อส.ทพ. ชนะชัย    แพชราช 5610008546 กรม ทพ.48 ธ.ค. 63 5041/63
315 อส.ทพ. ชัชชัย    กัปโก 5610008547 กรม ทพ.48 ธ.ค. 63 5041/63
316 อส.ทพ. อิสรชล    ปญัจมาตย์ 5610008602 กรม ทพ.48 ธ.ค. 63 5041/63
317 พลฯอาสา ปกรณ์  ไหลรุ่งเรืองสกุล 5610010942 ร.21 พนั.3 รอ. พ.ค. 63 1581/63
318 น.ส. กฤษศิมา    ทยาวตัร 5610011903 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
319 นาง มาลี    ใจแจ้ง 5610011953 ธ.บางเขน ธ.ค. 63 5041/63
320 ส.ต. กิตติพงษ ์   พลอาษา 5610012068 ร.16 ธ.ค. 63 5041/63
321 อส.ทพ. เจษฏา    สุทธนินท์ 5610012226 กรม ทพ.48 ธ.ค. 63 5041/63
322 ส.ต. ธนบดี    มากชุมแสง 5610014061 ม.1 รอ. ธ.ค. 63 5041/63
323 อส.ทพ. วษิณุ    นิลสุวรรณ 5610014480 กรม ทพ.46 ธ.ค. 63 5041/63
324 ส.ต. ปฏพิทัธ ์   จันทร์อ าไพ 5620001145 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 64 5541/63
325 ส.ต. พษิณุ    เสาตัน 5620002038 ร.12 พนั.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
326 นาง รัตนภรณ์    โพธษิาวงค์ 5620002812 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
327 น.ส. ภาวนิี   สุวรรณวฒันากุล 5620002892 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ธ.ค. 63 5041/63
328 น.ส. ชัญญณัฐ    ศิลปท์องแท้ 5620003188 ธ.โลตัส ประชาชื่น ม.ค. 64 5541/63
329 นาง ประพพีรรณ    ศรีกรุงไกร 5620003189 ธ.โลตัส ประชาชื่น ม.ค. 64 5541/63
330 พล.อส. มงคล    สาธร 5620004903 พนั.สท. ธ.ค. 63 5041/63
331 นาย พษิณุ    บตุรขวญั 5620005184 บก.กช. ต.ค. 63 4061/63
332 นาย จตุรงค์    เนียมปาน 5620005445 ธ.ตลาดถนอมมิตร วชัพล ม.ค. 64 5541/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 จ.ส.อ. ยิ่งยง    มัจฉาชีพ 5620005525 ป.9 พนั.109 พ.ย. 63 4561/63
334 อส.ทพ. ชยุตพงศ์    แก้วเกิด 5620005613 กรม ทพ.48 ธ.ค. 63 5041/63
335 ส.ต. วชัระพงศ์    เพชรรักษา 5620007483 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
336 ส.ต. สถาพร    ชะนะสงคราม 5620007508 ร.21 พนั.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
337 ส.ต. อนัทชสิษฐ์    วงศ์ใหญ 5620007545 ร.17 พ.ย. 63 4561/63
338 นาง ณัฐชยา    หนูเซ่ง 5620009112 บชร.4 ต.ค. 63 4061/63
339 ส.ต. มนัสศักด์ิ    บศุย์น้ าเพช็ร 5620009316 มทบ.19 ต.ค. 63 4061/63
340 นาย คุณัชญ์    พงษส์รรพรักษ์ 5620009980 บชร.4 ต.ค. 63 4061/63
341 น.ส. สรัญญา    เบกิบาน 5620011777 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ม.ค. 64 5541/63
342 น.ส. ณฐนนท ์   เพชรค าดี 5620011840 ธ.สระบรีุ ธ.ค. 63 5041/63
343 ส.ต. กอบบณุย์    เมฆสวา่ง 5620012355 ช.21 พ.ย. 63 4561/63
344 ส.ต. นวมินทร์    บวัพึ่ง 5620013142 กคช.กช. พ.ย. 63 4561/63
345 ส.ต. ภริูวจัน์    ถิรพรพงษศิ์ริ 5620013539 รร.นส.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
346 ส.ต. สุริยัน    กงแจ 5620014068 พนั.ปพ.รอ. พ.ย. 63 4561/63
347 ส.ต. โสพล    อิ่มจิตต์ 5620014088 พนั.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. ส.ค. 63 3081/63
348 ส.ต. วรรณชนะ    ทาค าหอ่ 5620014350 รพศ.3 พ.ย. 63 4561/63
349 ส.ต. บงกช    บรรเรืองทอง 5620014758 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
350 ส.ต. ปฏภิาณ    เพชรดีคาย 5620014770 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
351 น.ส. ชุติมา    จันดี 5620015803 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 64 5541/63
352 อส.ทพ. ปวเรศ    ธรฤทธิ์ 5630000806 กรม ทพ.41 ธ.ค. 63 5041/63
353 อส.ทพ. ศราวฒิุ    กุลสุวรรณ 5630001943 กรม ทพ.14 ธ.ค. 63 5041/63
354 น.ส. ทติยา    อุทนพร 5630002478 พธ.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
355 อส.ทพ. อนุโรจน์    ชูถนอม 5630003156 กรม ทพ.46 ธ.ค. 63 5041/63
356 อส.ทพ. วจิิตร    ก้านภเูขียว 5630004062 กรม ทพ.41 ธ.ค. 63 5041/63
357 น.ส. อมรรัตน์    กองก่ า 5630005358 รพศ.1 พนั.1 ธ.ค. 63 5041/63
358 จ.ส.ท. ชนกศักด์ิ  แสงสุริยันต์ 5630006630 ป.5 พนั.15 พ.ย. 63 4561/63
359 นาง นงค์นุช    กองก่ า 5630007187 รพศ.1 พนั.1 ธ.ค. 63 5041/63
360 นาย สมนึก    กองก่ า 5630007189 รพศ.1 พนั.1 ธ.ค. 63 5041/63
361 นาย จ าลอง    รอดเรือง 5630008281 สก.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
362 นาย วชัระ    รอดเรือง 5630008282 สก.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
363 นาง วนัฒนา    รอดเรือง 5630008283 สก.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
364 จ.ส.อ. บญุเยาว ์   สิงหท์น ต101757/28 มทบ.21 พ.ย. 63 4561/63
365 จ.ส.อ. สุวทิย์    สุวรรณกูฎ ต101936/28 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
366 นาง เฉลิมขวญั    สุวรรณกูฏ ต101937/28 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
367 จ.ส.อ. บญุส่ง    ชุมพล ต103764/28 ธ.เซ็ลทรัล อุบลฯ ม.ค. 64 5541/63
368 นาง อุบล    อรรณพเพช็ร ต104595/28 ธ.ปากเกร็ด ม.ค. 64 5541/63
369 นาง บญุมา    ยาหอ้งกาศ ต105351/28 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ม.ค. 64 5541/63
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370 จ.ส.อ. ประมาณ    อังกระโทก ต106446/28 ธ.เทสโก้ โลตัส โคราช 2 ม.ค. 64 5541/63
371 นาง นันทนา    วงษม์ี ต106616/28 ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ม.ค. 64 5541/63
372 นาง สุพรรณี    ฉันทวเิชียร ต108958/29 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ม.ค. 64 5541/63
373 นาง อิ๊ต    สมบรูณ์ ต110802/29 ธ.สะพานควาย ม.ค. 64 5541/63
374 นาง ชะม้อย    ฤทธิเ์ทพ ต110993/29 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ม.ค. 64 5541/63
375 นาย คง    จันทร์โสม ต112851/29 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 64 5541/63
376 ส.อ. สัญชัย    ขันธรูจี ต113042/29 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
377 จ.ส.อ. ค าสอน    ช านาญ ต116801/29 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
378 ส.อ. วทิยากร    โมราสุข ต117789/29 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ม.ค. 64 5541/63
379 จ.ส.อ.หญิง ธนนันท ์   สิงหเดช ต119919/29 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 64 5541/63
380 นาง ปราณี    ใจมั่ง ต123077/29 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ ม.ค. 64 5541/63
381 นาง ละเอียด    จันทร์โสม ต126504/30 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 64 5541/63
382 นาย ปนั    จอมเมืองกาศ ต127152/30 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. ม.ค. 64 5541/63
383 จ.ส.อ. ธนาวนิน์    ค าดี ต128188/30 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
384 นาง นภา    พลทมิฬ ต128615/30 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ม.ค. 64 5541/63
385 นาง ละม่อม    ลิขิตวาที ต131951/30 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 64 5541/63
386 นาง จตุพร    ศิริวฒิุ ต13528/14 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5961/63
387 นาง ธดิาทพิย์    อุดมบวั ต140838/30 ธ.ชุมแพ ม.ค. 64 5541/63
388 นาย ชาญยุทธ ิ   ลือค าหาญ ต141403/30 ธ.ชุมแพ ม.ค. 64 5541/63
389 พ.ต. วชิัย    ฆ้องวงษ์ ต145272/30 วศ.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
390 นาง ผาย    ยมดี ต148100/31 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 64 5541/63
391 นาง พรจิตต์    กรรณบรูพา ต148593/31 ธ.ปู่เจ้าสมิงพราย ม.ค. 64 5541/63
392 นาง แตง    อังกระโทก ต148896/31 ธ.เทสโก้ โลตัส โคราช 2 ม.ค. 64 5541/63
393 นาง บญุเหลือ    อ่อนน้อม ต151690/31 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 64 5541/63
394 ร.ต. หนูเติม    มาลัย ต152449/31 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 64 5541/63
395 นาย อิทธกิิตต์    บรรจงกุล ต152574/31 ธ.ตลาดเซฟวนั น.ม. ม.ค. 64 5541/63
396 นาง สวย    บรรจงกุล ต152575/31 ธ.ตลาดเซฟวนั น.ม. ม.ค. 64 5541/63
397 นาง ยุพา    ตุ่มไทย ต153122/31 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 64 5541/63
398 นาง ทองมี    ขันธจ์ านงค์ ต153775/31 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ม.ค. 64 5541/63
399 นาย ประยงค์    ปานนนท์ ต154214/31 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ม.ค. 64 5541/63
400 นาง บญุส่ง    ค าภา ต154539/31 ธ.พษิณุโลก ม.ค. 64 5541/63
401 นาย สิริวฒัน์    พนิิจกิจ ต155990/31 ธ.หว้ยขวาง ม.ค. 64 5541/63
402 นาง ละเอียด    บวัศรี ต160396/31 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก ม.ค. 64 5541/63
403 จ.ส.อ. โชติเดชา    สวสัดิมงคล ต16232/15 ธ.น่าน ม.ค. 64 5541/63
404 นาง เพยีงใจ    ยาหอ้งกาศ ต164352/31 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 64 5541/63
405 จ.ส.อ. เชื้อ    สวา่งอารมณ์ ต165775/31 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 64 5541/63
406 นาง แก้วภา    วทิยรัตน์ ต166007/31 ธ.ล าพนู ม.ค. 64 5541/63
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407 นาง ทองเล่ือน    พนัธุว์งศ์ ต17034/16 ธ.ชุมพร ม.ค. 64 5541/63
408 ร.ต. ส าเริง    เพช็รด า ต171274/32 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 64 5541/63
409 นาง กัณฐมณี    กินร ต173175/32 ธ.แพร่ ม.ค. 64 5541/63
410 จ.ส.อ. จินดา    สบู่หอม ต174853/32 ธ.พะเยา ม.ค. 64 5541/63
411 นาง สนิท    ก้อนค าดี ต175186/32 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
412 นาง วรวรรณ    กอบวั ต176041/32 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
413 นาง พรรณราย    กาฬสินธุ์ ต176632/32 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
414 ส.อ. สมคิด    กู้นาม ต177289/32 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ม.ค. 64 5541/63
415 นาง สุนีย์    เกียรติพงศธร ต177414/32 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 64 5541/63
416 จ.ส.อ. ชูชาติ    แก้วหาวงศ์ ต178264/32 ธ.สระแก้ว ม.ค. 64 5541/63
417 นาง ดุสิต    เจริญพงษ์ ต179439/32 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 64 5541/63
418 นาง สวง    เครือแก้ว ต180079/32 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ม.ค. 64 5541/63
419 นาง ละมัย    ศรีปานวงค์ ต182705/32 ธ.เชียงราย ม.ค. 64 5541/63
420 จ.ส.อ. วโิรจน์    ชัยสงคราม ต187012/32 ธ.ปตัตานี ม.ค. 64 5541/63
421 นาง ล าพรวน    คร้ามอ่วม ต18835/16 ธ.ถ.เอเชีย-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
422 นาย โอภาส    เกิดมนต์ ต192279/32 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
423 นาง นฤมล    ฟองเพช็ร์ ต194337/32 ธ.น่าน ม.ค. 64 5541/63
424 จ.ส.อ. ศักด์ิชาย    สมสะอาด ต194609/32 ช.พนั.6 พล.ร.6 ธ.ค. 63 5041/63
425 นาง ศิริวรรณ    อุมะวภิาต ต195567/33 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5601/63
426 นาง เพญ็ศรี    รอดประเสริฐ ต195717/33 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
427 ส.อ. สุชาติ    กล่ินชาติ ต196730/33 ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ม.ค. 64 5541/63
428 นาง ศรีวรัตน์    กมราช ต198952/33 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 64 5541/63
429 จ.ส.อ. นิรันดร์    ราชจินดา ต19962/17 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 64 5541/63
430 นาง ธญัญา    ชอบชื่น ต202446/33 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
431 นาง พมิพพ์ร    คชเจริญ ต206399/33 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
432 นาย สมศักด์ิ    บรรเทา ต207274/33 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
433 นาง สุมนต์    แสนพงษ์ ต207663/33 ธ.บางละมุง ม.ค. 64 5541/63
434 นาง สมหมาย    ทนยิ่ง ต210443/33 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ม.ค. 64 5541/63
435 นาง ทรงศรี    ศรีสิงห์ ต214023/33 ธ.โชคชัย 4 ม.ค. 64 5541/63
436 นาง สมบรูณ์    ลมสูงเนิน ต215645/33 ธ.รามอินทรา กม.4 ม.ค. 64 5541/63
437 นาง อ าพนั    จงเกลียว ต215923/33 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
438 จ.ส.อ. เจริญ    แม่นมั่น ต217016/33 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 64 5541/63
439 จ.ส.อ. ส าราญ    พลลาภ ต217408/33 รร.สพศ.ศสพ. พ.ย. 63 4561/63
440 นาง ธมกร    โพธิแ์สร์ ต218761/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 64 5541/63
441 น.ส. สัมฤทธิ ์   ใจแก้ว ต219838/33 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 64 5541/63
442 นาง เนียรวภิา    สายทอง ต221029/33 ธ.หวัหมาก ม.ค. 64 5541/63
443 จ.ส.อ. ธนู    รักสมบติั ต221746/33 ธ.สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63

12



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 ร.ต. ประกอบ    สุขอ่อง ต222383/33 ธ.สระบรีุ ม.ค. 64 5541/63
445 นาง เกศแก้ว    โหมดเจริญ ต222979/33 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ม.ค. 64 5541/63
446 นาย ประว ี   แสงเนตร ต225386/34 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 64 5541/63
447 นาง สุดสวาท    แสงเนตร ต225387/34 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 64 5541/63
448 นาย สมพศิ    พึ่งยิ้ม ต225923/34 รง.ปค.ศอว.ศอพท. พ.ย. 63 4561/63
449 นาง เซ้ียง    คชเจริญ ต227402/34 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
450 นาง จิราภรณ์    ติชาวนั ต228505/34 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 64 5541/63
451 จ.ส.อ. เดือน    ทพิย์ขุนทด ต230445/34 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 64 5541/63
452 นาง สีไพล    ทพิย์ขุนทด ต231527/34 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 64 5541/63
453 นาย บญุยัง    ทพิย์ขุนทด ต231528/34 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 64 5541/63
454 นาย สมทรง    พรหมโบสถ์ ต234715/34 ธ.พษิณุโลก ม.ค. 64 5541/63
455 นาง ทนั    งามแม้น ต235784/34 ธ.เพชรบรูณ์ ม.ค. 64 5541/63
456 จ.ส.อ. สุวทิย์    พรหมบญุแก้ว ต237379/34 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
457 นาง อุบล    พรหมบญุแก้ว ต237380/34 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
458 นาย พรียุทธ ์   สมวงษ์ ต238000/34 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
459 จ.ส.อ. เอนก    ทองมูล ต239111/34 ธ.นครนายก ม.ค. 64 5541/63
460 นาง พรจิตร    ยศปญัญา ต243310/34 ธ.พษิณุโลก ม.ค. 64 5541/63
461 นาง ทองหล่อ    สุขสวสัด์ิ ต245634/34 รร.สพศ.ศสพ. พ.ย. 63 4561/63
462 นาง สิริพนัธ ์   โภคประเสริฐ ต251068/35 มทบ.19 ต.ค. 63 4061/63
463 นาย วสันต์    ไชยสิทธิ์ ต251942/35 ธ.หา้งฉัตร ม.ค. 64 5541/63
464 นาย ศรายุทธ    ไชยสิทธิ์ ต251943/35 ธ.หา้งฉัตร ม.ค. 64 5541/63
465 นาง สี    สบู่หอม ต253481/35 ธ.พะเยา ม.ค. 64 5541/63
466 นาง นิสาชล    พลจังหรีด ต253801/35 ธ.โลตัส โคราช 2 ม.ค. 64 5541/63
467 ส.อ. สุวชิ    ไชยรบ ต254483/35 มทบ.21 พ.ย. 63 4561/63
468 ส.อ. กาญจนเทพ    ลิขิตวาที ต255502/35 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 64 5541/63
469 พ.อ. จารุวฒัน์    เนตรนิ่ม ต255924/35 สลก.บก.กองทพัไทย ธ.ค. 63 5041/63
470 นาย ภกัด์ิ    เนตรนิ่ม ต255925/35 สลก.บก.กองทพัไทย ธ.ค. 63 5041/63
471 นาง วราพร    เนตรนิ่ม ต255927/35 สลก.บก.กองทพัไทย ธ.ค. 63 5041/63
472 นาง พวงทอง    พลิาจันทร์ ต256437/35 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 64 5541/63
473 นาง ประจบ    ไพรสิงห์ ต259414/35 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ธ.ค. 63 5041/63
474 นาย เตย    บญุประเสริฐ ต26203/18 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 64 5541/63
475 นาง รัติกร    คงนิล ต262399/35 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ม.ค. 64 5541/63
476 จ.ส.อ. มนตรี    กั้วพสิมัย ต262922/35 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 64 5541/63
477 นาง ชุฏมิา    ศรีวรรณ ต263750/36 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ม.ค. 64 5541/63
478 พ.อ. นรภทัร    เทยีมศร ต264358/36 ธ.สาขากล้วยน้ าไท ม.ค. 64 5541/63
479 นาย เดชา    คงใคล้ ต265823/36 ธ.พษิณุโลก ธ.ค. 63 5041/63
480 นาง ประพนั    แสงฤทธิ์ ต266701/36 ธ.ชุมแพ ม.ค. 64 5541/63
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481 นาย ณรงค์    ใยชื่น ต268974/36 มทบ.21 พ.ย. 63 4561/63
482 จ.ส.ท. สิทธศัิกด์ิ    นาคเขียว ต270721/36 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
483 นาง สุพรรณา    ชุมพล ต272258/36 ธ.เซ็ลทรัล อุบลฯ ม.ค. 64 5541/63
484 นาง จันทร์ค า    เขื่อนเพช็ร์ ต274199/37 ธ.แพร่ ม.ค. 64 5541/63
485 นาง กุสุมา    อินนะปสุะ ต275292/37 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ย. 63 4561/63
486 นาย อนันต์    ค าภา ต275902/37 ธ.พษิณุโลก ม.ค. 64 5541/63
487 น.ส. นุชนาฎ    สุขเกตุ ต277029/37 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ม.ค. 64 5541/63
488 พ.จ.อ.(ทร.) ทวน    โสภา ต278370/37 รวท.อท.ศอพท. ธ.ค. 63 5041/63
489 นาง อมรรัตน์    โสภา ต278445/37 รวท.อท.ศอพท. ธ.ค. 63 5041/63
490 นาง อนุชิดา    ขันค า ต279309/37 ธ.ล าปาง ม.ค. 64 5541/63
491 นาง ณิชา    กู้นาม ต280011/37 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ม.ค. 64 5541/63
492 จ.ส.อ. เทอดศักด์ิ    บวัทอง ต281752/37 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 64 5541/63
493 นาง กนกศรี    สุขแถม ต282130/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 64 5541/63
494 นาง กิตติกานต์    แก้วจันทร์ ต285214/38 ธ.ทุ่งสง ม.ค. 64 5541/63
495 นาย ส ารอง    ทอนเทพ ต290316/38 ธ.เสริมไทย ม.ค. ม.ค. 64 5541/63
496 นาย ผ่อน    ภาคีฉาย ต30465/19 ธ.ถ.ติวานนท์ ม.ค. 64 5541/63
497 นาย บญุช่วย  รอดประเสริฐ ต35741/20 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 64 5541/63
498 นาง สุภคั    มณีเนตร ต36104/21 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
499 จ.ส.อ. สุมิตร    อินทนูจิตร ต42238/22 ธ.ถนนพบิลูละเอียด ม.ค. 64 5541/63
500 นาง สราญรัตน์    ราชจินดา ต43010/22 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 64 5541/63
501 นาง ดวงจันทร์    ฤทธิณ์รงค์ ต43700/22 ธ.พระปฐมเจดีย์ ม.ค. 64 5541/63
502 นาย อ่อน    อุดมรัตน์ ต4885/10 ธนาณัติ พ.ย. 63 5141/63
503 จ.ส.อ. ภริูนทร์    ศรีสร้อย ต49045/23 ธ.สกลนคร ม.ค. 64 5541/63
504 นาย สมฟอง    รอดน้อย ต51758/23 ธ.ถ.ติวานนท์ ม.ค. 64 5541/63
505 จ.ส.อ. เสนาะ    สุวานิช ต53601/23 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 64 5541/63
506 นาง บญุสม    ฉายวมิล ต57324/24 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
507 นาง แฉล้ม    เงินกลม ต59786/25 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
508 นาง นพวรรณ    ทรัพย์วกิ ต60161/25 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 64 5541/63
509 นาย ประสงค์    สุขอ่อง ต60265/25 ธ.สระบรีุ ม.ค. 64 5541/63
510 นาง สวง    สุวานิช ต61595/25 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 64 5541/63
511 ร.ต. ประดิษฐ์    สัมปญัโณ ต6229/10 ธ.หาดใหญ่ ม.ค. 64 5541/63
512 จ.ส.อ. วสิิษฐ์    อรุณเพง็ ต65203/25 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 64 5541/63
513 นาง บญุเชิญ    สิงหว์งษ์ ต66983/25 ธ.สิงหบ์รีุ ม.ค. 64 5541/63
514 จ.ส.อ. วชิัย    สมบรูณ์ ต71779/26 ธ.สะพานควาย ม.ค. 64 5541/63
515 พ.ต. ชัยนิตย์    สังขโบสถ์ ต77832/26 ธ.อุทยัธานี ม.ค. 64 5541/63
516 นาง ค าเพยีร    รัตนวรรณี ต79019/26 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 64 5541/63
517 น.ส. สุนิษา    สุขเกตุ ต81286/27 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ม.ค. 64 5541/63
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518 นาง ประเจียด    ทะบรูกรณ์ ต82077/27 ธ.ลาดพร้าว 42 ธ.ค. 63 5041/63
519 นาง ค าต่วน    ศรีแก้ว ต83871/27 ธ.โลตัส ประชาชื่น ม.ค. 64 5541/63
520 น.ส. อ าพนั    ธรรมสุนทร ต84511/27 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
521 นาย เฉลิม    ร าพงึ ต8700/12 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ม.ค. 64 5541/63
522 จ.ส.อ. สุมิตร    สุมนนอก ต87369/27 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 64 5541/63
523 นาง นิมิตร    เหมือนแก้ว ต89375/27 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 64 5541/63
524 นาง บญุมี    พมิพโ์พธิ์ ส12145/26 ธ.อ านาจเจริญ ม.ค. 64 5541/63
525 นาง สุปยิา    เกษาคม ส16819/29 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ม.ค. 64 5541/63
526 นาง ประนมยงค์    วจิิตร ส24293/35 ธ.อ านาจเจริญ ม.ค. 64 5541/63
527 นาง เพญ็พมิพศิา    วงษรั์ตน์ ส5536/17 ธ.ถ.พฒันาการ ม.ค. 64 5541/63

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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