
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 น.อ. ปราโมทย์   เทยีมสวสัด์ิ ร.น. 5035016016 ธ.บา้นฉาง ก.พ. 64 1/64
2 พ.อ. ไกรพล    บตัรเจริญ 5075018004 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
3 ส.ต. จ าลอง  ทนิกร ณ อยุธยา 5085018493 ธ.เลย ก.พ. 64 1/64
4 ร.ต. บรรจงค์    พกิุล 5395003861 ธ.สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
5 นาง แฉล้ม    แสงมูลใส 5396000664 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
6 นาง เรียมจิตต์    ไล้อ่วม 5396000994 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
7 นาง จันทนา    สิขากูล 5396001066 ธ.บก.ทบ. ก.พ. 64 1/64
8 นาง บญุทรง    ยอดรัตน์ 5396002982 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.พ. 64 1/64
9 นาง ค าวงค์    ประยูรช่วย 5396003198 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 64 1/64
10 นาง นพรัตน์    พกิุล 5396003874 ธ.สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
11 นาง จ ารัส    คาดพนัโน 5396005157 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 64 1/64
12 นาง สมจิตต์    พว่งเลิศ 5402002291 ธ.สนามเสือปา่ ก.พ. 64 1/64
13 ร.ต. เนตร    จิตตาดู 5405003590 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ก.พ. 64 1/64
14 ส.อ. เฉลิมชัย    ปอยสูงเนิน 5405015935 ธ.ถ.บลูละเอียด - น.ม. ก.พ. 64 1/64
15 จ.ส.อ. บญุส่ง    สังสกุล 5405015977 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
16 ส.อ. สุรชัย    ทพิย์เนตร 5405017784 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 64 1/64
17 นาง บปุผา    กรงกรด 5406001020 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ก.พ. 64 1/64
18 นาง จันทร์ค า    อนันต๊ะ 5406002506 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.พ. 64 1/64
19 นาง เกศณา    อินวนิ 5406003482 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.พ. 64 1/64
20 น.ส. นฤดี    อนันต๊ะ 5406003918 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.พ. 64 1/64
21 นาง อภญิญา    พนัธุค์ง 5406005632 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
22 นาง แสงหล้า    เค้าโคก 5406006044 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
23 นาง ดรุณี    อรัญพลู 5406009218 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
24 นาง สุพร์ี    อะทะวงค์ 5406009637 ธ.น่าน ก.พ. 64 1/64
25 นาง สายทพิย์    พวงทบัทมิ 5406010649 ธ.เพชรบรูณ์ ก.พ. 64 1/64
26 นาง วภิารัตน์    แก้วแวว 5406011216 ธ.เพชรบรูณ์ ก.พ. 64 1/64
27 น.ส. สุกัญญา    จันทร์จ ารัส 5406011357 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 64 1/64
28 นาง เลิศนภา    กองมณี 5406011377 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 64 1/64
29 นาง สุข    พาโคกทม 5406011438 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
30 นาย สน    พาโคกทม 5406011439 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
31 นาง กนกวรรณ   จันทร์สุนทร 5406012182 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
32 นาง ค าเบง็    บ ารุงสวสัด์ิ 5406013410 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
33 นาง อุทศิ    วงศ์เบาะ 5406015759 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ก.พ. 64 1/64
34 นาง สุวรรณภา    พลูละเอียด 5406018175 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
35 น.ส. นิตยา    ทองศรี 5406021043 ธ.ช่องนนทรี ก.พ. 64 1/64
36 นาย ทนิ    นาคดี 5410003495 ธ.อ่างทอง ก.พ. 64 1/64
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37 ส.อ. สุรัตน์    แรงกสิวทิย์ 5410003882 ธ.สนามเสือปา่ ก.พ. 64 1/64
38 ส.อ. สมศักด์ิ    วรรณสิทธิ์ 5410003976 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
39 จ.ส.อ. อุดร    ศรีโยธี 5410004049 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
40 จ.ส.อ. ประยงค์    โม่มาลา 5410004179 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 64 1/64
41 นาย วสูิตร    ตาดเสน 5410004841 ธ.รังสิต ก.พ. 64 1/64
42 จ.ส.อ. ฐิติภทัร    กองทอง 5410005083 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
43 นาง อารีย์    หว่งสุวรรณ 5410006037 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
44 จ.ส.อ. สมเกียรติ    แสงทอง 5410007536 ธ.ปากช่อง ก.พ. 64 1/64
45 จ.ส.ท. สุรัชต์   วชัระนภาพงศ์ 5410008169 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 64 1/64
46 จ.ส.อ. สมพร    คีรี 5410009182 กรม ทพ.43 ต.ค. 63 4061/63
47 จ.ส.อ. วรีะพล    คูณวงศ์ 5410009303 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
48 จ.ส.อ. นิติพงษ ์   ส่งทวน 5410010429 ธ.นครศรีธรรมราช ก.พ. 64 1/64
49 นาย สมชาย    รุจิโภชน์ 5410011422 ธ.เตาปนู ก.พ. 64 1/64
50 ส.อ. เพทาย   วรพงษไ์พบลูย์ 5410014996 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 64 1/64
51 ร.ต. เกษม    อยู่ยิ่ง 5410015887 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 64 1/64
52 ร.อ.หญิง ชฎารัตน์    คงพลู 5410017011 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
53 นาง จิดาภา    พมิพท์อง 5410018356 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 64 1/64
54 นาง กังวล    สุดแก้ว 5410018496 ธ.ทาวน์ อิน ทาวน์ ก.พ. 64 1/64
55 นาง สุธาสินี    กาเผือก 5410018765 ธ.หวัหมาก ม.ค. 64 5541/63
56 จ.ส.อ. สมบติั    ลือพรม 5410019126 ป.2 พนั.12 รอ. ม.ค. 64 5541/63
57 นาง ปญัจรัตน์  รัตน์แสนโคตร 5410020264 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 64 1/64
58 นาง ธมลวรรณ    พกุจันทร์ 5410020836 ธ.เซ็นทรัล - พ.ล. ก.พ. 64 1/64
59 นาง อรุณี    บ าเพญ็ 5410021353 ธ.เทงิ ก.พ. 64 1/64
60 ร.ต. เลิศมงคล   จินะเปง็กาศ 5410021493 ธ.ล าปาง ก.พ. 64 1/64
61 นาง อัจฉราพร    นาคฤทธิ์ 5410021673 ธ.สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
62 จ.ส.อ. สุพล    จ่านันท์ 5410022501 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 64 1/64
63 นาง วณันา    วงษป์ระสาท 5410022947 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 64 1/64
64 นาง ฉว ี   ปอ้งสีดา 5420000111 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.พ. 64 1/64
65 นาง ต้อย    เอี่ยมประเสริฐ 5420001025 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
66 ส.ต.อ. นิรุทธิ ์   มโหฬาร 5420004127 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
67 นาง ทองม้วน    สมอ่อน 5420004238 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 64 1/64
68 นาง สมคิด    บญุมี 5420004244 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 64 1/64
69 จ.ส.อ. สุเทพ    คงเชื้อสาย 5420004565 มทบ.39 ธ.ค. 63 5041/63
70 นาง วงเดือน    เดชะ 5420005252 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
71 นาง วมิลรัตน์    ดีเกิดสุข 5420005614 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
72 นาง นุชนาศ    แก้วเทศ 5420006360 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 64 1/64
73 นาง อ านวย    ทองศิริ 5420006373 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 64 1/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาง พานินี    นาคศรี 5420009224 สน.ปล.กห. ต.ค. 63 4061/63
75 จ.ส.อ.หญิง ศิริเพญ็   ยิ่งโสภณ 5420009585 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.พ. 64 1/64
76 นาง พชัรินทร์    รูจีพนัธ์ 5420009648 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ก.พ. 64 1/64
77 น.ส. วชัรี    สิงหราช 5420009650 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ก.พ. 64 1/64
78 นาง ก่าย    บตุะกาด 5430000012 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
79 นาง โสรยา    พานะ 5430000231 ธ.ขอนแก่น ก.พ. 64 1/64
80 พ.อ. ธนิสรณ์  รัตนสุวรรณชาติ 5430001652 ศปภอ.ทบ.3 ม.ค. 64 5541/63
81 นาง ธงชัย    ดามหาราช 5430001981 ธ.สระแก้ว ก.พ. 64 1/64
82 นาย พทิกัษ ์   โตฤทธิ์ 5430002510 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.พ. 64 1/64
83 นาย จรรรงค์    ฉัตรเงิน 5430003002 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
84 นาง วนัดี    ธรีะวฒัน์ 5430003464 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 64 1/64
85 นาง พชัรินทร์    อินทโมรา 5430003543 ธ.เตาปนู ก.พ. 64 1/64
86 ร.ต. แอ๊ด    อินทร์สุวรรณ 5430004077 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
87 นาง สุนีรัตน์    อินทร์สุวรรณ 5430004080 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
88 นาง ประยูร    จอมขวญั 5430004984 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
89 จ.ส.อ. วรีะยุทธ    พรมมา 5430006028 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ธ.ค. 63 5041/63
90 จ.ส.อ. สุทธพิร    แย้มลม้าย 5430006226 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
91 ส.อ. วรีะพชิญ์    คณาศรี 5430006624 ธ.อุดรธานี ก.พ. 64 1/64
92 นาง ม่วน    มนกลาง 5430007510 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
93 นาง รัตนาพร    สังสกุล 5430007512 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
94 อส.ทพ. สุนทร    ผาค า 5430007783 ธ.สระแก้ว ก.พ. 64 1/64
95 นาง ชลิดา    สร้อยระย้า 5430009746 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ก.พ. 64 1/64
96 นาง ทลูจิตร    กอโคตร 5440000451 ธ.สกลนคร ก.พ. 64 1/64
97 นาง พรพมิล    จิตารักษา 5440001339 มทบ.39 ต.ค. 63 4061/63
98 จ.ส.อ. ไพศาล    พลูละเอียด 5440001371 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 64 1/64
99 นาย บญุมี    เครือวงษา 5440003057 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
100 นาง บหุงา    เครือวงษา 5440003061 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
101 นาง สง่า    มโหฬาร 5440003586 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
102 นาง พงึพสิ    จันทรประสพ 5440005789 ธ.นครราชสีมา ก.พ. 64 1/64
103 นาย เดือน    พกัเที่ยง 5440006066 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 64 1/64
104 อส.ทพ. สงัด    ใจเดียว 5440007553 กรม ทพ.14 ม.ค. 64 5541/63
105 นาง วกิานดา    แจ่มจ ารัส 5440010123 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
106 นาง ชุติมา    ทรัพย์สาตร์ 5450001698 ธ.หวัหมาก ก.พ. 64 1/64
107 นาย ฉัตรชัย    รัตนชัย 5450001728 ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต ก.พ. 64 1/64
108 นาง สุภาวดี    พลับเพลิง 5450001814 ธ.พนมสารคาม ก.พ. 64 1/64
109 อส.ทพ. อ านวย    โพธิส์อน 5450002016 ธ.นางรอง ก.พ. 64 1/64
110 ส.อ. วชัระพล    วรรณโสภา 5450003199 ธ.ล าปาง ก.พ. 64 1/64
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111 นาย สุรชัย    ชัยทนะพงษ์ 5450003978 ธ.นครราชสีมา ก.พ. 64 1/64
112 ส.อ. พงษศั์กด์ิ    ขันบรีุ 5450005372 ธ.ก าแพงเพชร ก.พ. 64 1/64
113 ส.ท. ธนพล    จันทร์พลิา 5450005433 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
114 นาง นุชธดิา    พลแก้ว 5450006077 ธ.นครพนม ก.พ. 64 1/64
115 นาง พศิสมัย    จัตวาโชติ 5450006567 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
116 นาง อมรศิลป ์   เนกขัม 5450007030 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 64 1/64
117 จ.ส.อ. เสวก    กูณะกูง 5450007312 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
118 ส.อ. เสฎฐวฒิุ    ดับทกุข์รัฎฐ์ 5450008621 ธ.ตลาดเซฟวนั - น.ม. ก.พ. 64 1/64
119 จ.ส.ต. ประธาน    เกื้อกูล 5450008693 ธ.สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
120 ส.อ. อุดม    ภมูิลักษณ์ 5450008877 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 64 1/64
121 นาง พกิุล    สุขขี 5450009263 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
122 นาง ศิริรัตน์    กล่ันก าเนิด 5450009264 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
123 นาย สมศักด์ิ    วรรณโสภา 5450009590 ธ.ล าปาง ม.ค. 64 5541/63
124 นาง กุสุมาลี    ทะนิน 5450010870 ธ.ปราณบรีุ ก.พ. 64 1/64
125 นาง สมหมาย    ซุ้ยไกร 5450010872 ธ.ชุมแพ ก.พ. 64 1/64
126 นาง กัณหา    นาคนัด 5450011132 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.พ. 64 1/64
127 นาย กิตติกร    สอนบาลี 5450011299 ธ.ฝาง ก.พ. 64 1/64
128 ส.อ. ทนิภทัร    ชอบธรรม 5450011453 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.พ. 64 1/64
129 นาง ยุพนิ    จันทร์สุข 5450011554 ม.2 พ.ค. 59 1321/59
130 นาย สนธยา    เสืออิ่ม 5450011602 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.พ. 64 1/64
131 นาง จี    ทองรักษ์ 5450011800 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
132 นาย ณัฐพงษ ์   พงษข์วญั 5450014102 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
133 น.ส. เนาวรัตน์    ปั่นไสว 5450014167 ธ.ถ.พระรามที่ 9 ก.พ. 64 1/64
134 น.ส. กาญจนา    สารี 5460001233 ธ.คลองปาง ก.พ. 64 1/64
135 นาย ชนะไชย    ยะนินทร 5460001603 ธ.ตรีเพชร ก.พ. 64 1/64
136 ส.อ. ณัฐพล    สมวงษา 5460001919 ธ.พะเยา ก.พ. 64 1/64
137 จ.ส.อ. วฑูิรย์    ค าพวง 5460002430 ม.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 64 5541/63
138 ส.อ. ศรัณย์    เชื้อดวงขาว 5460002517 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
139 นาง อ าภา    เสมอ 5460003638 ธ.น่าน ก.พ. 64 1/64
140 จ.ส.อ. สนั่น    มหาโคตร 5460004854 ศคย.ขส.ทบ. ม.ค. 64 5541/63
141 ร.ต. กรุง    นาแถมทอง 5460005399 ธ.บางบวั ก.พ. 64 1/64
142 ร.ต. จตุพงศ์    มาแก้ว 5460005421 ร.9 พนั.3 ม.ค. 64 5541/63
143 นาย ดิษฐ    มนกลาง 5460006009 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
144 นาง ส าลี    ทองเต็ม 5460006207 ธ.โรบนิสัน สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
145 น.ส. ศรีรัตน์    ทองมี 5460006241 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ก.พ. 64 1/64
146 นาง ประดับศรี    ปะเพระตา 5460006730 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
147 นาง ธนาวดี    คงขจร 5460007124 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.พ. 64 1/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาย ชุนเล้ง    ปยินุสรณ์ 5460007623 ธ.ปราณบรีุ ก.พ. 64 1/64
149 นาง สมปอง    ตรีพงษ์ 5460008615 มทบ.13 ธ.ค. 63 5041/63
150 นาง วนันิษา    เขียวพนัธุ์ 5460009615 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
151 ส.อ. ปยิะโชติ    บญุทกัษ์ 5460010761 ธ.สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
152 ส.อ. ภาคภมูิ    จันทร์รักษ์ 5460012017 มทบ.39 ก.ย. 60 3081/60
153 นาง วนัวสิาข์    นาคลดา 5460012444 ธ.นครนายก ก.พ. 64 1/64
154 นาง ทอง    กอเดช 5460013725 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
155 นาง ปวณีา    ทองสกุลพนัธ์ 5460015619 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.พ. 64 1/64
156 ส.ท. สุทนต์    วมิะลิน 5460015991 ม.3 พนั.13 ม.ค. 64 5541/63
157 น.ส. รสสุคนธ ์   สุกันทา 5460015996 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. ก.พ. 64 1/64
158 จ.ส.อ. อภเิชษฐ์    อยู่พฒัน์ 5470000721 ป.5 พนั.15 ธ.ค. 63 5041/63
159 นาง กมลชนก    เรืองเดช 5470001040 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ธ.ค. 63 5041/63
160 นาง สุภาพร    มาแก้ว 5470001359 ร.9 พนั.3 ม.ค. 64 5541/63
161 นาง เจนจิรา    กล่อมจิตร 5470001377 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 64 1/64
162 จ.ส.อ. จิรัฐติพนัธุ ์   สุดแสนยา 5470001564 ร.12 พนั.3 รอ. ม.ค. 64 5541/63
163 นาย สุรชัย    สุวรรณรงค์ 5470003248 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
164 นาย สมาน    เหลืองสุวรรณ์ 5470003340 ธ.รังสิต-คลอง 3 ก.พ. 64 1/64
165 นาง กาญจนา    พฒุซ้อน 5470004833 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.พ. 64 1/64
166 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ    โพธิศ์รี 5470005444 ร.31 พนั.3 รอ. ธ.ค. 63 5041/63
167 นาย เสนาะ    ดวงสุก 5470005503 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
168 น.ส. กัลยา    บวัล้อมแก้ว 5470006131 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
169 ส.ต. เทดิทนู    มังตา 5470006778 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
170 นาย ส่งสกุล    โพธสุิข 5470007272 ธ.บางล าภู ก.พ. 64 1/64
171 นาง สุริธนาพรรษ ์ คิรสุนทรเกษม 5480000274 ธ.เซ็นทรัล - อุดรธานี ก.พ. 64 1/64
172 จ.ส.อ. โกสินทร์    สกุลวรเดช 5480001189 ศศท. ธ.ค. 63 5041/63
173 จ.ส.อ. พรีะพงษ ์   ก าจร 5480001734 ธ.เซ็ลทรัล - อุบลฯ ก.พ. 64 1/64
174 ส.อ. วรายุทธ    โสดามรรค 5480001900 ร.31 พนั.1 รอ. ต.ค. 63 4061/63
175 นาง ทศันีย์    หวงัอ้อมกลาง 5480002825 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
176 นาง อัจฉรา    ศรีปรีเปรม 5480002867 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
177 นาย เผ่าพงศ์    ภมูิวชิิต 5480003933 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
178 นาง จีระพรรณ    ค ากลาง 5480004949 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
179 นาง ธญัยธรณ์    นิลทองค า 5480006390 ธ.สมุทรสาคร ก.พ. 64 1/64
180 พ.อ. อานันท ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา 5480006865 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 64 1/64
181 นาง สุภา    ภมูิวชิิต 5480011159 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
182 นาง หอม    นาแถมทอง 5480011211 ธ.บางบวั ก.พ. 64 1/64
183 น.ส. กัญจณา    แก่นพฒุ 5490000004 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ก.พ. 64 1/64
184 นาง สุกาญจน์ดา  กริตย์ยงสลิต 5490000063 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ก.พ. 64 1/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาง ปรีชาภรณ์    ขันบรีุ 5490001596 ธ.ก าแพงเพชร ก.พ. 64 1/64
186 จ.ส.ต. เอนกชัย    จุรุทา 5490003554 พนั.สท. ม.ค. 64 5541/63
187 อส.ทพ. สุรชัย    ชัยสงค์ 5490003775 ธ.บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่ ก.พ. 64 1/64
188 นาง ชลอ    สุขโข 5490005284 ธ.สนามเสือปา่ ก.พ. 64 1/64
189 น.ส. ปทมุวดี    พนัธห์นอย 5490006866 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 64 1/64
190 นาง ค ากอง    ค าทะเนตร 5490006993 ธ.บา้นไผ่ ก.พ. 64 1/64
191 นาง ธญัพร    กัลกล้า 5490007075 ธ.ดอนหวัฬ่อ (อมตะนคร ชลบรีุ) ก.พ. 64 1/64
192 นาย สุกิจ    ภมูิวชิิต 5490007099 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
193 นาง พยงค์    ชัยสงค์ 5490007800 ธ.บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่ ก.พ. 64 1/64
194 น.ส. รุ่งอรุณ    ววิาห์ 5490007910 ธ.ปากช่อง ก.พ. 64 1/64
195 นาย วรีะสันต์ิ    อังคพนมไพร 5490007915 ธ.ปากช่อง ก.พ. 64 1/64
196 นาย ธรีะ    ธรรมกุล 5490008323 ธ.อุดรธานี ก.พ. 64 1/64
197 นาง สุนันท ์   ขันธรักษ์ 5490009156 ธ.บา้นสวน-ชลบรีุ ก.พ. 64 1/64
198 น.ส. บญุรักษ ์   นิยมปทัมะ 5490009654 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ ก.พ. 64 1/64
199 จ.ส.อ. ณัฐพงศ์    ฤทธิเ์ทพ 5490010441 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
200 นาย สุวจัชัย    ฤทธิเ์ทพ 5490011301 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
201 ส.อ. บรรพต    กันใจ 5490012156 สง.สด.จว.ม.ส. ม.ค. 64 5541/63
202 ส.อ. ประสงค์  เจริญโชควฒันกุล 5490012205 คส.สพ.ทบ. ม.ค. 64 5541/63
203 นาง พจนีย์    ฤทธิเ์ทพ 5500000172 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
204 น.ส. ศิริมาศ    พลอยขาว 5500000575 ธ.สมุทรปราการ ก.พ. 64 1/64
205 จ.ส.อ. พนัธภ์ชิาติ    ฉิมเรือง 5500000967 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
206 นาง จันทร์เพญ็    มังตา 5500001748 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
207 ส.อ. ด ารงศักด์ิ    บวัสี 5500003639 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 64 1/64
208 วา่ที่ ร.ต.หญิง พฒันะ   ประสมทรัพย์ 5500003736 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
209 น.ส. อัมพสิริ  ชุมสาย ณ อยุธยา 5500003831 ธ.เซ็นทรัล - แจ้งวฒันะ ก.พ. 64 1/64
210 พล.อส. อดิศร    บญุศรี 5500003897 ธ.อรัญประเทศ ก.พ. 64 1/64
211 ส.อ. ธนภพ    แจ่มกระจ่าง 5500004515 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
212 จ.ส.อ. สุพจน์    ณ ล าปาง 5500004567 ร.17 ม.ค. 64 5541/63
213 นาย สิทธชิัย    เปล่งอร่าม 5500004634 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
214 นาง อุมากรณ์    มโหฬาร 5500005108 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
215 นาย นวนิต    พร้อมมูล 5500006056 กรม ทพ.43 ม.ค. 64 5541/63
216 นาย อภวิฒัน์    พึ่งแก้ว 5500006690 ธ.สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
217 นาง ไพวลัย์    มหาโคตร 5500006744 ศคย.ขส.ทบ. ม.ค. 64 5541/63
218 ส.อ. จรนี    แสนมาตร์ 5500007002 สง.ปรมน.ทบ. ม.ค. 64 5541/63
219 นาย ประหยัด    มหาโคตร 5500007429 ศคย.ขส.ทบ. ม.ค. 64 5541/63
220 นาง อุบล    แสนมาตร์ 5500007596 สง.ปรมน.ทบ. ม.ค. 64 5541/63
221 นาย กมลชัย    คาพจิารณ์ 5510000362 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 นาย วรีศักด์ิ    คาพจิารณ์ 5510000364 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
223 พ.ต. ณัฐพล    จันธมิา 5510001453 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 64 1/64
224 ส.อ. ชัยณรงค์    กุลเกษตร 5510001642 ร้อย.ตถ.พล.ร.6 ม.ค. 64 5541/63
225 ส.ท. อภเิชษฏ ์   สุวรรณรัตน์ 5510002586 กรม ทพ.47 ธ.ค. 63 5041/63
226 ส.อ. ทศัพล    ค าเคน 5510003677 ศป. มิ.ย. 63 2061/63
227 ส.ท. สาธติ    ทองทรัพย์ 5510005819 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
228 ร.อ. วรวฒัน์    บญุญาจันทร์ 5510006561 รพ.รร.6 ธ.ค. 59 4661/59
229 นาง นารี    สิงสาธร 5510007327 ธ.ถ.พบิลูละเอียด - น.ม. ก.พ. 64 1/64
230 จ.ส.อ. เอกชัย    ปะทิ 5510007760 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
231 นาง พรรณทพิา    บวัขาว 5510007822 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
232 นาง ผาณิต    แสงทอง 5510008242 ธ.ปากช่อง ก.พ. 64 1/64
233 นาง ค าค่อง    กุลเกษตร 5520000896 ร้อย.ตถ.พล.ร.6 ม.ค. 64 5541/63
234 นาย อุทยั    กุลเกษตร 5520000901 ร้อย.ตถ.พล.ร.6 ม.ค. 64 5541/63
235 นาง ร าพรรณ์    หงษไ์ชยค า 5520003716 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.พ. 64 1/64
236 อส.ทพ. วเิชียร    สักขีนาดี 5520003735 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ก.พ. 64 1/64
237 นาง นันทภรณ์    วนัจันทร์ 5520004034 ธ.ชัยนาท ก.พ. 64 1/64
238 นาง พไิลรัตน์    สุมนนอก 5520007853 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
239 นาง จงกล    รอดแก้ว 5520008260 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 64 1/64
240 น.ส. ชนกาน    รักมิตร 5520008992 ธ.เทเวศร์ ก.พ. 64 1/64
241 นาง ขวญัชนก    นิรัติศัยวรกุล 5520010610 ธ.พญาไท ก.พ. 64 1/64
242 จ.ส.อ. ธนู    ทองพรมราช 5520010619 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
243 จ.ส.ท. ชนพล    เพช็รจินดา 5520012393 ธ.ปตัตานี ก.พ. 64 1/64
244 น.ส. ภาวณีิ    ยียากุล 5520013016 ธ.สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
245 นาง นาตยา    แสงนาค 5520013616 ธ.เซ็นทรัล - พ.ล. ก.พ. 64 1/64
246 ส.อ. ยุทธกิจ    เผือกตันเหลา 5520013757 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 64 1/64
247 ส.อ. สันติ    หมั่นงาม 5520015500 กรม ทพ.14 ม.ค. 64 5541/63
248 น.ส. ศรินรัตน์    เทิ่งขุนทด 5520015774 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
249 นาง ธนวณีา    หร่ายเจริญ 5520016097 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. ก.พ. 64 1/64
250 พ.ท. สมรรถ    นวกัณหว์รกุล 5520016584 ธ.ม.ราชภฎันครศรีธรรมราช ก.พ. 64 1/64
251 นาง เสง่ียม    วงศาโรจน์ 5520016754 ธ.นครราชสีมา ก.พ. 64 1/64
252 นาง อพชันิพา    รอดภยั 5520016954 รพ.รร.6 ต.ค. 63 4061/63
253 ส.อ. ปรเมษฐ์    ศรีสวา่ง 5520017829 ร.6 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
254 จ.ส.อ. ส าลอง    ล าพองชาติ 5520018059 ธ.บางบวั ก.พ. 64 1/64
255 จ.ส.อ. อรรถพล    ขาวเขาอ้อ 5520018144 ร.15 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
256 นาง ณัฐวรา    คงเชื้อสาย 5520018617 มทบ.39 ธ.ค. 63 5041/63
257 นาง เกศ    พุ่มเทยีน 5530000005 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.พ. 64 1/64
258 นาย ธง    ชะรอยรัมย์ 5530000491 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
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259 อส.ทพ.หญิง กฤติกา  พุ่มเทยีน 5530000839 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.พ. 64 1/64
260 นาง ศศิลักษณ์   ปฏมิาปกรณ์ 5530001928 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
261 ส.ต. ปยิวฒัน์    ขุนรัง 5530003200 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
262 ส.อ. หมัดาน    สือแม 5530003879 ร.5 พนั.2 ธ.ค. 63 5041/63
263 ส.อ. ธรีเดช    ชุ่มเกตุ 5530004111 พล.พฒันา 4 ม.ค. 64 5541/63
264 นาง สุดี    ค าพวง 5530004393 ม.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 64 5541/63
265 นาง พนิตา    โชตินอก 5530005062 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
266 น.ส. ณัฐกาญจน์   ครรภาฉาย 5530005538 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
267 นาง ยุพาภรณ์    แย้มค า 5530005574 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.พ. 64 1/64
268 ส.อ. คมสัน    ล าแพน 5530005613 ป.6 พนั.6 ม.ค. 64 5541/63
269 ส.อ. ธาดา    เสน่หพ์ดู 5530006473 ร้อย.บก.พล.ร.3 ม.ค. 64 5541/63
270 นาง เบญจมาศ    พรหมเพชร 5530007131 ธ.ทุ่งสง ก.พ. 64 1/64
271 ส.ท. ธรีะพล    มีเพยีร 5530007639 ธ.ชลบรีุ ก.พ. 64 1/64
272 นาย รัฐศาสตร์    อุปชา 5530008088 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.พ. 64 1/64
273 ส.ท. ยุทธนา    จันทร์เชื้อ 5530009666 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
274 นาย เยี่ยม    จันทร์เชื้อ 5530009667 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
275 ส.อ. สมจิตร    ศรีประดู่ 5540001264 ร้อย.ลว.ไกล 3 ม.ค. 64 5541/63
276 ส.อ. อนุพงษ ์   สุริยะบตุร 5540001368 ร.16 พนั.3 ม.ค. 64 5541/63
277 นาง อนุสรา    โพธิก์ล่ิน 5540001602 ช.1 รอ. ธ.ค. 63 5041/63
278 ร.อ. ไกรวชิญ์    ดอกเรือนค า 5540001893 ธ.บางบวั ก.พ. 64 1/64
279 นนส. สราวธุ    แก้วสิงห์ 5540002515 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 64 1/64
280 นาย อมรฉัตร    สุวรรณาโค 5540003302 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
281 นาง เยาวลักษณ์    ทาเจริญ 5540005427 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
282 อส.ทพ. ยอดยิ่ง    กุณทนะ 5540006982 ธ.ฝาง ก.พ. 64 1/64
283 ส.ต. อนุรักษ ์   ราชิวงศ์ 5540007297 ร.6 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
284 นาง ทว ี   แสนกรุง 5540007329 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
285 นาย ทองไทย    แสนกรุง 5540007330 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
286 นาง ปนัดดา    นัดนรา 5540007331 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
287 อส.ทพ. สิงหท์อง    ผงผาย 5540007422 กรม ทพ.35 ม.ค. 64 5541/63
288 นาย สง่า    ค าสิงห์ 5540007604 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
289 นาง สมบรูณ์    ค าสิงห์ 5540007605 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
290 น.ส. ปวรัีตน์    บญุเพลิง 5540007754 ธ.ถ.บรมราชชนนี ก.พ. 64 1/64
291 น.ส. รวพิรรัตน์  ทฆีวฒัน์ปญุญเดช 5540007877 ธ.เสนานิคม ก.พ. 64 1/64
292 อส.ทพ. เชาวฤทธิ ์   คงพมิพ์ 5550000126 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
293 อส.ทพ. บาเจียง    บวัพนัธ์ 5550000279 กรม ทพ.22 ม.ค. 64 5541/63
294 น.ส. พรินันท ์   อุ่นจิตต์ 5550001237 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.พ. 64 1/64
295 อส.ทพ. อรันดร    ราษฎร์มณี 5550002674 กรม ทพ.44 ม.ค. 64 5541/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 อส.ทพ. ปยิบตุร    เลาะศิริ 5550002733 ธ.หวัหมาก ก.พ. 64 1/64
297 ส.อ. สุรชาติ    สีจันแก้ว 5550002965 ร.15 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
298 อส.ทพ. พทิยา    วลิา 5550003431 กรม ทพ.44 พ.ย. 63 4561/63
299 จ.ส.ต. ทศเทพ    เทพชนะ 5550003762 ธ.บางบวั ก.พ. 64 1/64
300 ส.อ. ธรีะยุทธ    นามวงษ์ 5550003798 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
301 ส.อ. วรีพล    ม่วงไม้ 5550004962 ธ.บางบวั ก.พ. 64 1/64
302 จ.ส.ต. สุอานนท ์   อนุสิม 5550005096 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.พ. 64 1/64
303 น.ส. นพสักรญ์    วงค์ธนภทัร์ 5550005538 พนั.สห.21 ม.ค. 64 5541/63
304 พล.อส. สันหพจน์ชัย   ทพัพป์ณชัย 5550005543 พนั.สห.21 ม.ค. 64 5541/63
305 อส.ทพ. ประยงค์   ผ่านสุวรรณ์ 5550006180 ธ.โลตัส  บงึกาฬ ก.พ. 64 1/64
306 อส.ทพ. ประยนต์    พนัธุย์าง 5550006181 ธ.ชุมแพ ก.พ. 64 1/64
307 ร.ต.หญิง อังศุมาลิน  อินทกาญจน์ 5550006544 รพ.รร.6 ธ.ค. 63 5041/63
308 อส.ทพ. สุวฒัน์    เหล่าดี 5550006985 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 64 1/64
309 อส.ทพ. ดิลก    ลิขสิทธิ์ 5550007164 ธ.มีนบรีุ ก.พ. 64 1/64
310 นาย วรีศักด์ิ    ทองรักษ์ 5550007646 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
311 ส.ต. ธรีพล    สมเผดิม 5550008599 ป.2 พนั.2 รอ. ม.ค. 64 5541/63
312 ส.ต. นพดล    ศิริสวสัด์ิ 5550008601 ป.5 พนั.5 ธ.ค. 63 5041/63
313 พล.อส. อิฐธนิัย    มาวาลย์ 5550011926 พนั.สท. ม.ค. 64 5541/63
314 ส.อ. ทรงพล    จิตตวสุิทธกิุล 5550012144 ธ.เพชรบรีุ ก.พ. 64 1/64
315 นาง นภมณี    ภู่ละมัย 5550012421 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.พ. 64 1/64
316 จ.ส.อ. มานะชัย    ไพยนิรันดร์ 5560000567 ร.4 พนั.2 ม.ค. 64 5541/63
317 ส.ท. นฤดล    มะโนวรรณา 5560001426 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
318 ส.ท. ภวูนัย    เชาวลิต 5560002037 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. ก.พ. 64 1/64
319 นาย จรัสพงษ ์   รวมทรัพย์ 5560003243 คส.สพ.ทบ. ม.ค. 64 5541/63
320 นาง ใกล้รุ่ง    เริงมิตร 5560004201 ธ.ถนนติวานนท์ ก.พ. 64 1/64
321 นาง จันทร์ฉาย    สุดแสนยา 5560004257 ร.12 พนั.3 รอ. ม.ค. 64 5541/63
322 ส.อ. ปญัญา    ค าภมูี 5560004618 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.พ. 64 1/64
323 นาง เปรมสินี    อชมหาตม์ 5560004893 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
324 อส.ทพ. อ านวย    ช่วยเพชร 5560006638 กรม ทพ.42 ม.ค. 64 5541/63
325 ส.ต. กันยา    จันน้ าค า 5560006930 ป.5 พนั.5 ธ.ค. 63 5041/63
326 นาง ชมพนูุท    สฤษด์ิ 5560006961 ธ.เตาปนู ก.พ. 64 1/64
327 ส.ท. สราวธุ    หอ้งร้ิว 5560007408 ช.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
328 นาง วนิดา    ก าลังเอก 5560008084 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.พ. 64 1/64
329 ส.ต. ธนากร    ศิริไมย 5560008338 ชสบ.3 ม.ค. 64 5541/63
330 นาย ประกอบ    ศิริไมย 5560008340 ชสบ.3 ม.ค. 64 5541/63
331 นาง วรรณิษา    ศิริไมย 5560008342 ชสบ.3 ม.ค. 64 5541/63
332 ส.อ. สุรเชษฐ์    ใจปงิ 5560008672 ธ.เชียงราย ก.พ. 64 1/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 ส.อ. ปฏวิติั    แก้วพลึิก 5560010572 ร.6 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
334 พล.อส. ยุทธนา    ปิ่นเกตุ 5560011702 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
335 น.ส. ฆนกาญจน์    เกษรหอม 5560012057 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
336 ส.อ. อรรถวฒิุ    บญุใส 5560012178 พนั.ซบร.24 บชร.4 ก.ค. 63 2561/63
337 นาง กนกกร    กล่ันธปู 5560013529 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
338 นาย ววิฒัน์    ถาวรนาน 5560013600 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
339 อส.ทพ. เสกสิทธิ ์   แซ่ฟู 5560013627 กรม ทพ.41 ต.ค. 63 4061/63
340 อส.ทพ. อิบรอเฮ็ม  หะยีปะดอ 5560013630 กรม ทพ.41 ต.ค. 63 4061/63
341 นาย ทอฝัน    หวงัอ้อมกลาง 5560013687 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
342 นาย ไพศาล    เพิ่มลาภ 5560013739 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
343 นาย สัณฑศักย์    กล่ันธปู 5560013785 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
344 นาย สุรเชษฐ    โชติกุล 5560013806 ธ.ถ.พระรามที่ 9-ถ.เสรี 7 ก.พ. 64 1/64
345 ส.ต. ตรัสพล    ชัยแก้ว 5570001810 ศอพท. ส.ค. 63 3081/63
346 ส.ต. ภาณุวฒัน์    สุวรรณา 5570002472 ร.5 พนั.1 ธ.ค. 63 5041/63
347 อส.ทพ. ดอเลาะ    หะมะ 5570003333 กรม ทพ.41 ต.ค. 63 4061/63
348 อส.ทพ. ปยิศักด์ิ    พรมชโน 5570003354 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
349 ส.อ. ณัฐพล    พวงล าภู 5570004091 ร.16 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
350 ส.อ. ฐิติวสัส์    แก้วกังวาลย์ 5570004523 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 64 1/64
351 ส.ต. ศุรศักด์ิ    มูลทา 5570004693 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 64 1/64
352 ส.ต. อมรินทร์    เมืองสมบรูณ์ 5570004777 ช.พนั.6 พล.ร.6 พ.ย. 63 4561/63
353 ส.ต. ธนศักด์ิ    ธรรมบตุร 5570004979 ร.6 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
354 ส.ต. ศราวธุ    สุนทรภกัดี 5570005115 ม.1 พนั.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
355 ส.ต. อาธวิตัร์    ชินบตุร 5570005162 ร.12 พนั.3 รอ. ธ.ค. 63 5041/63
356 ส.ต. อิสรภาพ    ชูนาคา 5570005164 ป.5 พนั.5 พ.ย. 63 4561/63
357 อส.ทพ. ไพรัตน์    บญุแก้ว 5570005416 กรม ทพ.11 ม.ค. 64 5541/63
358 นาง ดอกไม้    ล าพองชาติ 5570005997 ธ.บางบวั ก.พ. 64 1/64
359 นาย ทองทรัพย์    ล าพองชาติ 5570005998 ธ.บางบวั ก.พ. 64 1/64
360 ส.อ. บญุยัง    เดชงาม 5570006550 ธ.ปราณบรีุ ก.พ. 64 1/64
361 อส.ทพ. สมพงษ ์   กลมเกล้ียง 5570006875 กรม ทพ.41 ต.ค. 63 4061/63
362 อส.ทพ. มนตรี    หนูนวล 5570006952 กรม ทพ.42 ธ.ค. 63 5041/63
363 ส.อ. พรประเสริฐ    สมนาค 5570008065 พนั.บร.กบร.ศบบ. ก.ค. 57 2161/57
364 ส.ต. สมชาย    พศิเพง็ 5570008256 กง.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
365 นาย สามาตย์    นพรัตน์ 5570008414 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
366 อส.ทพ. ปรัชญา    น้อยสุข 5570008556 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
367 อส.ทพ. ยะโก๊ะ    โต๊ะลูเจ๊ะเต๊ะ 5570008572 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
368 นาย ธรีะศักด์ิ    รักสุข 5570008865 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
369 ส.ต. ธรรมฤทธิ ์   ไตรทพิยพงศ์ 5570009426 มทบ.42 ต.ค. 63 4061/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 นาย สิทธชิัย    วชิรเมฆินทร์ 5570010027 ธ.ราชด าเนิน ก.พ. 64 1/64
371 ส.ต. บอลล์    แสงแก้ว 5570010509 ช.1 พนั.52 รอ. พ.ย. 63 4561/63
372 นาง อรวรรณ    สุขอ่อง 5570011024 ธ.สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
373 อส.ทพ. ไกรสร    พลอยมาลี 5570011122 กรม ทพ.11 ม.ค. 64 5541/63
374 ส.อ. ชัยณรงค์    บญุมี 5570011301 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
375 นาย จเล    แก้วกล่อม 5570012460 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.พ. 64 1/64
376 ส.ต. กฤตนัย    วงษป์ตัตา 5570013289 ร.23 ม.ค. 64 5541/63
377 อส.ทพ. นครชัย    ผิวอ่อน 5570014015 กรม ทพ.42 ธ.ค. 63 5041/63
378 น.ส. เพญ็ศรี    ปา่สนธิ์ 5570014893 ธ.สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
379 ส.ต. กรกช    ลมัยพลกรัง 5570015285 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
380 ส.อ. รัชภมูิ    บญุยิ่ง 5570015525 ธ.ลตัส นวนคร ก.พ. 64 1/64
381 อส.ทพ. รังสรรค์    จุ่นสุวรรณ 5570015582 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
382 อส.ทพ. สมพงค์    บญุมาก 5570015605 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
383 น.ส. บศุยรินทร์  พรธนาสิทธิก์ุล 5580000278 ธ.สุโขทยั ก.พ. 64 1/64
384 น.ส. ล าใย    สุริยวงศ์ 5580000428 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
385 นาย สุชิน    ปิ่นเกตุ 5580000434 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
386 ส.อ. วนัชัย    สุภาพ 5580003130 ร.14 พนั 3 ม.ค. 64 5541/63
387 ส.ท. สันติ    มาหาญ 5580003312 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
388 ส.ต. อธวิชั    ฮ้ัวเจียม 5580003432 ร.6 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
389 ส.ต. เอกวทิย์    พึ่งวรีะวงศ์ 5580003585 ธ.อ านาจเจริญ ก.พ. 64 1/64
390 อส.ทพ. อภสิิทธิ ์   ซุ่นผอม 5580005511 กรม ทพ.41 ต.ค. 63 4061/63
391 นาง นิตยา    น้อยมูลมา 5580005683 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.พ. 64 1/64
392 นาย สมจิตร์    ผ่องล าเจียก 5580005689 ธ.เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ ก.พ. 64 1/64
393 นาง สนใจ    ปญัญาบตุร 5580005917 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
394 อส.ทพ. สามารถ    กล่ันนอก 5580005961 กรม ทพ.22 ม.ค. 64 5541/63
395 อส.ทพ. ปพน    ภกัดีบวรโชค 5580006253 กรม ทพ.22 ม.ค. 64 5541/63
396 นาย ม้วน    ลาดโคกสูง 5580007418 ธ.ชุมแพ ก.พ. 64 1/64
397 วา่ที่ ร.ต.หญิง ศิรินภา  อินทร์อ่อน 5580008586 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.พ. 64 1/64
398 ส.ต. รัชนาท    แสงพทิกัษ์ 5580009902 ช.1 รอ. ม.ค. 64 5541/63
399 ส.ต. จักรพล    บวัเหลา 5580010042 ร.6 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
400 อส.ทพ. อภชิาติ    ยอดค า 5580011209 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. ก.พ. 64 1/64
401 น.ส. วณิชชา    เฟื่องฟู 5580011258 ม.2 ม.ค. 64 5541/63
402 ส.อ. วชิชา    จันทร์สุข 5580011259 ม.2 ม.ค. 64 5541/63
403 น.ส. ปานทพิย์    สวนกัน 5580011435 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
404 อส.ทพ. ณัฐวฒิุ    แก้วกาหลง 5580013264 กรม ทพ.22 ม.ค. 64 5541/63
405 ส.อ. กรวทิ    วงค์ทะนะ 5580013687 ม.3 พนั.18 ม.ค. 64 5541/63
406 ส.ท. เศรษฐภทัร    แก้วจันทร์ 5580013840 ส.พนั.2 พ.ย. 63 4561/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 อส.ทพ. วษิรากร    ทองบตุร 5580013998 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
408 อส.ทพ. อดิศักด์ิ    ด ามณี 5580014013 กรม ทพ.41 พ.ย. 63 4561/63
409 อส.ทพ. อนุสรณ์    ชูหวาน 5580014015 กรม ทพ.41 พ.ย. 63 4561/63
410 น.ส. สมนึก    มีเสถียร 5590000045 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
411 ส.ต. เรวติั    ศิวชาติ 5590000160 มทบ.39 ธ.ค. 63 5041/63
412 นนส. พงษอ์นันต์  น้อยวรรณะ 5590000863 ช.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
413 ส.ต. เมธาวฒิุ    บญุเจือ 5590003236 ช.1 พนั.52 รอ. พ.ย. 63 4561/63
414 ส.อ. จิระพงศ์    โพนเมืองหล้า 5590003774 ร้อย.ม.(ลว.) 6 ม.ค. 64 5541/63
415 นาย สุทธสิาร    วอนวงษ์ 5590006237 ธ.เซ็ลทรัล-ระยอง ก.พ. 64 1/64
416 อส.ทพ. ภมร    สุดตา 5590006833 กรม ทพ.13 ม.ค. 64 5541/63
417 นาย จารุวทิย์    อะทะวงค์ษา 5590007157 ธ.บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่ ก.พ. 64 1/64
418 น.ส. พชัรี    ด ารงกิจ 5590008126 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
419 นาง วาสนา    มาหาญ 5590008924 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
420 นาย สัมฤทธิ ์   มาหาญ 5590008925 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
421 นาย นรวชิญ์    นาลา 5590009408 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.พ. 64 1/64
422 นาย ชัยยุทธ    โมฬีชาติ 5590009486 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 64 1/64
423 ส.ต. ขจรเดช    สุบตุรดี 5590010557 ร.12 พนั.2 รอ. ม.ค. 64 5541/63
424 ส.ต. ณัฐวฒิุ    เดชทองจันทร์ 5590010594 กรม สน.พล.ร.15 ธ.ค. 63 5041/63
425 ส.ต. ศรีพพิฒัน์    พลเยี่ยม 5590010680 ร.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
426 ส.ต. ธวุานนท ์   แดงแก้ว 5590011543 สง.สด.จว.ส.ข. ธ.ค. 63 5041/63
427 นาง ปรีดา    เต่าจันทร์ 5590011581 ธ.ทุ่งสง ก.พ. 64 1/64
428 อส.ทพ. ภาณุวฒัน์  หรัิณย์ดีพร 5590012962 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
429 อส.ทพ. วทิยา    หลีเส๊าะ 5590013439 กรม ทพ.41 พ.ย. 63 4561/63
430 นาย พสัวฒัน์  ประกอบไวทยกิจ 5600000226 ธ.บก.ทบ. ก.พ. 64 1/64
431 นาง รุ่งนิภา    เสียดขุนทด 5600000234 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
432 นาง พะยอง    เรืองโฉม 5600000898 ร.6 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
433 ส.ท. สยาม    กุลหอย 5600001867 ธ.สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
434 นนส. ไกรสร    ไกรษี 5600003327 ร.6 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
435 ส.ท. จักรพนัธ ์   เกตุโชติ 5600003343 ธ.พญาไท ก.พ. 64 1/64
436 ส.ท. ชนวร์ี    บญุฤทธิ์ 5600003380 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
437 ส.ท. ศรัณย์  อนุสรณ์รุ่งเรือง 5600003728 ธ.บางบวั ก.พ. 64 1/64
438 นาย อิสิภ ู   คูณวงศ์ 5600005070 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
439 ส.ท. จักรพงษ ์   เวชไธสง 5600005083 มทบ.44 ม.ค. 64 5541/63
440 ส.ต. ยุทธวชิัย    แพงศรี 5600008317 ร.6 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
441 ส.ท. ภทัรพล    สินาคม 5600008752 ธ.บิ๊กซี - น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.พ. 64 1/64
442 ส.อ. จักรกฤษณ์    แก่นจันทร์ 5600009365 ม.3 พนั.18 ม.ค. 64 5541/63
443 ส.ท. เอกพงศ์    ถิ่นพบิลูย์ 5600010026 ร.25 พนั.1 ธ.ค. 63 5041/63
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444 น.ส. พชิญาภา    มงคลเมือง 5600010053 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
445 อส.ทพ. ปรีชา    ชูช่วย 5600011709 กรม ทพ.43 ต.ค. 63 4061/63
446 อส.ทพ. กรกต    สกัดกลาง 5600011793 กรม ทพ.22 ม.ค. 64 5541/63
447 อส.ทพ. สุทธพิงษ ์   แก้วขาว 5600013312 กรม ทพ.48 ม.ค. 64 5541/63
448 นาง ค าฝุ่น    สุพล 5600013641 ธ.บก.ทบ. ก.พ. 64 1/64
449 อส.ทพ. ยุสรี    ยูนุห์ 5600013872 กรม ทพ.41 พ.ย. 63 4561/63
450 นาง กีนา    ละเมียด 5610000739 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
451 อส.ทพ. ชาคริต    อายุสุข 5610001673 กรม ทพ.48 ม.ค. 64 5541/63
452 ส.ต. จักรพนัธ ์   ทาจี 5610002387 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ก.พ. 64 1/64
453 ส.ต. ปฏพิล    อีมจีน 5610002690 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ก.พ. 64 1/64
454 ส.ท. จิรายุทธ    ยศรุ่งเรือง 5610003299 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ก.พ. 64 1/64
455 ส.ท. พงษส์วสัด์ิ    ผลเอี่ยม 5610003632 ร.19 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
456 ส.ท. สราวธุ    ประทมุเพชร 5610003922 ร.25 พนั.1 ธ.ค. 63 5041/63
457 อส.ทพ. วภิษูนะ    ชนะภกัดี 5610004177 ร.31 พนั.2 รอ. พ.ค. 63 1581/63
458 อส.ทพ. พชิัยณัฐ    หะยีสามะ 5610004592 กรม ทพ.41 ต.ค. 63 4061/63
459 พลฯ ฌานิศ    อุ่นเรือน 5610004844 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
460 อส.ทพ. ศิริวฒิุ    ริยาพนัธ์ 5610005224 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
461 ส.ต. วชัรพงษ ์   สีขาว 5610008033 ช.1 พนั.112 รอ. ม.ค. 64 5541/63
462 ส.ต. อดิสร    ปจุฉาการ 5610008111 ธ.ด าเนินสะดวก ก.พ. 64 1/64
463 ส.ท. ชานนท ์   กุดรังนอก 5610008273 ร.31 พนั.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
464 ส.ต. สุริยันต์    จันทร์หอม 5610009769 ช.1 พนั.112 รอ. พ.ย. 63 4561/63
465 ส.ต. อานนท ์   อัศวเกศมณี 5610009861 ร.12 พนั.3 รอ. ธ.ค. 63 5041/63
466 พล.อส. ศุภกิจ    ดอนจังหรีด 5610009977 พนั.สห.21 ม.ค. 64 5541/63
467 นาง สนอง    จีมาบตุร 5610010119 ธ.ปราณบรีุ ก.พ. 64 1/64
468 ส.ต. ดนุพฒัน์    นาคผา 5610011114 พนั.ปฐบ. ธ.ค. 63 5041/63
469 นาง อนงค์    บญุเที่ยง 5610011424 ร.31 พนั.1 รอ. ต.ค. 63 4061/63
470 ส.ต. สิทธชิัย    ศรีษะย์ 5610011932 รร.สพศ.ศสพ. ม.ค. 64 5541/63
471 ส.ท. ศุภกรณ์    เปร่ืองการ 5610011951 สส. พ.ย. 63 4561/63
472 นาย สมพงศ์    ใจแจ้ง 5610011954 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ก.พ. 64 1/64
473 อส.ทพ.หญิง พรีิภรณ์  โรจน์ลาภากุล 5620000082 กรม ทพ.48 ม.ค. 64 5541/63
474 นาย ประสิทธิ ์   แก้วพลึิก 5620000201 ร.6 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
475 นาง สมนึก    แก้วพลึิก 5620000202 ร.6 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
476 นาย สมพล    ทา้วพา 5620000648 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
477 ส.ต. ศรัญยู    แสนสระ 5620001401 ม.1 พนั.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
478 ส.ต. สหรัฐ    พาภกัดี 5620001462 ธ.ปราณบรีุ ก.พ. 64 1/64
479 น.ส. นันทนา  อภญิญาประเสริฐ 5620002772 รพ.รร.6 เม.ย. 62 981/62
480 นาย สนธิ ์   โพธษิาวงค์ 5620002814 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
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481 ส.ต. สมปอง    โพธษิาวงค์ 5620002815 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
482 อส.ทพ. อัครพล  เกล้ียงสุวรรณ 5620003219 กรม ทพ.41 พ.ย. 63 4561/63
483 อส.ทพ. บญัชา    ปะโมทะโก 5620003324 กรม ทพ.22 ม.ค. 64 5541/63
484 นาย สายนท ี   ตรีพาทย์ 5620004484 ศซส.สพ.ทบ. ก.ย. 63 3581/63
485 ส.ท. เจตพล    ฤทธแิผลง 5620004958 ร.6 พนั.1 ม.ค. 64 5541/63
486 นาง นารี    พนัธุย์าง 5620008915 ธ.ชุมแพ ก.พ. 64 1/64
487 อส.ทพ. มงคล    จันทอน 5620009106 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
488 ส.ต. ถิรวทิย์    ทพัชัย 5620012862 ร้อย.ช.ซบร.สนาม พ.ย. 63 4561/63
489 ส.ต. วศิน    หนูพุ่ม 5620014914 ร.31 รอ. ธ.ค. 63 5041/63
490 ส.ต. สรวทิย์    รอดสุข 5620015016 ร.31 พนั.2 รอ. พ.ค. 63 1581/63
491 ส.ต. อุดมศักด์ิ    รัชนิพล 5620015138 ร.31 พนั.2 รอ. พ.ค. 63 1581/63
492 นาย เทวฤทธิ ์   พนมทพิย์ 5620015804 ธ.ตลาดถนอมมิตร วชัพล ก.พ. 64 1/64
493 ส.ท. วรายุทธ    สะอาด 5620015843 ป.5 พนั.15 ธ.ค. 63 5041/63
494 อส.ทพ. ทวศัีกด์ิ    เดชะ 5620017388 กรม ทพ.48 ม.ค. 64 5541/63
495 น.ส. ศศิประภา    หล้าวเิศษ 5630000071 ธ.ตลาดเซฟวนั น.ม. ก.พ. 64 1/64
496 อส.ทพ. มะนาเซ    สะราวอ 5630000810 กรม ทพ.41 ก.ย. 63 3581/63
497 นาย ดุสิต    นาคเอี่ยม 5630003045 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ ก.พ. 64 1/64
498 ส.อ. นฤชล    แผ่นทอง 5630003653 มทบ.33 ม.ค. 64 5541/63
499 อส.ทพ. ธวชัชัย    อุดมญาติ 5630004583 กรม ทพ.48 ส.ค. 63 3081/63
500 นาย คทา    วฒิุตานนท์ 5630005195 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.พ. 64 1/64
501 น.ส. กนกวรรณ    สีแสวง 5630005706 กรม ทพ.22 ม.ค. 64 5541/63
502 นาง ณภาภชั    ประจญกล้า 5630006937 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 64 1/64
503 น.ส. วราภรณ์    อันทรินทร์ 5630008140 ปตอ.1 พนั.3 ม.ค. 64 5541/63
504 น.ส. เอมวกิา    พรรณภกัดี 5630008793 ม.1 พนั.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
505 นาย จันทา    โพธิเ์กตุ 5630011197 กรม ทพ.11 ม.ค. 64 5541/63
506 น.ส. ปภาวรินทร์  ยาวะโนภาส 5630011680 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
507 ร.ท. ภศิูษย์    ทองชูใจ 5640000286 ธ.แจ้งวฒันะ ก.พ. 64 1/64
508 จ.ส.อ. ไอศูรย์    กุณา 5640000335 ธ.บก.ทบ. ก.พ. 64 1/64
509 นาง บนัเทา    ววิาห์ ต102129/28 ธ.ปากช่อง ก.พ. 64 1/64
510 จ.ส.ท. จ าเนียร    เณรน้อย ต102862/28 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 64 1/64
511 จ.ส.ต. นิพนธ ์   แก้วสีดา ต103281/28 ธ.บรีุรัมย์ ก.พ. 64 1/64
512 นาง พเยาว ์   พนัธุอ์ภยั ต103568/28 ธนาณัติ ม.ค. 64 6161/63
513 นาง วชัรินทร์    ทองรักษ์ ต107156/29 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
514 นาง เจียน    สัมมาโภชน์ ต107401/29 ธ.มีนบรีุ ก.พ. 64 1/64
515 ส.อ. ไพฑูรย์    ภจูักหนิ ต107758/29 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
516 ส.อ. อัมพร    รัตนวงศ์ ต110360/29 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
517 นาง ค าแปลง    ทองบบุผา ต111950/29 ธ.นครนายก ก.พ. 64 1/64
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518 นาง สุฤทธิ ์   แสนสุนนท์ ต112161/29 ธ.อรัญประเทศ ก.พ. 64 1/64
519 นาง สมควร    ศิริอัฐ ต112214/29 ส่วนกลาง พ.ย. 63 4561/63
520 จ.ส.อ. จิรพนัธ ์   รัตนภู ต114056/29 ธ.หว้ยยอด ก.พ. 64 1/64
521 ส.อ. วงษ ์   ยอดรัตน์ ต114233/29 ธ.แฟร่ีแลนด์ - น.ว. ก.พ. 64 1/64
522 จ.ส.ต. นิรันดร์    เที่ยงสาย ต114330/29 ธ.เพชรบรูณ์ ก.พ. 64 1/64
523 พ.ต. อุดม    ศรีษะนาราช ต114436/29 ธ.เลย ก.พ. 64 1/64
524 ร.ต. เกรียงศักด์ิ    วนัโพนทอง ต114443/29 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
525 นาง มารศรี    มโนรส ต114938/29 ธ.ตรีเพชร ก.พ. 64 1/64
526 ร.ต.หญิง นภาพร  ประดิษฐ์ค่าย ร.น. ต117383/29 ธ.บา้นโปง่ ก.พ. 64 1/64
527 นาง สบาย    กงสีมา ต118276/29 ธ.สกลนคร ก.พ. 64 1/64
528 ส.อ. อาคม    สุระอุดร ต118635/29 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี ก.พ. 64 1/64
529 นาง ทองย้อย    แสงทองแจ่ม ต124874/29 ธ.มีนบรีุ ก.พ. 64 1/64
530 พ.ต. สวสัด์ิ    สมศรี ต128427/30 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
531 นาง ปราณี    อาจกล้า ต130198/30 ธ.ศูนย์ราชการฯ(อาคาร บี) ก.พ. 64 1/64
532 นาง อ านวย    ประสมทรัพย์ ต131326/30 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
533 นาง ฉ่ า    เกิดสุข ต132036/30 ธ.ด าเนินสะดวก ก.พ. 64 1/64
534 นาง ประทมุ    อนันทศัพท์ ต136811/30 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.พ. 64 1/64
535 นาง สุบนิ    พนูโต ต137879/30 ธ.นครราชสีมา ก.พ. 64 1/64
536 ส.อ. อ านาจ    สาดสี ต139273/30 สง.สด.จว.ม.ส. ม.ค. 64 5541/63
537 น.ส. ม้วย    ใยอ่อน ต140216/30 ธ.อยุธยา ก.พ. 64 1/64
538 นาง คูณ    ชิณมาตย์ ต142219/30 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ - ม.ค. ก.พ. 64 1/64
539 นาง ปทัมา    มีจันทร์ ต143104/30 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 64 1/64
540 ร.อ. ฉัตรชัย    แก้วเทศ ต143111/30 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 64 1/64
541 พ.ต. ธรีเดช    จันทร์แจ่มใย ต143830/30 ธ.เพยีวเพลส ราชพฤกษ์ ก.พ. 64 1/64
542 ส.อ. มังกร    แร่ทอง ต144443/30 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 64 1/64
543 นาง ต่ิงยอย    แช่มค้า ต146125/31 ธนาณัติ พ.ย. 63 5141/64
544 นาง ธนาธปิ    จรพนัธุ์ ต147755/31 ธ.ปู่เจ้าสมิงพราย ก.พ. 64 1/64
545 นาง รววีรรณ    เวชกิจ ต148028/31 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 64 1/64
546 นาง บงัอร    หนูหอม ต148459/31 ธ.ปากเกร็ด ก.พ. 64 1/64
547 ส.อ. กิตติชัย    แตงอยู่ ต149456/31 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
548 จ.ส.อ. ไพโรจน์    โฉมศรี ต15006/15 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
549 นาง ฐิตารัตน์    บญุยืน ต150159/31 ธ.เซ็นทรัล - แจ้งวฒันะ ก.พ. 64 1/64
550 นาง เล็ก    ค าศิริ ต15114/15 ธ.งามวงศ์วาน ก.พ. 64 1/64
551 นาง ทองนาค    ชื่นอารมย์ ต151229/31 ธ.อ่างทอง ก.พ. 64 1/64
552 นาง รัตติยา    บญุโยธา ต152526/31 ธ.ชัยภมูิ ก.พ. 64 1/64
553 นาง ละเอียด    เล็กแจ้ง ต154555/31 ธ.ลาดหญ้า ก.พ. 64 1/64
554 พ.อ.หญิง ทองใบ    ทองสีเข้ม ต155750/31 ธ.อยุธยา ก.พ. 64 1/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
555 นาง อรนุช    เนียมยิ้ม ต156377/31 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
556 นาย น้อย    หวดัสูงเนิน ต15703/15 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
557 จ.ส.อ. โชค    พลูละเอียด ต160154/31 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
558 น.ส. บญุเยื้อน    แก้วค า ต160715/31 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.พ. 64 1/64
559 ร.ต. วนัชัย    เอี่ยมจ้อย ต161492/31 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ก.พ. 64 1/64
560 ร.ต. ภมิล    จีนนิกุล ต161930/31 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
561 นาง พงษจ์ันทร์    จันทะวงษา ต162245/31 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.พ. 64 1/64
562 นาง แสงดาว    สุริโย ต162322/31 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
563 นาง เพญ็ศรี    เหมกระศรี ต162581/31 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.พ. 64 1/64
564 ส.อ. มณเฑียร    แรมฤทธิ์ ต162761/31 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
565 นาง ค า    แก้วเทศ ต163073/31 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 64 1/64
566 นาย อยู่รบ    คงเจริญ ต163433/31 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 64 1/64
567 นาง ลาวลัย์    โฉมศรี ต16458/15 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
568 นาง นงลักษณ์    เจริญจิตต์ ต165115/31 ธ.ชุมแพ ก.พ. 64 1/64
569 นาง ฟองจันทร์    ธรรมขัน ต168723/32 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
570 นาย สัมฤทธิ ์   ศรีโกศล ต170065/32 ธ.บางบวั ก.พ. 64 1/64
571 นาย เสรีย์    ศรีแสง ต171306/32 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 64 1/64
572 นาง จารว ี   เวชพทิกัษ์ ต171336/32 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 ก.พ. 64 1/64
573 นาง วรรณี    เกื้อสังข์ ต171337/32 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 ก.พ. 64 1/64
574 นาย ผิน    คล้ายข า ต173519/32 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.พ. 64 1/64
575 จ.ส.อ. ชัยวฒัน์    เอี่ยมละออ ต173875/32 ธ.ปกัธงชัย ก.พ. 64 1/64
576 นาง บญุพร้อม    ภาระกุล ต174318/32 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
577 จ.ส.อ. พนิิจ    กาฬสินธุ์ ต176630/32 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
578 นาง ชิ้น    เฉลิมวฒิุ ต177504/32 ธ.อ่างทอง ก.พ. 64 1/64
579 นาย ธรีะ    พงษน์ิล ต180443/32 ธ.อ่างทอง ก.พ. 64 1/64
580 นาง ยุพา    สวสัด์ิเอื้อ ต181669/32 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
581 จ.ส.อ. ปรีดา    ภษูาทอง ต182569/32 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ม.ค. 64 5541/63
582 ร.ต. สมศักด์ิ    ปนัตะ ต183789/32 ธ.เชียงราย ก.พ. 64 1/64
583 น.ส. อ าภา    รอดรัตน์ ต184004/32 ธ.มีนบรีุ ก.พ. 64 1/64
584 ส.อ. ชาญยุทธ    ทะกิจ ต184212/32 ธ.ปทมุธานี ก.พ. 64 1/64
585 นาย ค า    กุลบตุร ต184695/32 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 64 1/64
586 ร.ต. เสนาะ    เกษมสุข ต184986/32 มทบ.39 ธ.ค. 63 5041/63
587 นาง สัมฤทธิ ์   มาลัยทอง ต185996/32 ธ.สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
588 ร.ต. พนม    ต๊ิบปะละวงศ์ ต189212/32 ธ.ล าปาง ก.พ. 64 1/64
589 นาย ไพบลูย์    นาคนัค ต190050/32 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.พ. 64 1/64
590 ร.ต. สมบรูณ์    ทะนิน ต190796/32 ธ.ปราณบรีุ ก.พ. 64 1/64
591 นาง เปรมใจ    ทะนิน ต190797/32 ธ.ปราณบรีุ ก.พ. 64 1/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
592 นาง ศรีนวล    แสงแก้ว ต193986/32 ธ.บิ๊กซี - น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.พ. 64 1/64
593 นาย หล้อน    ปนัทะรส ต194734/32 ธ.พะเยา ก.พ. 64 1/64
594 นาง กนกพร    ขจรสัจจานันท์ ต194788/32 ธ.เตาปนู ก.พ. 64 1/64
595 นาง ภาวติา    เรืองขจร ต195935/33 ธ.โชคชัย 4 ก.พ. 64 1/64
596 นาง สุขุม    จันทร์แจ่มใย ต197153/33 ธ.เพยีวเพลส ราชพฤกษ์ ก.พ. 64 1/64
597 นาง จันทร์ค า    วงค์วาท ต198426/33 ธ.แพร่ ก.พ. 64 1/64
598 นาง เขียน    พวงมาลัย ต198860/33 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 64 1/64
599 จ.ส.อ. ถหนาย    จิตารักษา ต199402/33 มทบ.39 ต.ค. 63 4061/63
600 น.ส. มะลิ    กองพล ต199904/33 ธ.หวัหมาก ก.พ. 64 1/64
601 นาง ปราณี    สงฆ์เจริญธรรม ต200400/33 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 64 1/64
602 ร.ท. ไพโรจน์    พวงระหงษ์ ต201958/33 มทบ.13 ต.ค. 63 4061/63
603 นาง มะลิทอง    ศรีสม ต202190/33 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
604 พ.ต. สุรชัย    ชอบชื่น ต202445/33 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
605 น.ส. วรรณาภา    มังคละแสน ต203171/33 ธ.อุดรธานี ก.พ. 64 1/64
606 จ.ส.อ. มงคล    อินต๊ะแก้ว ต203638/33 ธ.เชียงราย ก.พ. 64 1/64
607 นาง พนุ    เสาสูง ต204654/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 64 1/64
608 นาง จิราภรณ์   เปรมประสิทธิ์ ต20466/17 ธ.ถ.เทพารักษ์ ก.พ. 64 1/64
609 นาง ทมุมา    ประภาสัย ต205694/33 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
610 น.ส. อนงค์    ธนูบรรณ์ ต206886/33 ธ.อยุธยา ก.พ. 64 1/64
611 นาย ณัฐรัฐ    ฉันทรั์ตนโยธนิ ต206957/33 ธ.บางบวัทอง ก.พ. 64 1/64
612 นาง ดวงดาว    พงษข์วญั ต206960/33 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
613 จ.ส.อ. ธนากร    พงษข์วญั ต207824/33 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
614 นาง ศุภศิริ    คงชัยกร ต208242/33 ธ.ปทมุธานี ก.พ. 64 1/64
615 นาง ล าใย    วสุิทธศิาสตร์ ต209614/33 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 64 1/64
616 จ.ส.อ. ราชันย์    พมิพสิาร ต210828/33 กบ.ทหาร ต.ค. 63 4061/63
617 นาง สุนิสา    จันทะพนัธุ์ ต211288/33 ธ.ขอนแก่น ก.พ. 64 1/64
618 นาย กงเฮียง    เข็มปญัญา ต211913/33 ธ.นครพนม ก.พ. 64 1/64
619 นาง บญุมี    คล้ายข า ต212892/33 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.พ. 64 1/64
620 น.ส. สุนทรี    ใจจุลละ ต213365/33 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.พ. 64 1/64
621 นาง ค าเพยีร    สีเหลือง ต213455/33 ธ.สูงเม่น ก.พ. 64 1/64
622 นาง คณิต    ม่วงสุข ต214042/33 ธ.เซ็นทรัล - พ.ล. ก.พ. 64 1/64
623 นาง ปราณีต    ยินดี ต215247/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.พ. 64 1/64
624 นาง บวัเขียว    ศิริค าน้อย ต216176/33 ธ.พะเยา ก.พ. 64 1/64
625 นาง ทองสุข    อินทะ ต217568/33 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
626 นาง น้อย    อุดมญาติ ต217780/33 ธ.ย่อยอ่อนนุช ก.พ. 64 1/64
627 นาง อารี    เรือนงาม ต219677/33 ธ.สกลนคร ก.พ. 64 1/64
628 นาง ปนัดดา    เบลสิค ต219678/33 ธ.สกลนคร ก.พ. 64 1/64

17



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
629 นาง สมปอง    จิตต์สุนทร ต222312/33 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 64 1/64
630 นาง น้ าเต้า    มารักษา ต224830/34 ธ.สมุทรสงคราม ก.พ. 64 1/64
631 นาง กัญฑิมา    เกษร ต225828/34 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.พ. 64 1/64
632 น.ส. บญุมี    ปาโส ต225829/34 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.พ. 64 1/64
633 นาย สุวรรณ์    จ าปา ต226067/34 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
634 น.ส. สุจิตรา    โรจน์จรุง ต226128/34 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
635 น.ส. อษณี    พนัธุท์รัพย์ ต227173/34 ธ.บางล าภู ก.พ. 64 1/64
636 นาง อังคณา    ดีกุดตุ้ม ต227456/34 ธ.ชัยภมูิ ก.พ. 64 1/64
637 นาง คูณ    เสาโกมุท ต229425/34 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ ก.พ. 64 1/64
638 นาง อุษารัตน์    พรรณลาภ ต229743/34 ธ.ราชด าเนิน ก.พ. 64 1/64
639 นาง สุนันท ์   เรืองสวา่ง ต230261/34 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ก.พ. 64 1/64
640 พ.ต.ต. ฤทธริงค์    ลาจันทะ ต230355/34 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 64 1/64
641 นาง สุภากร    ลาจันทะ ต230356/34 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 64 1/64
642 นาง กรรณิกา    แสนใจเปง็ ต232593/34 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ก.พ. 64 1/64
643 นาง รัตนา    ปนัต๊ะ ต232741/34 ธ.เชียงราย ก.พ. 64 1/64
644 นาง เสาร์แก้ว    ปนัต๊ะ ต232742/34 ธ.เชียงราย ก.พ. 64 1/64
645 นาย เวก    บญุเล้ียง ต233367/34 ธ.ธาตุทอง ก.พ. 64 1/64
646 จ.ส.อ. ประเสริฐ    เอี่ยมสี ต235224/34 ธ.เพชรบรูณ์ ก.พ. 64 1/64
647 ส.อ. สืบสกุล    บษุบาแย้ม ต236244/34 ธ.เพชรบรูณ์ ก.พ. 64 1/64
648 นาง ทองสุข    พึ่งน้ า ต236892/34 ธ.ปากเกร็ด ก.พ. 64 1/64
649 นาง ฉลาง    เกิดสุวรรณ์ ต237308/34 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.พ. 64 1/64
650 นาย บญุช่วย    อนันทสุข ต237340/34 ธ.บิ๊กซี - น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.พ. 64 1/64
651 จ.ส.อ. สุรีย์    โด่งดัง ต237695/34 ร.25 พนั.3 ต.ค. 63 4061/63
652 ร.ต. ดุสิต    สุขวฒันากิจ ต239504/34 ธ.นครนายก ก.พ. 64 1/64
653 ส.อ. สมศักด์ิ    สันติวงศกร ต240064/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.พ. 64 1/64
654 นาง พรนิภา    พาพาน ต240204/34 ธ.บรีุรัมย์ ก.พ. 64 1/64
655 นาย เลิศฤทธิ ์   หมื่นศรี ต240673/34 ธนาณัติ ม.ค. 64 6041/63
656 นาง แจ่มจิตร    บญุนาค ต240999/34 ธ.พรานนก ก.พ. 64 1/64
657 นาย บญุชม    สงวนทรัพย์ ต241265/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.พ. 64 1/64
658 นาง ผา    โตดม ต243805/34 ธ.น่าน ก.พ. 64 1/64
659 นาง ศรีนวล    พงษส์วสัด์ิ ต244439/34 ธ.สระบรีุ ก.พ. 64 1/64
660 พ.อ. กฤชณัฐ    วงษย์ี่ ต244695/34 ก.พ. 64 1/64
661 น.ส. จุฑาทพิ    ชิงดวง ต244710/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 64 1/64
662 นาง กรรณิกา    ไกรสมเด็จ ต245200/34 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 64 5541/63
663 นาง จ ารัส    ภษูาทอง ต246058/34 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ม.ค. 64 5541/63
664 จ.ส.อ. สมปอง    เจริญอินทร์ ต246746/34 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
665 นาง ทองมั่น    เจริญอินทร์ ต246795/34 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
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666 นาง ยุวดี    ธริาขันธิ์ ต247025/34 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
667 นาง มาลี    จันคนึง ต247218/34 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
668 นาง นงนุช    พานิชชอบ ต248963/35 ธ.ราชประสงค์ ก.พ. 64 1/64
669 นาง เภา    ชัชวาลย์ ต248981/35 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 64 1/64
670 นาย จรัส    อ้วนล่ า ต250143/35 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ก.พ. 64 1/64
671 นาง สมสกุล    นาคอาทติย์ ต250351/35 ธ.อยุธยา ก.พ. 64 1/64
672 น.ส. บญุมั่น    ใยอ่อน ต250352/35 ธ.อยุธยา ก.พ. 64 1/64
673 นาง บญุมา    คงสวมแก้ว ต253504/35 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
674 จ.ส.อ. มนตรี    โภคานิตย์ ต255739/35 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 64 1/64
675 นาย ไพวงค์    ศรีวจิารย์ ต256256/35 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
676 นาง หนูบนิ    ศรีวจิารย์ ต256257/35 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
677 พ.ต. เศรษฐกรณ์    แก่อินทร์ ต257002/35 ธ.พทัลุง ก.พ. 64 1/64
678 นาง นงนุช    ชื่นอยู่ ต259411/35 มทบ.31 ม.ค. 64 5541/63
679 นาย ธงชัย    การรัมย์ ต260205/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 64 1/64
680 นาง นพ    คันธชาติ ต260261/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 64 1/64
681 นาง นุชนาถ    ขันชัยภมูิ ต261178/35 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ก.พ. 64 1/64
682 นาง สมบติั    ไหวดี ต262687/35 ธ.อุดรธานี ก.พ. 64 1/64
683 นาง อารยา    นรมั่ง ต264787/36 ธ.สะพานนนทบรีุ ก.พ. 64 1/64
684 นาย นิตย์    กรงกรด ต264939/36 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ก.พ. 64 1/64
685 ร.ต. สัมฤทธิ ์   ไกรสมเด็จ ต26663/18 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 64 5541/63
686 นาง บญุคิด    ข าแจ้ง ต269079/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
687 นาง ทกัษณิาพร    เจริญศักด์ิ ต269987/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
688 นาง เตือนใจ    ภมูิชัย ต270999/36 ธ.อุดรธานี ก.พ. 64 1/64
689 ส.อ. อนุศาสน์    รักษาสุวรรณ ต272035/36 ธ.บรีุรัมย์ ก.พ. 64 1/64
690 นาง พกิุล    ปทัมราษฎร์ ต272129/36 ธ.ขอนแก่น ก.พ. 64 1/64
691 นาง สมปอง    จ่านันท์ ต272174/36 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 64 1/64
692 นาง มณี    นิยมตรง ต272319/36 ธ.นางรอง ก.พ. 64 1/64
693 นาง ทองพฒัน์    ช่างยันต์ ต272757/36 ธ.ชุมแพ ก.พ. 64 1/64
694 นาย นฤชา    คุณารักษ์ ต273455/36 ธ.ถนนสุขาภบิาล 3 ก.พ. 64 1/64
695 นาย นิด    คุณารักษ์ ต273459/36 ธ.ถนนสุขาภบิาล 3 ก.พ. 64 1/64
696 ส.อ. ยศสันต์    วงษเ์นตร ต273965/37 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
697 นาง สุพตัรา    เณรน้อย ต275025/37 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 64 1/64
698 นาย หวาง    พลซา ต275026/37 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 64 1/64
699 จ.ส.อ. พสุิทธิ ์   อุณหะ ต277126/37 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 64 1/64
700 นาย สีมา    กรอบค า ต277357/37 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.พ. 64 1/64
701 นาง เฉลียว    คาพจิารณ์ ต277809/37 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
702 นาย สมหวงั    คาพจิารณ์ ต277813/37 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
703 นาย สันติ    รักมิตร ต280475/37 ธ.เทเวศร์ ก.พ. 64 1/64
704 นาย บริพนธ ์   ประสงค์เงิน ต283047/37 ธ.สมุทรสาคร ก.พ. 64 1/64
705 นาง ชมภ ู   ไทยเขียว ต283078/37 ธ.ย่อยเซียร์ - รังสิต ก.พ. 64 1/64
706 นาง วนัทอง    พรมภริมย์ ต283462/38 ธ.งามวงศ์วาน ก.พ. 64 1/64
707 นาง นงนภสั    แม้นรักษา ต284648/38 ธ.อ้อมใหญ่ ก.พ. 64 1/64
708 นาง ศิรประภา    คงคาน้อย ต284770/38 ธ.มีนบรีุ ก.พ. 64 1/64
709 นาง วลิาวณัย์    อับท์ ต285006/38 ธ.อินทรา-ประตูน้ า ก.พ. 64 1/64
710 จ.ส.อ. ชัยพฤกษ ์   พลูพพิฒัน์ ต286739/38 ธนาณัติ ม.ค. 64 6041/63
711 นาง กนกวรรณ    อังคุระษี ต286940/38 ธ.อ านาจเจริญ ม.ค. 64 5541/63
712 นาง สายเอ็น    ปิ่นทอง ต288702/38 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
713 นาง กรองกาญจน์  สุทธสิบาย ต289316/38 ธ.ศิริราช ก.พ. 64 1/64
714 ส.อ. ฉนวน    แสงสอาด ต290176/38 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 64 1/64
715 จ.ส.อ. ชาติชาย    เกตุอรุณ ต290480/38 ธ.เซ็ลทรัล - อุบลฯ ก.พ. 64 1/64
716 นาง สมบรูณ์    คงยิ่ง ต29562/19 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.พ. 64 1/64
717 นาง ฐิติพร    เสมอเชื้อ ต30165/19 ธ.บางบวัทอง ก.พ. 64 1/64
718 นาง ทศันีย์    เกิดพบิลูย์ ต30560/19 ธ.เตาปนู ก.พ. 64 1/64
719 นาง ประเทอืง    ทองศรี ต30826/19 ธ.ช่องนนทรี ก.พ. 64 1/64
720 นาง วเิชียร    จ าปาพงษ์ ต31586/19 ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.3 ก.พ. 64 1/64
721 นาง บษุบง    ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.พ. 64 1/64
722 นาย ประชิด    มากไอ ต32294/19 ธ.ปากเกร็ด ก.พ. 64 1/64
723 นาย วรีะศักด์ิ    ผอบทอง ต3820/09 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.พ. 64 1/64
724 นาง ประชุม    สังข์เกษม ต39407/21 ส่วนกลาง ธ.ค. 63 5041/63
725 นาง ประพนัธ ์   ศิริเอกราช ต40421/21 ธ.โชคชัย 4 ก.พ. 64 1/64
726 นาง ดรุณี    บวัพนัธ์ ต45454/22 ธ.อรัญประเทศ ก.พ. 64 1/64
727 นาง ประทมุ    พนัธค์ า ต45694/22 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 64 1/64
728 นาง อ าพร    หอสุวรรณ์ ต50258/23 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 64 1/64
729 ส.อ. บญุทนั    พรมหงษ์ ต50420/23 ธ.งามวงศ์วาน ก.พ. 64 1/64
730 พ.อ. ธนกฤต    สายหยุด ต53043/23 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
731 นาง สุวคนธ ์   วฒันวกิกิจ ต54078/23 ธ.อยุธยา ก.พ. 64 1/64
732 น.ส. สมควร    เปาริก ต54127/23 ธ.อยุธยา ก.พ. 64 1/64
733 นาง วราภรณ์    เมืองที่รัก ต64234/25 ธ.เตาปนู ก.พ. 64 1/64
734 นาย เสถียร    เมืองที่รัก ต64242/25 ธ.เตาปนู ก.พ. 64 1/64
735 นาง มยุรี    ทิ้วสังวาลย์ ต66065/25 ธ.ตระการพชืผล ก.พ. 64 1/64
736 จ.ส.อ. อนันต์    สังเผือก ต67737/26 ธ.อรัญประเทศ ก.พ. 64 1/64
737 นาง เชย    แก้วมหา ต67889/26 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 64 1/64
738 นาง วไิล    อนันตสุข ต68834/26 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ก.พ. 64 1/64
739 นาง สายสมร    หงษท์อง ต70583/26 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 64 1/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
740 นาง ละออง    ส่งกุล ต73220/26 ธ.ปากเกร็ด ก.พ. 64 1/64
741 นาง ร าเพย    แย้มวจี ต73497/26 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 64 1/64
742 นาย ประยงค์    ศรีปรีเปรม ต74695/26 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
743 จ.ส.อ. บณัฑิตย์    นัดนรา ต75270/26 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 64 1/64
744 นาง ชนัดดา    ก าเนิดเพช็ร ต76517/26 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
745 ร.ต. เชษฐพล    ดอกค า ต78913/26 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 64 1/64
746 นาง พมิล    ดอกค า ต79042/26 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 64 1/64
747 นาง วณี    เทยีมสวสัด์ิ ต80027/27 ธ.บา้นฉาง ก.พ. 64 1/64
748 ร.ต. ประเสริฐ    สุริวงศ์ษา ต80583/27 มทบ.13 ต.ค. 63 4061/63
749 จ.ส.อ. สงัด    สุขนิรันดร์ ต82678/27 ธ.สกลนคร ก.พ. 64 1/64
750 นาง เพญ็ประภา    ไตรภกัดี ต83690/27 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.พ. 64 1/64
751 จ.ส.อ. วริิยะ    โพธิแ์จ้ง ต86257/27 ธ.ก าแพงแสน ก.พ. 64 1/64
752 นาง พนิ    วงศ์วฒันา ต92541/27 ธ.ปากช่อง ก.พ. 64 1/64
753 นาง อุทยัทพิย์    ผาสุขกาย ต95598/28 ธ.นครราชสีมา ก.พ. 64 1/64
754 นาง ชลอ    มากไอ ต97823/28 ธ.ปากเกร็ด ก.พ. 64 1/64
755 พ.ต. วฒิุ    ทา่ใหญ่ ส10824/24 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 64 1/64
756 นาง สมร    บตัรเจริญ ส11400/25 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
757 นาง มณฑา    นาคศรี ส15138/28 สน.ปล.กห. ต.ค. 63 4061/63
758 พ.อ.พเิศษ อ านาจ    นาคศรี ส15298/28 สน.ปล.กห. ต.ค. 63 4061/63
759 นาง วจิิตร    วงศ์พนิิจ ส15486/28 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 64 1/64
760 นาย ถวลัย์    สุวรรณกูฏ ส15498/28 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
761 พ.อ.พเิศษ วชัรเวศน์  อยู่ส าราญ ส16791/29 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64 1/64
762 นาง ชนิดา    สังสนา ส18318/31 ธ.พญาไท ก.พ. 64 1/64
763 นาง สมคิด    โมระ ส19479/32 ส่วนกลาง ม.ค. 64 5541/63
764 นาง ประทนิ  ประกอบไวทยกิจ ส2085/09 ธ.บก.ทบ. ก.พ. 64 1/64
765 นาง วรรณี    สถิตายุธ ส21947/33 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. ก.พ. 64 1/64
766 นาง เกรียม    เรือนงาม ส22053/33 ธ.สกลนคร ก.พ. 64 1/64
767 พ.อ.หญิง ศิริพร   อมรสุวรรณ ส22057/33 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
768 พ.ต. สุพจน์    สิทธโิชค ส22058/33 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 64 1/64
769 นาง จงกล    พนิิจกิจ ส23567/35 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
770 นาง ค าหม่อน    สุระอุดร ส5717/17 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี ก.พ. 64 1/64
771 นาง รววีรรณ    จันทร ส7245/18 ธ.คลองจั่น ก.พ. 64 1/64
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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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