
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง สุภารัตน์    พวงระหงษ์ 5396001788 มทบ.13 ต.ค. 63 4061/63
2 นาง ปราณี    ยอดมณี 5396002319 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค. 64 541/64
3 นาง ฉลวย    รัตนกาญจน์ 5396005117 ธ.พาราไดซ์พาร์ค มี.ค. 64 541/64
4 นาง เยาวมาลย์    บ ารุงราษฎร์ 5402011261 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 64 541/64
5 พ.ท. สัณหกิจ    แฟม้คลองขอม 5405000395 ธ.สกลนคร มี.ค. 64 541/64
6 จ.ส.อ. คมรัตน์  มณีกุลจิตรประศาสน์ 5405018689 ธ.นครนายก มี.ค. 64 541/64
7 ร.ท. วรัิตน์    มงคล 5405019769 มทบ.45 ต.ค. 63 4061/63
8 นาง สุภา    ภาษติ 5406001622 ธ.โลตัส ประชาชื่น มี.ค. 64 541/64
9 น.ส. นรภทัร    อยู่ฤทธิ์ 5406001682 ธ.บางบวัทอง มี.ค. 64 541/64
10 นาง เฉลิม    ชอบคุย 5406002166 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 64 541/64
11 นาง ปริญญา    ใบผ่อง 5406003644 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มี.ค. 64 541/64
12 นาง ปยิะนุช    สุเปง็ 5406003673 ธ.ทา่แพ มี.ค. 64 541/64
13 นาง สุวรรณี    สารการ 5406009745 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มี.ค. 64 541/64
14 นาง ลมัย    ฉลาดแย้ม 5406010148 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 64 541/64
15 นาง แสงจันทร์    บญุยะบตุร 5406010222 มทบ.210 ก.พ. 64  1/64
16 นาง จันทร์จิรา    หารชุมเศษ 5406010973 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 64 541/64
17 นาง ทองใบ    เพญ็ศรี 5406011812 ธ.สกลนคร มี.ค. 64 541/64
18 นาง สุคนธ ์   สีหาบญุมาก 5406011864 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
19 นาง พนิดา    นาทนั 5406012276 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 64 541/64
20 นาง อุไรวรรณ    แจ่มทมิ 5406014008 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. มี.ค. 64 541/64
21 นาง ทองเพชร    อันตระโลก 5406020330 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
22 นาง สุดใจ    อุไรวงษ์ 5410000855 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
23 ส.อ. ส าเนียง    เสนาวงษ์ 5410001261 ธ.บา้นไผ่ มี.ค. 64 541/64
24 จ.ส.อ. ไพรวนั    คร้ามประยูร 5410009441 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. มี.ค. 64 541/64
25 ร.ท. ณัชรพงศ์    ศรีศักดา 5410011659 ศร. ก.พ. 64 1/64
26 ร.ท.หญิง วไิลวรรณ    ขาวดี 5410013727 ทภ.4 ต.ค. 63 4061/63
27 ร.ท. อ านาจ    ศิลปวศิาล 5410014313 มทบ.45 ต.ค. 63 4061/63
28 ร.อ. สมชาย    ภู่ภกัดีพนัธ์ 5410015591 มทบ.46 ต.ค. 63 4061/63
29 ร.ท. ศักด์ิศรี    จึงถาวรเจริญ 5410019435 ศอพท. ต.ค. 63 4061/63
30 พล.อส. องอาจ    อ านาจผูก 5410021499 มทบ.32 ม.ค. 64 5541/63
31 นาย ถนอมศักด์ิ    เสนาปา่ 5410021501 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน มี.ค. 64 541/64
32 ส.อ. สุทศัน์    พรมแก้วมา 5410022154 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 64 541/64
33 จ.ส.อ. ดัสกร    พมิขาลี 5410022538 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
34 นาง แสงนภา    บญุมา 5420001129 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ มี.ค. 64 541/64
35 น.ส. ถวลัย์    โล่หค์ า 5420004471 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 64 541/64
36 นาง วนิษฐา    มณี 5420004645 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มี.ค. 64 541/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 นาย วฒันา    ทองศิริ 5420006357 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 64 541/64
38 นาง คมคาย    ชินพะวอ 5420007049 ธ.ชุมแพ มี.ค. 64 541/64
39 นาง ภริมณ์    แก้วหลง 5420007536 ธ.เชียงราย มี.ค. 64 541/64
40 ร.อ. ชัยพร    บญุมี 5430002387 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 64 541/64
41 นาง อรวรรยา    บญุมี 5430002389 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 64 541/64
42 นาง แดงประเสริฐ    วเิชียร 5430002796 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 64  1/64
43 นาง กาญจนา    บญุนัง 5430003880 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ มี.ค. 64 541/64
44 จ.ส.อ. ธงชัย    วชิา 5430008236 ม.2 พนั.15 ก.พ. 64 1/64
45 นาง ถาวร    น้อยมา 5430009688 ธ.ถ.สรงประภา มี.ค. 64 541/64
46 น.ส. วรรณภา    ชัยพเิดช 5430009716 ธ.กระทุ่มแบน มี.ค. 64 541/64
47 จ.ส.อ. สมคิด    มูลมณี 5430009976 ธ.บางบวั มี.ค. 64 541/64
48 นาง สุวรรณา    ชาวสวย 5440000036 ธ.หนองบวัล าภู มี.ค. 64 541/64
49 นาง ธญัญทพิย์    พลูเกษ 5440000588 ธ.บางบวัทอง มี.ค. 64 541/64
50 น.ส. ธญัญารัตน์    วงศ์ปนิตา 5440000717 ธ.เชียงราย มี.ค. 64 541/64
51 ส.อ. อุทศิชาติ    คงสุวรรณ 5440002736 ป.72 พนั.721 ม.ค. 64 5541/63
52 ส.อ. ภวูเดช    พรหมมา 5440003914 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มี.ค. 64 541/64
53 นาง ประยงค์    สัมพะวงศ์ 5440004058 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
54 นาง สุรัตน์    สิทธิ 5440004458 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. มี.ค. 64 541/64
55 นาย พศิณุรักษ ์   พยัคฆพงษ์ 5440005753 ธ.ตลาดเซฟวนั น.ม. มี.ค. 64 541/64
56 นาย ไกรวฒิุ    สมิตผลิน 5440006414 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า มี.ค. 64 541/64
57 นาย อมฤต    หศักรรจ์ 5440007008 ธ.อุดรธานี มี.ค. 64 541/64
58 นาย อิสระ    หศักรรจ์ 5440007010 ธ.อุดรธานี มี.ค. 64 541/64
59 นาง นิษฐ์สุดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 5440007178 ธ.อ่างทอง มี.ค. 64 541/64
60 น.ส. บวัสวรรค์    สีสวย 5440008586 ธ.เตาปนู มี.ค. 64 541/64
61 นาง น้อย    ดัดตรงธรรม 5440008671 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 64 541/64
62 นาง วรรณดี   มณีกุลจิตรประศาสน์ 5440010563 ธ.นครนายก มี.ค. 64 541/64
63 นาง กนกวรรณ    ชูแก้ว 5440010860 ธ.ทุ่งสง ก.พ. 64 1/64
64 นาง รัตนา    ศรีพกิุลวงศ์ 5450000757 สง.สด.จว.บ.ร. ต.ค. 63 4061/63
65 จ.ส.อ. อนุรักษ ์   วงษก์รด 5450002594 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก มี.ค. 64 541/64
66 นาย พศัศักด์ิ    สิริธารเบญจกุล 5450002948 ธ.บิ๊กซี นครปฐม มี.ค. 64 541/64
67 น.ส. กัญญณัฎฐ์  สิริธารเบญจกุล 5450002956 ธ.บิ๊กซี นครปฐม มี.ค. 64 541/64
68 ส.อ. ชนธญั    วนัจันทร์ 5450005720 ธ.ชัยนาท มี.ค. 64 541/64
69 ส.ต. ชัยวฒัน์    พึ่งพา 5450005911 ธ.รังสิต-ปทมุธานี มี.ค. 64 541/64
70 นาง จีรพร    เมืองสุข 5450007745 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มี.ค. 64 541/64
71 จ.ส.อ. ปยิะ    กุลมณี 5450008543 ธ.สระบรีุ มี.ค. 64 541/64
72 ส.อ.หญิง ปทติตา    เพง่พศิ 5450009885 ธ.บางเขน (เซนทรัล) มี.ค. 64 541/64
73 นาง มะลี    ไชยพเิดช 5450009995 ธ.กระทุ่มแบน มี.ค. 64 541/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาง เมทกิา    สุนทรารัณย์ 5450010575 ธ.กระทรวงกลาโหม มี.ค. 64 541/64
75 นาย เจษฏา    เปด็ทอง 5450012410 ธ.ปู่เจ้าสมิงพราย มี.ค. 64 541/64
76 นาย คงภคั    กลายเจริญ 5450013596 ธ.พระปฐมเจดีย์ มี.ค. 64 541/64
77 นาง บาหยัน    สร้อยสูงเนิน 5460000105 ธ.ปตัตานี มี.ค. 64 541/64
78 นาย สมบรูณ์    สร้อยสูงเนิน 5460000106 ธ.ปตัตานี มี.ค. 64 541/64
79 พ.ท. เจษฎา    ศรีสันต์ 5460000449 สปท. ก.พ. 64 1/64
80 จ.ส.ท. วฒิุชัย    อุตราช 5460002503 ธ.ราชบรีุ มี.ค. 64 541/64
81 จ.ส.อ. วทิยา    บตุรแสน 5460004960 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
82 ร.ต. ชัชชัย    สุริวนิิจ 5460005437 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
83 นาง วชัราภรณ์  วรรณพราหมณ์ 5460006752 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มี.ค. 64 541/64
84 นาง สายใจ    ศรีสันต์ 5460007891 สปท. ก.พ. 64 1/64
85 น.ส. ธนพร    ศรีษะเกตุ 5460010382 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. มี.ค. 64 541/64
86 พ.อ. ทศพรหม    อินทรทตั 5460011291 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
87 นาง ชวนพศิ    ภาคยกุล 5460012023 ธ.ย่อยบางววั มี.ค. 64 541/64
88 นาง วสิา    วหิารพรหม 5460012286 ธ.ชลบรีุ มี.ค. 64 541/64
89 นาย กิตติศักด์ิ    มาศิริ 5460012722 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 64 541/64
90 นาง รุจี    พลูแย้ม 5460013869 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 64 541/64
91 นาง นงลักษณ์    ชินพะวอ 5460015302 ธ.ชุมแพ มี.ค. 64 541/64
92 ส.อ. ชัชชัย    คุ้ยทอง 5460016012 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 64 541/64
93 ส.อ. ศิวะกานต์    ศักด์ิศรีเทา้ 5470002345 มทบ.27 ก.พ. 64 1/64
94 จ.ส.อ. สุพจน์    โปร่งทอง 5470004434 ธ.ราชด าเนิน มี.ค. 64 541/64
95 ส.อ. พลกร    มั่งเรือน 5470006242 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 64 541/64
96 นาง ธานี    สีสวย 5480000432 ธ.เตาปนู มี.ค. 64 541/64
97 นาย ทนงศักด์ิ    ตรีนก 5480002992 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 64 541/64
98 นาง ดวงดี    มุณีแก้ว 5480003191 ธ.ถ.สรงประภา มี.ค. 64 541/64
99 นาง พมิพา    บญุมากูล 5480008421 ธ.สระบรีุ มี.ค. 64 541/64
100 นาง จารุวรรณ    ศรีสุข 5480010415 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ มี.ค. 64 541/64
101 นาง สุบนั    พรมมีนิล 5480010482 ธ.ถ.สรงประภา มี.ค. 64 541/64
102 ส.อ. ณัฐพงศ์    ผิวบาง 5490002258 ร.23 พนั.4 ก.พ. 64 1/64
103 นาง ทองใบ    เกื้อกูล 5490004062 ธ.สระบรีุ มี.ค. 64 541/64
104 นาง วงษเ์ดือน    นิสัยดี 5490004185 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 64 541/64
105 น.ส. บงัอร    เซ่ียงหลิว 5490005015 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 64 541/64
106 นาง ศิริวรรณ    โพดตะ 5490005545 สสก.ทหาร ก.พ. 64 1/64
107 นาย พงษเ์ดช    พมิขาลี 5490005796 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
108 นาง อ่อนสา    พมิขาลี 5490005798 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
109 น.ส. สังวาลย์    วปิลุะ 5490007415 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 64 541/64
110 นาง สุภาพ    โพธพิฤกษ์ 5490009216 ธ.ล าพนู มี.ค. 64 541/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 นาย รุ่งวทิยา   อ านวยพาณิชย์ 5490009505 ธ.แพร่ มี.ค. 64 541/64
112 นาย วรัิตน์    จุลส ารวล 5490009514 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 64 541/64
113 นาง อารีย์    ศิรินทโร 5490010996 สก.ทบ. ธ.ค. 63 5041/63
114 ส.อ. สราวธุ    พฤกษชาติ 5490012875 มทบ.46 ต.ค. 63 4061/63
115 จ.ส.อ. ซุฟยาน    ลาเตะ 5500000819 ร.151 พนั.2 ธ.ค. 63 5041/63
116 จ.ส.ท. นพพร    มีสุวรรณ 5500000892 ร.25 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
117 จ.ส.อ. พงษสั์นต์ิ    เซ่งแก้ว 5500002166 ร.15 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
118 นาง อมลวรรณ    กุลมณี 5500002170 ธ.สระบรีุ มี.ค. 64 541/64
119 นาย อ านาจ    กุลมณี 5500002171 ธ.สระบรีุ มี.ค. 64 541/64
120 นาย อภฤิทธิ ์   วเิชียรจรัส 5500002242 ธ.เพยีวเพลส ราชพฤกษ์ มี.ค. 64 541/64
121 น.ส. เตือนใจ    กระทุ่มนา 5500002450 ธ.ประจันตคาม มี.ค. 64 541/64
122 นาย สองเมือง    หงษสิ์บสาม 5500003560 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 64 541/64
123 ส.อ. เอกชัย    พทุธวนั 5500003623 ธนาณัติ ก.พ. 64 1/64
124 นาย สิทธพิร    จิตร์สายไหม 5500003867 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 64 541/64
125 อส.ทพ. สุธน    จ านงค์ฤทธิ์ 5500004984 กรม ทพ.46 ก.พ. 64 1/64
126 อส.ทพ. พงษศั์กด์ิ    ผางทอง 5500005973 กรม ทพ.31 ม.ค. 64 5541/63
127 อส.ทพ. สมศักด์ิ    กรกิ่ง 5500005980 กรม ทพ.31 ก.พ. 64 1/64
128 ส.อ. อนุชิต    วงศ์ภดูร 5500006278 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
129 นาย อานุภาพ    หศักรรจ์ 5500007056 ธ.อุดรธานี มี.ค. 64 541/64
130 นาง ค าแพง    เพง็อารีย์ 5510000095 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
131 นาง ทองใบ    ธรรมชาติ 5510000216 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. มี.ค. 64 541/64
132 นาย เปรียญ    อุตมะ 5510000417 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
133 นาง วลัยพร    อุตมะ 5510000418 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
134 นาง สุพนันา    บตุรแสน 5510000420 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
135 นาง อ่อนสี    บตุรแสน 5510000422 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
136 ส.อ. อภรัิกษ ์   แก้วกัลยา 5510000974 มทบ.45 พ.ย. 63 4561/63
137 นาง ฌญาดา    มหายศนันท์ 5510000989 มทบ.37 ก.พ. 64 1/64
138 พ.ต. ภาณุมาศ    ศรีสุระ 5510001209 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 64 541/64
139 จ.ส.ต. กฤษฎา    คงสมพงษ์ 5510001534 ธ.คอสโม เมืองทองธานี มี.ค. 64 541/64
140 ส.อ. เจษฎา    สงจันทร์ 5510001626 ร.15 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
141 ส.อ. ร่มเย็น    บตุรศรีวงษ์ 5510002008 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มี.ค. 64 541/64
142 นาย มารุต    รอดงาม 5510002488 ธ.เตาปนู มี.ค. 64 541/64
143 ส.อ. ภาสกร    วชัรโศภษิฐกุล 5510002782 ธ.สุราษฎร์ธานี มี.ค. 64 541/64
144 ส.อ. พรีะโชติ    พรหมเกษ 5510003717 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 64 541/64
145 นาง ชนกนันท ์   กุลมณี 5510005015 ธ.สระบรีุ มี.ค. 64 541/64
146 อส.ทพ. อรุณ    จันทร์สีทอง 5510006905 กรม ทพ.46 ม.ค. 64 5541/63
147 ส.อ. ศาสตรา    ทองทั่ว 5510007710 ร.12 พนั.3 รอ. ก.พ. 64 1/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 จ.ส.ต. ปรเมศวร์    มืดอินทร์ 5520000332 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
149 จ.ส.อ. ธนินทร์    คล้ายคลึง 5520001549 รร.ร.ศร. ก.พ. 64 1/64
150 ส.อ. สมภพ    คงเกษม 5520001997 ธ.ซีคอนสแควร์ มี.ค. 64 541/64
151 ส.อ. อภสิิทธิ ์   โกยชัย 5520002168 ร.3 พนั.2 พ.ย. 63 4561/63
152 นาง น้ าค้าง    แจ้งปกรณ์กิจ 5520003523 ธ.ราชบรีุ มี.ค. 64 541/64
153 นาง บญุตา    สักขีนาดี 5520003652 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร มี.ค. 64 541/64
154 น.ส. นัสนันท ์   ขวญัด า 5520004105 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 64 541/64
155 นาง ธนาภา    แก่นเพช็ร 5520006268 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 64 541/64
156 น.ส. น้ าเย็น    มูลประหสับดี 5520006283 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 64 541/64
157 นาง สิริมา    เจริญ 5520008700 ธ.ม.ราชภฎันครศรีธรรมราช มี.ค. 64 541/64
158 ส.อ. วชัรากร    เอี่ยมพนิิจ 5520010795 มทบ.16 ก.พ. 64 1/64
159 นาง เวยีงพงิ    ภมูิโคกรักษ์ 5520011124 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. มี.ค. 64 541/64
160 นาง สุนทรา    เอี่ยมพานิช 5520011787 ธ.โชคชัย 4 มี.ค. 64 541/64
161 นาง วจิิตรา    ขันธลักษณ์ 5520012513 ธ.อยุธยา มี.ค. 64 541/64
162 น.ส. วรรณวมิล    สุภสิทธิ์ 5520015900 ธ.บางล าภู มี.ค. 64 541/64
163 อส.ทพ. เหล่ียง    อินดวง 5520018446 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 64 541/64
164 ส.ท. นฤนาท    ผันอากาศ 5530000986 กรม ทพ.23 ก.พ. 64 1/64
165 น.ส. หทยัชนก    สุขิโต 5530001347 รพ.รร.6 ธ.ค. 63 5041/63
166 พ.ต.หญิง สุพชิชา    ฮาบสุวรรณ 5530005345 สลก.บก.กองทพัไทย ก.พ. 64 1/64
167 ส.อ.หญิง อังคนา    ภทูองทพิย์ 5530006207 มทบ.31 ก.พ. 64 1/64
168 ส.อ. เจริญพร    โสมทอง 5530006850 มทบ.16 ธ.ค. 63 5041/63
169 อส.ทพ. กฤษณ์    อินต๊ะแสน 5530007995 กรม ทพ.31 ก.พ. 64 1/64
170 ส.อ. วลัลภ    ศรัทธาผล 5530008499 กคช.กช. ธ.ค. 63 5041/63
171 ส.อ. มูฮ าหมัดนาซูลี    ยูนุห์ 5530008672 กรม ทพ.46 ม.ค. 64 5541/63
172 อส.ทพ. มะนูน    พรมฆาต 5530009113 กรม ทพ.46 ก.พ. 64 1/64
173 นาง เยาวรัตน์    จงพึ่งกลาง 5530009343 ป.3 พนั.103 ก.พ. 64 1/64
174 ส.อ. วงศ์วทิย์    ศรีสุภา 5530009393 สง.สด.จว.น.ศ. ก.พ. 64 1/64
175 ส.อ. ธรรมรงค์    ทฆีาวงค์ 5540000551 ป.1 พนั.31 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
176 ร.ท.หญิง นฤภทัร    บวัเย็น 5540004237 รพ.รร.6 ก.ย. 63 3581/63
177 น.ส. รัตนาภรณ์    อินทร์ปรุง 5540004422 ธ.เพชรบรีุ มี.ค. 64 541/64
178 ส.อ. ศรายุทธ ์   นิลกิจ 5540008562 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 64 541/64
179 จ.ส.ท. นพดล    เพช็รจ ารัส 5540009476 ป.5 พนั.15 ธ.ค. 63 5041/63
180 อส.ทพ.หญิง กฤษณา   แสงอ่อน 5550000012 ธ.อ านาจเจริญ มี.ค. 64 541/64
181 ส.ต. คณาพงษ ์   เวชกามา 5550000049 ธนาณัติ ต.ค. 63 4620/63
182 ส.ท. ชาญวทิย์    ด้วงเกื้อ 5550000845 ป.5 พนั.5 ก.พ. 64 1/64
183 ส.ต. ถนอม    พยิา 5550002569 กรม ทพ.44 ต.ค. 63 4061/63
184 นาง ขจรวรรณ   จวบประสพ 5550003080 สลก.บก.กองทพัไทย ก.พ. 64 1/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาย หลัด    จวบประสพ 5550003086 สลก.บก.กองทพัไทย ก.พ. 64 1/64
186 ส.อ. ณรงค์เดช    จันภถูิ่น 5550003322 ร.9 พนั.2 ก.พ. 64 1/64
187 ส.ต. วฒิุศักด์ิ    ราชสงค์ 5550003441 พนั.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ม.ค. 64 5541/63
188 ส.อ. เอกธนัช    แก่นทอง 5550004052 พนั.พฒันา 4 ก.พ. 64 1/64
189 ร.ต.หญิง ภรณ์ทพิย์   เนยโอชา 5550006526 รพ.รร.6 ม.ค. 64 5541/63
190 อส.ทพ. เมธ ี   พนิิจมนตรี 5550006673 กรม ทพ.11 ธ.ค. 63 5041/63
191 อส.ทพ. อานนท ์   แจ่มนิยม 5550006732 กรม ทพ.11 ม.ค. 64 5541/63
192 อส.ทพ. อิสระ   สวนศรีสุวรรณ 5550006734 กรม ทพ.11 ม.ค. 64 5541/63
193 อส.ทพ. มูล    กุลมาศ 5550006885 ธ.นางรอง มี.ค. 64 541/64
194 ส.ท. สุทศัน์    ธรรมวงค์ 5550010995 ธ.ถนนคฑาธร-ราชบรีุ มี.ค. 64 541/64
195 ส.อ. ชาคริต    เพง็ชัย 5550011633 ร้อย.ฝรพ.4 ก.พ. 64 1/64
196 ส.ต. กวนิวฒิุ    วงค์ราช 5550011712 ร.151 พนั.3 พ.ย. 63 4561/63
197 ส.ต. ชัชนันท ์   วะราศรี 5550011736 ร้อย.ตถ.พล.ร.6 ก.พ. 64 1/64
198 อส.ทพ. นิรุตต์    เพชร์สุด 5560000293 กรม ทพ.46 ม.ค. 64 5541/63
199 พล.อส. ณัฐพล    ทพัอุดม 5560004454 ส่วนกลาง ก.พ. 64 1/64
200 ส.ต. พฒัน์สุพล    เหมยแก้ว 5560004869 ร.151 พนั.3 พ.ย. 63 4561/63
201 นาย เสถียร    ผิวแดง 5560005051 ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม มี.ค. 64 541/64
202 นาย บญุลือ    โล่หรั์กษา 5560006451 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 64 541/64
203 น.ส. กิตติภา    พศิวมิล 5560007155 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 64 541/64
204 ส.ท. พฒัชัย    ทสิม 5560007341 มทบ.37 ก.พ. 64 1/64
205 ส.อ. สุรสิทธิ ์   ชัยชา 5560007619 มทบ.210 ก.พ. 64 1/64
206 นาง ยุพา    แสงทอง 5560008106 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 64 541/64
207 นาย เพช็ร    สาธพิามะณี 5560008566 ธ.ส านักพหลโยธนิ มี.ค. 64 541/64
208 น.ส. ฉววีรรณ    ชัยมุงคุณ 5560009028 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
209 นาย เลิศพงษ ์   ตรีทอง 5560010219 ธ.ตรีเพชร มี.ค. 64 541/64
210 อส.ทพ. จักรกฤษ    โบราณมูล 5560010880 กรม ทพ.46 ก.พ. 64 1/64
211 น.ส. ประภาภรณ์    โพธิท์อง 5560011517 ธ.อ้อมใหญ่ มี.ค. 64 541/64
212 พล.อส. วฒันา    พพิบ 5560011523 ธ.อ้อมใหญ่ มี.ค. 64 541/64
213 น.ส. ขนิษฐา    กะเจียนู 5560011626 กรม ทพ.23 ก.พ. 64 1/64
214 อส.ทพ. ทศพล    เพช็รมาก 5560012128 กรม ทพ.41 ก.พ. 64 1/64
215 อส.ทพ. สุรศักด์ิ    เพง็สา 5560012649 กรม ทพ.11 ก.พ. 64 1/64
216 อส.ทพ.หญิง มนฑิรา  แก้วทอง 5560013132 ทภ.4 ก.พ. 64 1/64
217 นาย สมชาย    กิจการ 5560013343 ธ.น่าน มี.ค. 64 541/64
218 นาง จุฑารัตน์    ยิ้มทองหลาง 5560013554 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
219 น.ส. ฉัตรนลิน    แก้วสม 5570000725 ธ.สุราษฎร์ธานี มี.ค. 64 541/64
220 ส.ต. ธนชิต    รูปชาติ 5570001834 ร.21 รอ. ม.ค. 64 5541/63
221 ส.ต. ธราธร    ไสวงาม 5570001842 ร.2 พนั.2 รอ. ก.พ. 64 1/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 ส.อ. วรีะพงษ ์   สร้อยเสนา 5570001973 ร.21 พนั.1 รอ. ก.พ. 64 1/64
223 ส.อ. ปทาธปิ    หวงัแก้ว 5570002248 ร.5 ก.พ. 64 1/64
224 ส.อ. นิธ ิ   โสภณ 5570002446 ร.5 ก.พ. 64 1/64
225 ส.อ. วทิวสั    ลาสิทธิ์ 5570002520 ธ.บางบวั มี.ค. 64 541/64
226 ส.ต. สุขสรรค์    ไทยเจริญ 5570002534 ร.21 พนั.3 รอ. พ.ย. 63 4561/63
227 ส.อ. ฤทธชิัย    สุขแสง 5570004069 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มี.ค. 64 541/64
228 ส.อ. วรีพล    จิตตรักษา 5570005095 ส่วนกลาง ก.พ. 64 1/64
229 อส.ทพ. ศุภโชค    นวลศรี 5570005452 กรม ทพ.41 ก.พ. 64 1/64
230 นาง ปา    จันทร์ค า 5570005618 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
231 นาย ธนากร    โสไกร 5570005925 ศซส.สพ.ทบ. ก.พ. 64 1/64
232 ส.อ. พงษก์ฤต    จัดที่ 5570006008 ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย มี.ค. 64 541/64
233 อส.ทพ. ศรายุธ    เถียงมี 5570007064 กรม ทพ.11 ธ.ค. 63 5041/63
234 อส.ทพ. อาทติย์    วรรณา 5570007071 กรม ทพ.11 ก.พ. 64 1/64
235 น.ส. จรรยา    คิดระเบยีบ 5570007994 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 64 541/64
236 ส.ท. อนุสรณ์    แก้วกัณหา 5570010267 ป.4 พนั.4 ก.พ. 64 1/64
237 อส.ทพ. จักรพนัธ ์   สิทธเิดช 5570010869 กรม ทพ.42 ก.พ. 64 1/64
238 อส.ทพ. กอบเกียรติ  วนัทนีย์วรกุล 5570011120 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
239 อส.ทพ. อดิศร    โสวาที 5570011178 กรม ทพ.11 พ.ย. 63 4561/63
240 นาง ดวงพร    ศรีธาดา 5570012568 ป.4 พนั.4 ก.พ. 64 1/64
241 นาย เผ่า    แก้วกัณหา 5570012569 ป.4 พนั.4 ก.พ. 64 1/64
242 นาง นิวฒัน์    อัฐปนั 5570012726 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
243 นาง พชัรินทร์    พมิพส์า 5570012732 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
244 ส.ต. ณรงค์ยุทธ  ก้อนกระโทก 5570012754 ร.16 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
245 น.ส. อรยา    ราช า 5570012776 ส่วนกลาง ก.พ. 64 1/64
246 อส.ทพ. ชาญชัย    สุดชา 5570013071 กรม ทพ.11 ธ.ค. 63 5041/63
247 ส.อ. มนตรี    ศรีบริุนทร์ 5570013637 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 64 541/64
248 น.ส. อมร    นกแก้ว 5570013785 ธ.ชลบรีุ ก.พ. 64 1/64
249 น.ส. สุดารัตน์    ศรีธนสาร 5570014054 ธ.นครศรีธรรมราช มี.ค. 64 541/64
250 ส.ต. สมญา    กี่จินดา 5570015365 ธ.อยุธยา พาร์ค มี.ค. 64 541/64
251 อส.ทพ. ดวงเด่น    นิสัยกล้า 5570015663 กรม ทพ.11 ก.พ. 64 1/64
252 นาง ชัชนา    สุดลาภา 5570015940 ธ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา มี.ค. 64 541/64
253 นาง เคน    ศักด์ิศรีเทา้ 5580000741 มทบ.27 ก.พ. 64 1/64
254 นาย บญุสุข    ศักด์ิศรีเทา้ 5580000742 มทบ.27 ก.พ. 64 1/64
255 น.ส. จิรารัตน์    สวา่ง 5580001695 พนั.บ.41 ก.พ. 64 1/64
256 ส.อ. นัฐวฒิุ    เพชรเสน 5580002786 ธ.ปราณบรีุ มี.ค. 64 541/64
257 ส.ต. พชิานนท ์   เลิศศรี 5580002934 ร.21 พนั.2 รอ. ม.ค. 64 5541/63
258 ส.ต. วศิรุต    บญุเงิน 5580003976 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มี.ค. 64 541/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 ส.อ. วรียุทธ    พรหมประทปี 5580003977 ศคย.ขส.ทบ. ก.พ. 64 1/64
260 อส.ทพ. ชาตรี    หมาดปนัจอร์ 5580005458 กรม ทพ.41 ก.พ. 64 1/64
261 อส.ทพ. พรภริมย์    วรรณรัตน์ 5580005480 กรม ทพ.41 ก.พ. 64 1/64
262 น.ส. ชญากานท ์   อินทร์ปรุง 5580006105 ธ.เพชรบรีุ มี.ค. 64 541/64
263 นาย นิกร    หลวงชัย 5580006212 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 64 541/64
264 ส.ท. ค ารณ    ชาวปลายนา 5580006911 ป.2 พนั.12 รอ. ก.พ. 64 1/64
265 ส.ต. วรัิตน์    เถียรกิตติ 5580008913 ป.2 พนั.12 รอ. ก.พ. 64 1/64
266 น.ส. พกัตร์วภิา    อินทรมณี 5580008999 ธ.อุดรธานี มี.ค. 64 541/64
267 ส.ต. ภาสกร    ไชยจารีย์ 5580009448 ป.5 พนั.5 ม.ค. 59 4961/58
268 พล.อส. วชัระ    ประทปีรัมย์ 5580010228 ส่วนกลาง ก.พ. 64 1/64
269 นาย มะลิ    ชาวปลายนา 5580010327 ป.2 พนั.12 รอ. ก.พ. 64 1/64
270 น.ส. วภิารัตน์    ทรัพย์สิน 5580010456 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก มี.ค. 64 541/64
271 พ.ต. เชาวลิต    อุ่ยประภสัสร 5580010649 มทบ.39 ธ.ค. 63 5041/63
272 ส.อ. ปฏพิทัธ ์   สมวงค์ 5580011083 ทภ.4 ก.พ. 64 1/64
273 น.ส. ปนิดา    จันต๊ิบ 5580011161 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 64 541/64
274 น.ส. สุพรรณทพิย์    เทพเทพา 5580011498 ธ.ทา่เรือ มี.ค. 64 541/64
275 น.ส. บญุญาพร    ภเูดช 5580011563 ธ.ส านักพหลโยธนิ มี.ค. 64 541/64
276 อส.ทพ. ไพศาล    ค าเงิน 5580011706 กรม ทพ.11 ธ.ค. 63 5041/63
277 อส.ทพ. วทิวตั    ฉิมเนตร 5580011715 กรม ทพ.11 ธ.ค. 63 5041/63
278 อส.ทพ. สุชาติ    กัวพู่ 5580011732 กรม ทพ.11 ธ.ค. 63 5041/63
279 จ.ส.ต. ธนวฒัน์    ค าภาทู 5580012003 ธ.เสนานิคม มี.ค. 64 541/64
280 นาย วชิรวชิญ์    นาคสิงห์ 5580012528 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มี.ค. 64 541/64
281 ส.อ. สัญญา    เทยีบทรง 5580013454 ร.15 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
282 อส.ทพ. ศราวธุ    วะทา 5580014000 กรม ทพ.41 ก.พ. 64 1/64
283 อส.ทพ. ศักดา    ปานรักษ์ 5590000189 กรม ทพ.11 ม.ค. 64 5541/63
284 ส.อ. ภาณุพงศ์    อนุวฒัน์ 5590000690 ป.5 พนั.15 ธ.ค. 63 5041/63
285 นนส. ภาณุวฒัน์    ศรีรักษา 5590001844 ร.6 พนั.2 ก.พ. 64 1/64
286 ส.อ. จิรายุ    สละจิตต์ 5590002663 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ก.พ. 64 1/64
287 นนส. วศิรุต    ชมภกูุล 5590003846 ม.พนั.29 รอ. ม.ค. 64 5541/63
288 ส.ต. ฐิติพงศ์    แก้วพบิลูย์ 5590003976 ธ.สงขลา มี.ค. 64 541/64
289 ส.อ. ตะวนั    ไชยรบ 5590003993 ป.3 พนั.8 ก.พ. 64 1/64
290 นาง ไพรวลัย์    ทรัพย์สิน 5590005029 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก มี.ค. 64 541/64
291 นาย สมจิตร    เกิดโนนลาน 5590005946 ส่วนกลาง ก.พ. 64 1/64
292 ส.อ. อดิศร    เกิดโนนลาน 5590005955 ส่วนกลาง ก.พ. 64 1/64
293 นาย โชคชัย    ด้วงเกื้อ 5590006384 ป.5 พนั.5 ก.พ. 64 1/64
294 นาง สมจิตต์    ด้วงเกื้อ 5590006385 ป.5 พนั.5 ก.พ. 64 1/64
295 นาง สมจีน    วงค์ค าวงั 5590006619 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 ร.ท. สงกรานต์    ศรีทวกีุล 5590009018 มทบ.42 ก.พ. 64 1/64
297 อส.ทพ. ธนาธปิ    แจ้งประจักษ์ 5590009739 กรม ทพ.11 ก.พ. 64 1/64
298 ส.ต. ยุทธภมูิ    อุลหสัสา 5590010406 ร.16 ก.พ. 64 1/64
299 อส.ทพ. กันต์ศักด์ิ    ใจกล้า 5590010498 ธนาณัติ ก.พ. 64 1/64
300 ส.อ. มนตรี    เอี่ยมประเสริฐ 5590010879 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ก.พ. 64 1/64
301 อส.ทพ. สมบรูณ์    สายโพธิท์อง 5590011273 กรม ทพ.46 ม.ค. 64 5541/63
302 นาย ธติิพงษ ์   มาวนิ 5590011750 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 64 541/64
303 นาง ธนภรณ์    นวลจันทร์ 5590011806 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 64 541/64
304 อส.ทพ. อภรัิตน์    พรมวงั 5590012116 กรม ทพ.11 ธ.ค. 63 5041/63
305 อส.ทพ. อดิศร    กะชา 5590014215 กรม ทพ.23 ก.พ. 64 1/64
306 นาง นุชนารถ    รุณสา 5600000822 ธ.เพชรบรีุ มี.ค. 64 541/64
307 นาง เชาวลักษณ์    บวัภาค า 5600001352 ธ.สกลนคร มี.ค. 64 541/64
308 นนส. คเณศ    เพชรภู่ 5600003334 ร.2 พนั.2 รอ. ก.พ. 64 1/64
309 นนส. จิตติณัฏฐ์    สุวรรณทตั 5600003352 ร.2 พนั.2 รอ. ก.พ. 64 1/64
310 ส.ท. จักรกฤษ    อยู่ถิ่น 5600004071 ธ.บางบวั มี.ค. 64 541/64
311 นาย เจษฏากร    วฒัยุ 5600004079 ธ.เซ็นทรัล แจ้งวฒันะ มี.ค. 64 541/64
312 อส.ทพ. ธนาธปิ    พธิาญเมธ 5600005473 กรม ทพ.11 ก.พ. 64 1/64
313 อส.ทพ. วชัระ    ศรศรี 5600005490 กรม ทพ.11 ก.พ. 64 1/64
314 ส.อ. พงษศิ์ริ    ขันแข็ง 5600005516 ป.3 พนั.8 ม.ค. 64 5541/63
315 ส.ต.หญิง วนิดา  ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา 5600006870 รร.สธ.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
316 ส.ต. นวพล    นาคิน 5600007030 กพ.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
317 นาง เบญจวรรณ    กุลนว 5600007119 กพ.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
318 นาย รัชพล    นาคิน 5600007120 กพ.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
319 ส.ต. ณัฐภทัร    จันภกัดี 5600008207 ร.23 พนั.1 พ.ย. 63 4561/63
320 อส.ทพ. ธรีพงษ ์   บญุทองใหม่ 5600009149 กรม ทพ.46 ก.พ. 64 1/64
321 ส.ต. ธนกร    ด้วงฤทธิ์ 5600009936 ร.5 ก.พ. 64 1/64
322 จ.ส.อ. บคิูด    แสงโพธิด์า 5600010120 ส่วนกลาง ก.พ. 64 1/64
323 นาง สร้อย    ราชสงค์ 5600010425 พนั.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ม.ค. 64 5541/63
324 ส.ท. ภริมย์    แลใจ 5600011026 ช.พนั.15 พล.ร.15 ต.ค. 63 4061/63
325 อส.ทพ. ทวชีัย    ศิลสิทธิ์ 5600011469 กรม ทพ.11 ก.พ. 64 1/64
326 นาย ติยะ    ศรีพพิฒัน์ 5600011840 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 64 541/64
327 น.ส. ตุ้ย    ศรีลินลี 5600011841 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 64 541/64
328 อส.ทพ. ณัฐพล    ค าหาย 5600011894 กรม ทพ.11 ก.พ. 64 1/64
329 ส.ท. อภวิฒัน์    เพช็รประพนัธ์ 5600012597 ส.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 63 5041/63
330 อส.ทพ. จักรพงษ ์   เขียวเยาว์ 5600013391 กรม ทพ.48 ก.พ. 64 1/64
331 พลฯ วสุวฒัน์    ชัยรัตน์ 5610000614 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 63 4561/63
332 ส.ต. กิษวรรณ    ทองกลัด 5610001054 กรม ทพ.44 ต.ค. 63 4061/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 ส.ท. สหรัฐ    ไกรยสวน 5610002976 ร.21 พนั.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
334 ส.ต. ธนกร    เพช็รประสมกูล 5610003444 ธ.บางบวั มี.ค. 64 541/64
335 อส.ทพ. ชนน    ถีระขิล 5610004432 กรม ทพ.11 ก.พ. 64 1/64
336 ส.ท. สุทธพิงษ ์   สีเงิน 5610004692 สง.สด.จว.ส.บ. ก.พ. 64 1/64
337 อส.ทพ. ณรงค์พร    สุขสบาย 5610005094 กรม ทพ.46 พ.ย. 63 4561/63
338 อส.ทพ. อัลวาซาดัด    ขุนแผน 5610005231 กรม ทพ.41 ก.พ. 64 1/64
339 นาย เฉลิม    ตรีโอฐ 5610005993 ธ.ควนเนียง มี.ค. 64 541/64
340 นาง ปราณี    ตรีโอฐ 5610005994 ธ.ควนเนียง มี.ค. 64 541/64
341 พลฯ นันทพล    พมิพสิาร 5610006238 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
342 พลฯ กฤตภาส    ศรีสุข 5610006413 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
343 พลฯ วฒิุพร    วงศ์ที 5610006567 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
344 พลฯ ศุภณัฐ    วะยะลุน 5610006569 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
345 พลฯ ศรีสวสัด์ิ     ยุตกิจ 5610006638 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
346 พลฯ ศิริศักด์ิ    ศิริกมลเสถียร 5610006639 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
347 พลฯ วชิัย    สุทะนัง 5610007052 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
348 ส.ต.หญิง ลาวลัย์    อ าพนัทอง 5610007759 รร.กส.กส.ทบ. ก.พ. 64 1/64
349 น.ส. กัลย์ชนก    วงษส์มิงธนสร 5610010284 ธ.ถนนติวานนท์ มี.ค. 64 541/64
350 อส.ทพ. ธนัวา    สีเหล่ือม 5610011286 กรม ทพ.46 ก.พ. 64 1/64
351 อส.ทพ. อิสกันดาร์   บนิดือเล๊าะ 5610011305 กรม ทพ.46 ก.พ. 64 1/64
352 อส.ทพ. วรรณเฉลิม    ไชยสาร 5610013744 กรม ทพ.11 ธ.ค. 63 5041/63
353 นาง นิศารัตน์    เขียวเกษม 5610013771 มทบ.39 พ.ย. 63 4561/63
354 อส.ทพ. อนุวตัร    บญุมี 5620000009 กรม ทพ.46 ก.พ. 64 1/64
355 น.ส. จุฑาภรณ์    มณีวงษ์ 5620000346 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 64 541/64
356 อส.ทพ. นฤมิตร    ยมพมาศ 5620000375 กรม ทพ.48 ก.พ. 64 1/64
357 อส.ทพ. ธรีวฒัน์    เพช็รรินทร์ 5620000476 กรม ทพ.48 ก.พ. 64 1/64
358 ส.ต. เจนวทิ    สุปวทิย์ 5620000862 ร.21 พนั.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
359 ส.ต. อาณาจักร    สงเคราะห์ 5620002336 ร.21 พนั.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
360 อส.ทพ. พชิัย    ประทมุวนั 5620002790 กรม ทพ.23 ก.พ. 64 1/64
361 อส.ทพ. ธนากร    ปนัเปก็ 5620004213 กรม ทพ.46 ม.ค. 64 5541/63
362 อส.ทพ. มูฮามะฮาลีโซ    มะแซ 5620004237 กรม ทพ.46 ก.พ. 64 1/64
363 อส.ทพ. เอกพนัธ ์   จันทร์วจิิตร 5620004845 กรม ทพ.46 ก.พ. 64 1/64
364 อส.ทพ.หญิง ธนิษฐา    ม่วงรักษ์ 5620004950 ทภ.4 ก.พ. 64 1/64
365 พลฯ กชธนณัฏฐ์    ชื่นบาน 5620006150 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
366 พลฯ กฤตพจน์    ช่วงไชย 5620006151 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
367 พลฯ กฤษณะ    วงศ์ยะลา 5620006152 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
368 พลฯ กวนิธร    เที่ยงมงคล 5620006153 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
369 พลฯ ก าพล    ภาระวงศ์ 5620006155 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 พลฯ กิตติธร    คุ้มจันทร์ทกึ 5620006156 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
371 พลฯ กิตตินันท ์   ศรีนวล 5620006157 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
372 พลฯ เกรียงไกร    กันยุตะ 5620006160 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
373 พลฯ เกียรติศักด์ิ    ค าศรี 5620006161 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
374 พลฯ ขวญัชัย    แก้วดี 5620006162 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
375 พลฯ จักรพงษ ์   สุพล 5620006164 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
376 พลฯ จักรรินทร์    สายเสนา 5620006166 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
377 พลฯ จิตติพฒัน์    อัคเภท 5620006167 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
378 พลฯ ฉัตรชัย    ชราศรี 5620006169 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
379 พลฯ ชนธร์ี    กลมเกลียว 5620006171 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
380 พลฯ ชาญชัย    คงรัมย์ 5620006177 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
381 พลฯ เชิดชัย    ชื่นใจ 5620006178 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
382 พลฯ ฐานันดร    จันทร์แก้ว 5620006179 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
383 พลฯ ณรงค์    มังษะพนัธ์ 5620006180 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
384 พลฯ ทกัษณิ    อินธแิสง 5620006188 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
385 พลฯ ธญัเทพ    มีจ านงค์ 5620006194 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
386 พลฯ นครินทร์    สุวรักษ์ 5620006197 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
387 พลฯ นพรัตน์    ทองขาว 5620006198 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
388 พลฯ น าโชค    บญุทรง 5620006200 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
389 พลฯ นิธวิฒัน์    บญุสิงห์ 5620006201 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
390 พลฯ นิรุติ    ลุนลา 5620006202 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
391 พลฯ บณัฑิต    สูงเนิน 5620006203 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
392 พลฯ บญุเทพพร    ทศโยธนิ 5620006204 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
393 พลฯ บญุมี    กะวนัทา 5620006205 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
394 พลฯ ปฏภิาณ    ผลชุม 5620006206 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
395 พลฯ ปยิวฒัน์    แพงทรัพย์ 5620006208 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
396 พลฯ พงศกร    ทรงสัจจา 5620006210 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
397 พลฯ พงษไ์ทย    วชิาชาติ 5620006212 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
398 พลฯ พงษสิ์ทธิ ์   ค าพรม 5620006214 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
399 พลฯ พนมกร    เย็นใจ 5620006215 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
400 พลฯ พรเทพ    แสนระลึก 5620006216 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
401 พลฯ พรีะนันต์    พรหมจันทร์ 5620006219 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
402 พลฯ ภาณุพงษ ์   สีหาสาร 5620006222 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
403 พลฯ ภาติยะ    สายยืน 5620006224 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
404 พลฯ ภานุพงศ์    สืบวงศ์ 5620006225 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
405 พลฯ เมฤทธิ ์   ทองวงศ์ 5620006226 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
406 พลฯ รเชษฐ์    สุขประสงค์ 5620006227 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
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407 พลฯ รณชัย    สไนเดอร์ 5620006228 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
408 พลฯ รวภิาส    กุตะวนั 5620006229 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
409 พลฯ วชัรพล    ภริูปญัญา 5620006230 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
410 พลฯ วชัระ    ทะค าวงษ์ 5620006231 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
411 พลฯ วฒันา    สาวะรีย์ 5620006232 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
412 พลฯ วศิรุต    โกลีย์ 5620006235 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
413 พลฯ วรีะพงษ ์   ตาบตุรศรี 5620006236 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
414 พลฯ วฒิุชัย    หวงัสวสัด์ิ 5620006237 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
415 พลฯ ศราวธุ    จันทะวงศ์ 5620006239 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
416 พลฯ ศราวธุ    บญุเรือน 5620006240 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
417 พลฯ ศราวธุ    วฒุสังข์ 5620006241 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
418 พลฯ ศักด์ิดา    โพธารินทร์ 5620006242 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
419 พลฯ ศุภชัย    ศรีทองค า 5620006243 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
420 พลฯ สมชัย    บวัจูม 5620006247 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
421 พลฯ สมยศ    สมยืน 5620006248 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
422 พลฯ สรญา    ชาตรี 5620006249 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
423 พลฯ สิทธชิัย    จงเจริญ 5620006253 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
424 พลฯ สินธรณ์    เชาวไ์ว 5620006255 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
425 พลฯ สุริยา    แช่มชื่น 5620006256 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
426 พลฯ สุทศัน์    มะก าหนิ 5620006257 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
427 พลฯ สุทวิสั    ทองหยอด 5620006258 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
428 พลฯ สุรภกัด์ิ    แทน่ทอง 5620006259 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
429 พลฯ สุรศักด์ิ    ทศิอุ่น 5620006260 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
430 พลฯ อดิศร    ม่าวไทย 5620006263 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
431 พลฯ อนุชา    สุขส าราญ 5620006264 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
432 พลฯ อนุชิต    เชียงทอง 5620006265 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
433 พลฯ อนุวฒัน์    โคตรชาลี 5620006266 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
434 พลฯ อภชิาติ    สุทธเิดช 5620006267 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
435 พลฯ อลงกรณ์    ทองหมื่น 5620006268 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
436 พลฯ เอกศักด์ิ    อินทร์สุวรรณ 5620006271 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
437 ส.ต. วฒิุชัย    หมายสิน 5620007499 ร.21 รอ. ม.ค. 64 5541/63
438 นาง บวัลา    จัดที่ 5620009503 ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย มี.ค. 64 541/64
439 ส.ต. นัทธพงศ์    เผือกผ่อง 5620014746 ร.21 รอ. พ.ย. 63 4561/63
440 ส.ต. วทิวสั    สุคติ 5620014941 ร.21 พนั.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
441 นาย ยุทธนา    อิ่มเอิบ 5620016897 ส่วนกลาง ก.พ. 64 1/64
442 อส.ทพ. วชัรากร    แตงทอง 5620017003 กรม ทพ.11 ก.พ. 64 1/64
443 ร.ต. เอกพล    ตระกูลขุนพล 5630000547 รพ.ค่ายพชิัยดาบหกั ม.ค. 64 5541/63
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444 ส.ต. ชญานนท ์   ธติินรเศรษฐ 5630000920 มทบ.19 ม.ค. 64 5541/63
445 อส.ทพ. กมลวทิย์    ตลุนจันทร์ 5630001006 กรม ทพ.46 ก.พ. 64 1/64
446 น.ส. วราพร    คงสุวรรณ 5630001122 ป.72 พนั.721 ม.ค. 64 5541/63
447 ส.ต. นฤปนาถ    โยวะผุย 5630001987 มทบ.24 ม.ค. 64 5541/63
448 อส.ทพ. อนุพงษ ์   ธรรมฟเูฟื่อง 5630002791 กรม ทพ.47 ก.พ. 64 1/64
449 อส.ทพ. วสันต์    สารสิทธิ์ 5630004588 กรม ทพ.48 ก.พ. 64 1/64
450 นาง จงดี    ปนุจุบนั 5630005652 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ มี.ค. 64 541/64
451 นาย เฉลิมชัย    โมม่วง 5630007008 รพ.รร.6 ก.พ. 64 1/64
452 อส.ทพ. ธนพล   กระแสปญัญาดี 5630009537 กรม ทพ.47 ก.พ. 64 1/64
453 อส.ทพ. สมศักด์ิ    เด่นรัตนะ 5630009542 กรม ทพ.47 ก.พ. 64 1/64
454 น.ส. สุภมาศ    แสงสวรรค์ 5630009927 ธ.โลตัส ประชาชื่น มี.ค. 64 541/64
455 พลฯ กฤษฎา    ใจทน 5630011383 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
456 พลฯ จตุรงค์    สีหาพงษ์ 5630011386 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
457 พลฯ ชัยณรงค์    พลิา 5630011390 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
458 พลฯ ณัฐพงษ ์   ทาจิตร 5630011393 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
459 พลฯ ปฏภิาณ    ค าสุดแสง 5630011400 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
460 พลฯ ปริญญา    สีบญุ 5630011404 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
461 พลฯ พรภมูินทร์    หนูจีน 5630011405 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
462 พลฯ พรีะพล    ทองอ่อน 5630011407 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
463 พลฯ พทุธพิงษ ์   นามวงษา 5630011408 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
464 พลฯ มงคล    เชิดไชย 5630011409 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
465 พลฯ ราชันย์    ศรีดา 5630011410 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
466 พลฯ วรายุทธ    บญุพา 5630011412 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
467 พลฯ วรายุทธ    อาสาเหลา 5630011413 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
468 พลฯ สหภาพ    หงษค์ า 5630011419 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
469 พลฯ อาทติย์    เพช็รงาม 5630011428 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
470 พลฯ อานนท ์   นามสี 5630011429 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
471 พลฯ อานนทชัย  ศรีจันทร์อ่อน 5630011431 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
472 พลฯ โกศล    มูลดับ 5630011619 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
473 พลฯ ชัยพร    เหล่าไชยวงค์ 5630011624 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
474 พลฯ ประดิษฐ์    น าผล 5630011635 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
475 พลฯ ปริญญา    สร้องสิงห์ 5630011637 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
476 พลฯ พสิิทธิ ์   เหมือนแก้ว 5630011642 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
477 พลฯ รัฐพล    เทยีนแก้ว 5630011646 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
478 พลฯ วชัราวธุ    เงินลุน 5630011648 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
479 พลฯ วฒิุชัย    สมเขียน 5630011649 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
480 พลฯ สุรศักด์ิ    สิงหส์า 5630011651 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
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481 พลฯ เอกรินทร์    ธนู 5630011657 ร.6 พนั.1 ก.พ. 64 1/64
482 น.ส. วนัเพญ็    สังกรณ์ย์ 5630011748 กคช.กช. ม.ค. 64 5541/63
483 อส.ทพ. ทวกีิจ    บญุจง 5630012325 กรม ทพ.47 ก.พ. 64 1/64
484 นาย ชัยวฒัน์   พรหมกิ่งแก้ว 5630012472 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มี.ค. 64 541/64
485 นาย ประเสริฐ    บญุมี 5640000159 ส่วนกลาง ก.พ. 64 1/64
486 นาง สุดาพร    จิตตรักษา 5640000848 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
487 นาง ทพิย์วรรณ    คงสุวรรณ ต100233/28 ป.72 พนั.721 ม.ค. 64 5541/63
488 นาง ถวลิ    ใจคง ต103696/28 ธ.สกลนคร มี.ค. 64 541/64
489 นาง กานดา    แก้วเทพ ต105134/28 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า มี.ค. 64 541/64
490 จ.ส.อ. จ านงค์    สุวรรณราช ต106139/28 ธ.พะเยา มี.ค. 64 541/64
491 นาย อ้าย    เกษร ต106140/28 ธ.พะเยา มี.ค. 64 541/64
492 นาง สมคิด    ทองแทรก ต107272/29 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 64 541/64
493 ร.ท. สมศักด์ิ    ปรีค า ต109411/29 ธ.ทา่แพ มี.ค. 64 541/64
494 นาง ประจง    สุขทวี ต109458/29 ธนาณัติ ก.ค. 63 2561/63
495 ร.ต. พชิัย    ลีละศรชัย ต112511/29 ธ.ด าเนินสะดวก มี.ค. 64 541/64
496 นาง ถวลิ    ต่างพนัธุ์ ต113104/29 ส่วนกลาง ก.พ. 64 1/64
497 นาง นฤมล    พจิารณ์ ต119001/29 ธ.อุดรธานี มี.ค. 64 541/64
498 นาง เกศิณีวรรณ  สรณ์ศรีคุณากร ต120324/29 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
499 นาง วมิล    ทวกีุล ต120781/29 ธ.โลตัส บางปะอิน มี.ค. 64 541/64
500 ร.ต. พรพพิฒัน์   ปรีชาธรรมชัย ต126428/30 ธ.ปกัธงชัย มี.ค. 64 541/64
501 นาย สาคร    ชัยชนะโชติ ต127444/30 ธ.ถนนติวานนท์ มี.ค. 64 541/64
502 นาง นิตย์    ฉุยฉาย ต133374/30 ธ.นครราชสีมา มี.ค. 64 541/64
503 นาง จ าป ี   พรหมแสนจันทร์ ต13592/14 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 64 1/64
504 ร.ท. สุพชิ    บญุพมิาย ต136619/30 ธ.เลย มี.ค. 64 541/64
505 นาง รัตนา    บญุพมิาย ต136620/30 ธ.เลย มี.ค. 64 541/64
506 นาง ทองอินทร์    วงษล์า ต136621/30 ธ.เลย มี.ค. 64 541/64
507 นาง อุทศิ    แจ่มอรุณ ต136830/30 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มี.ค. 64 541/64
508 นาง ช่อทพิย์    อ้นส าราญ ต137765/30 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 64 541/64
509 จ.ส.อ. ไว    สายน้ าเงิน ต139469/30 ธ.บา้นไร่ มี.ค. 64 541/64
510 นาง ตุ๋ย    ร่ืนประดู่ ต140317/30 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
511 จ.ส.อ. สมทรัพย์    เวชพทิกัษ์ ต141974/30 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 64 541/64
512 นาย ทองสุข    ชัยวชิา ต141975/30 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 64 541/64
513 นาง ลี    ชัยวชิา ต141976/30 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 64 541/64
514 นาง ประทมุ    อ้นส าราญ ต142266/30 ธ.สนามเสือปา่ ก.พ. 64 1/64
515 นาง อุบลวรรณ    แก้วไสย ต143770/30 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ มี.ค. 64 541/64
516 นาง ก าไร    บวัเล็ก ต145155/30 ธ.ถ.ติวานนท์ มี.ค. 64 541/64
517 นาย เจริญ    เจริญไชย ต147238/31 ธ.อุดรธานี มี.ค. 64 541/64
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518 นาง อุดม    พรมแก้วมา ต147568/31 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 64 541/64
519 นาย สุทร    พรมแก้วมา ต147569/31 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 64 541/64
520 นาง นวลปราง    จันทก์ะพอ้ ต148711/31 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 64 541/64
521 นาย มานิต    ขวญัทอง ต149678/31 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 64 1/64
522 ร.ต. อธคิม    บญุรมย์ ต150790/31 รง.กสย.ศอว.ศอพท. ก.ค. 63 2561/63
523 นาง อนงค์    ศิริจันทรา ต150946/31 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 64 541/64
524 นาง ระเบยีบ    โพธิดี์ ต15192/15 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 64 541/64
525 นาย ทองสุข    อินทร์นอก ต153105/31 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
526 นาง เกษร    รอยคราม ต153383/31 ธ.นครนายก มี.ค. 64 541/64
527 นาย สิริวฒัน์    พนิิจกิจ ต155990/31 ธ.หว้ยขวาง มี.ค. 64 541/64
528 นาง กัลนรัตน์   ตรีทองสุภรัชต์ ต156056/31 ธ.ตรีเพชร มี.ค. 64 541/64
529 นาง เกษมศรี    มงคลวจัน์ ต156568/31 ธ.ปากช่อง มี.ค. 64 541/64
530 นาง ประยูร    ถาวรนาน ต156861/31 ธ.เพชรบรีุ มี.ค. 64 541/64
531 ส.ต. สุทศัน์    ขันธะหตัถ์ ต157091/31 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค. 64 541/64
532 ร.ต. ทวปี    ด้วงเฟื่อง ต159799/31 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 64 541/64
533 นาง รัตนา    บญุสุวรรณโณ ต160483/31 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 64 541/64
534 ส.อ. บญุล้อม    กมล ต163040/31 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 64 541/64
535 นาย ชาลี    ผิวคร้าม ต163792/31 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 64 541/64
536 นาง จารุรัช    พรหมลัทธิ์ ต164937/31 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 64 541/64
537 นาย ตุ่น    ฝ้ันค าสาย ต167686/31 ธ.จันทบรีุ ก.พ. 64 1/64
538 นาย ประสาท   สุขประเสริฐ ต169411/32 ธ.บางบวั มี.ค. 64 541/64
539 นาง จวน    วลิาจันทร์ ต171829/32 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
540 นาง ทองสา    เพยีงเกษ ต171841/32 ธ.อุดรธานี มี.ค. 64 541/64
541 นาง ส าเริง    ทองจันทร์ ต172780/32 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 64 541/64
542 นาย สมศักด์ิ    จันทนะคีรี ต173634/32 ธนาณัติ ก.พ. 64 1/64
543 นาง ณิชาภา    จอมเมืองมา ต173908/32 ธ.ถ.ติวานนท์ มี.ค. 64 541/64
544 นาย สมจิตร    สุขใส ต176945/32 ธ.ปากช่อง มี.ค. 64 541/64
545 นาง นวย    ทองนพ ต177516/32 ธ.พระพทุธบาท มี.ค. 64 541/64
546 นาง ยุพา    พระสวา่ง ต178057/32 ธ.สระบรีุ มี.ค. 64 541/64
547 ร.อ. สุรพงษ ์   จันทร์ศรี ต179036/32 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค. 64 541/64
548 นาง สุรินทร    จันทร์ศรี ต179038/32 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค. 64 541/64
549 นาง ชูศรี    รุ่งเรือง ต181058/32 ธ.วงัน้อย มี.ค. 64 541/64
550 นาย ส าอางค์    สวสัด์ิเอื้อ ต181670/32 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 64 541/64
551 จ.ส.อ. สมคิด    ชาญเจริญ ต184813/32 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มี.ค. 64 541/64
552 จ.ส.ต. สมนึก    โพดตะ ต185604/32 สสก.ทหาร ก.พ. 64 1/64
553 นาง มนัสนันท ์   สนธวิงัตึก ต185915/32 ธ.บางปลาสร้อย-ชลบรีุ มี.ค. 64 541/64
554 นาย โสภณ    บตุรดีศรี ต187631/32 ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ มี.ค. 64 541/64
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555 นาง นงนิตย์    วงัน้อย ต189207/32 ธ.พะเยา มี.ค. 64 541/64
556 นาง กนกวรรณ    สีแสงเงิน ต189744/32 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ มี.ค. 64 541/64
557 นาง จันทร์ศรี    แสงนัย ต192823/32 ธ.พะเยา มี.ค. 64 541/64
558 นาง วราภรณ์    มาลัย ต193028/32 ธ.ล าปาง มี.ค. 64 541/64
559 นาง ยุภา    คงกุ่ย ต194572/32 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 64 541/64
560 นาย เจริญ    เรืองฤทธิ์ ต197131/33 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 64 541/64
561 นาง วไิลลักษณ์    ค าดีผล ต197377/33 ธ.โลตัส ประชาชื่น มี.ค. 64 541/64
562 จ.ส.อ. มนัส    ค าต่าย ต197423/33 ธ.กระทรวงกลาโหม มี.ค. 64 541/64
563 นาง วเิชียร    หุ่นแก้ว ต197559/33 ธ.อ่างทอง มี.ค. 64 541/64
564 จ.ส.ต. เด่น    อุทธศรี ต199753/33 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มี.ค. 64 541/64
565 จ.ส.อ. ไพโรช    ชูแก้ว ต199859/33 ธ.ทุ่งสง ก.พ. 64 1/64
566 นาง หร่วน    ศรีบญุเพง็ ต202602/33 ธ.โรบนิสัน ศรีราชา มี.ค. 64 541/64
567 นาง วนัเพญ็    เปรมสุข ต204261/33 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค. 64 541/64
568 นาง สมบญุ    ประทมุมา ต205239/33 ธ.นครนายก มี.ค. 64 541/64
569 นาง จินดาทพิย์    ธริาไทย ต206219/33 ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี) มี.ค. 64 541/64
570 นาง อุไร    ภู่ศรี ต208483/33 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 64 541/64
571 นาย สงกร    จงเล็กตระกูล ต208966/33 ธ.โชคชัย 4 มี.ค. 64 541/64
572 ส.อ. อรุณ    พรมพดิา ต209965/33 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค. 64 541/64
573 จ.ส.อ. ล ายูล    ทศัมี ต210899/33 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
574 นาง สุพนิดา    นามโคตร ต211730/33 ธ.นครพนม มี.ค. 64 541/64
575 นาง หนูพนิ    ถาปนัแก้ว ต211958/33 ธ.นครพนม มี.ค. 64 541/64
576 นาง ร าไพ    ศิริสุทธิ์ ต211973/33 ธ.สกลนคร มี.ค. 64 541/64
577 จ.ส.อ. อุดม   วรรณพราหมณ์ ต213673/33 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มี.ค. 64 541/64
578 ส.ท. ไชยพฒัน์    โพธิผ์ลิพชื ต216347/33 ธ.พระพทุธบาท มี.ค. 64 541/64
579 นาย ชลอ    โพธิผ์ลิพชื ต216348/33 ธ.พระพทุธบาท มี.ค. 64 541/64
580 นาย เอื้อน    บญุมี ต219685/33 ธ.ตาคลี มี.ค. 64 541/64
581 นาง สายหยุด    แสนขวา ต220286/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 64 541/64
582 ส.ท. สาโรจน์    สวา่งศรี ต222242/33 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ มี.ค. 64 541/64
583 จ.ส.อ. จ าเนียร    ศรีธรรมชาติ ต223744/33 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 64 541/64
584 นาง ประเทอืง    โตดี ต224970/34 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ มี.ค. 64 541/64
585 นาง ทองแดง    ผ่องราศรี ต224975/34 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ มี.ค. 64 541/64
586 นาย ค าภร์ี    นามนารถ ต225567/34 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
587 จ.ส.อ. วลัลภ    วรรณมะกอก ต229973/34 สส. ก.พ. 64 1/64
588 นาง แปว๋    เรืองสวา่ง ต230260/34 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ มี.ค. 64 541/64
589 น.ส. จินตนา    ดุมใหม่ ต230419/34 ธ.นครราชสีมา มี.ค. 64 541/64
590 นาง วชัราภรณ์    เจริญวงศ์ ต231529/34 มทบ.21 ก.พ. 64 1/64
591 ส.ต. สายชล    เรือโปะ๊ ต231847/34 ธ.นางรอง มี.ค. 64 541/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
592 น.ส. วรินทร    ธนเศวตชัย ต235145/34 ธ.มีนบรีุ มี.ค. 64 541/64
593 นาง พชัราภรณ์   ตากกระโทก ต235721/34 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 64 541/64
594 นาง สุมาลี    เพชรอุดม ต235797/34 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 64 541/64
595 นาง รัชนี    เวยีงสิมา ต236104/34 ธ.สถาบนัราชภฎัจันทร์เกษม มี.ค. 64 541/64
596 ร.ท. สมคิด    ใจเปื้ย ต237697/34 ธ.ทุ่งสง มี.ค. 64 541/64
597 น.ส. มยุรี    กฤษสุวรรณ ต240480/34 ธ.อยุธยา มี.ค. 64 541/64
598 นาง สมคิด    พชัรตระการ ต241911/34 ส่วนกลาง ก.พ. 64 1/64
599 นาง พลูทรัพย์    ศิริธร ต242912/34 ธ.สระบรีุ มี.ค. 64 541/64
600 นาง ละออ    เชยชม ต246574/34 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 64 541/64
601 น.ส. ณัฐจิตรา   คงพฒัน์อัษดิน ต249173/35 ธ.ราชบรีุ มี.ค. 64 541/64
602 จ.ส.อ. วทิยา    พฒิุประภาส ต249931/35 ธนาณัติ ก.พ. 64 1/64
603 นาง อรศรี    พฒิุประภาส ต249947/35 ธนาณัติ ก.พ. 64 1/64
604 ส.อ. ทศัดี    ทอนเทพ ต254546/35 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ม.ค. มี.ค. 64 541/64
605 น.ส. บญุมา    อ่วมภมร ต255388/35 ธ.ราชบรีุ มี.ค. 64 541/64
606 นาย ฤทธไิกร    เอี่ยมจินดา ต255521/35 ธ.โพธาราม มี.ค. 64 541/64
607 นาง บวัศรี    พรหมศิลป์ ต257743/35 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว มี.ค. 64 541/64
608 นาง หลง    ค าจิ่ง ต258299/35 ธ.แม่ฮ่องสอน มี.ค. 64 541/64
609 น.ส. พรศรี    จิตรดา ต258622/35 ธ.สถาบนัราชภฎัจันทร์เกษม มี.ค. 64 541/64
610 น.ส. ชนิดา    วนัวงษ์ ต259372/35 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. มี.ค. 64 541/64
611 นาง แสงจันทร์    ภทูองทพิย์ ต259487/35 มทบ.31 ก.พ. 64 1/64
612 นาง ลุน    สิงหน์ันท์ ต260310/35 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค. 64 541/64
613 นาง พรวน    เอี่ยมละออ ต263384/35 ธ.ชัยนาท มี.ค. 64 541/64
614 นาย ทองสุข    ค าพนัธ์ ต264178/36 ธ.อรัญประเทศ มี.ค. 64 541/64
615 จ.ส.อ. ประจักร์    ศรีวลัิย ต264258/36 ธ.สุพรรณบรีุ มี.ค. 64 541/64
616 นาย สุวรรณ์    พนัธุถ์นอม ต264812/36 ธ.บางบวัทอง มี.ค. 64 541/64
617 นาง รัชนีกรณ์   ทรัพย์สมบรูณ์ ต265299/36 ธ.บางบวั มี.ค. 64 541/64
618 ร.อ. ปราโมทย์    สุราวรรณ ต267837/36 ธ.ปตัตานี มี.ค. 64 541/64
619 จ.ส.ต. จิระศักด์ิ    หมื่นหสั ต268765/36 มทบ.21 ก.พ. 64 1/64
620 นาง ประครอง    หมื่นหสั ต268868/36 มทบ.21 ก.พ. 64 1/64
621 นาง อารีย์    สุขใส ต269812/36 ธ.ปากช่อง มี.ค. 64 541/64
622 ร.ต. สรคม    บญุยรัตพนัธุ์ ต270395/36 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน มี.ค. 64 541/64
623 นาง พนิดา    เสือพลี ต270861/36 ธ.นครพนม มี.ค. 64 541/64
624 นาง กาญจนา    หศักรรจ์ ต272533/36 ธ.อุดรธานี มี.ค. 64 541/64
625 นาง รัชนี    โสภา ต273390/36 ธ.อ้อมน้อย มี.ค. 64 541/64
626 นาง สุชาดา    ฮันยะรา ต273481/36 ธ.ชุมพร มี.ค. 64 541/64
627 นาย นกคล้า    สังข์สีแก้ว ต274590/37 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 64 541/64
628 นาง ไหล    รวมจิตร ต275006/37 ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย ก.พ. 64 1/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
629 นาง ภาวณีิ    จันทรัศมี ต275016/37 ธ.หาดใหญ่ มี.ค. 64 541/64
630 นาง อัมรา    วบิลูกุล ต275653/37 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 64 541/64
631 นาง ขันธแ์ก้ว    โภชน์เจริญ ต275740/37 ธ.พะเยา มี.ค. 64 541/64
632 นาง บญุเรือง    สุวรรณราช ต275856/37 ธ.พะเยา มี.ค. 64 541/64
633 นาย พร    กาบมณี ต276805/37 ธ.ตะพานหนิ มี.ค. 64 541/64
634 นาง บบุผา    อุณหะ ต277129/37 ธ.ราชบรีุ มี.ค. 64 541/64
635 นาย สงัด    ไชยบรุมย์ ต277134/37 ธ.หนองบวัล าภู มี.ค. 64 541/64
636 นาง ทองเทยีน    ไชยบรุมย์ ต277135/37 ธ.หนองบวัล าภู มี.ค. 64 541/64
637 นาง สมหมาย    ปรีค า ต278608/37 ธ.ทา่แพ มี.ค. 64 541/64
638 นาย บญุสืบ    บปุผากล่ิน ต280414/37 ธ.นครปฐม มี.ค. 64 541/64
639 นาง กนกศรี    สุขแถม ต282130/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 64 541/64
640 จ.ส.อ. อ านาจ    บวัผุด ต282394/37 ธ.สระบรีุ มี.ค. 64 541/64
641 นาย สมบญุ    ตนดี ต283614/38 ธ.สุพรรณบรีุ มี.ค. 64 541/64
642 ร.อ. ก้องภพ    โสตทพิย์ ต283708/38 มทบ.46 ต.ค. 63 4061/63
643 นาง รัตติยา    แม้นรักษา ต284647/38 ธ.อ้อมใหญ่ มี.ค. 64 541/64
644 นาง เครือวลัย์    กล่อมน้อย ต285841/38 ธ.สมุทรปราการ มี.ค. 64 541/64
645 นาง ค าใบ    ธวีนัดา ต287091/38 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 64 541/64
646 นาย อัคคกิตต์ิ    ตรีทอง ต289346/38 ธ.ตรีเพชร มี.ค. 64 541/64
647 นาย พยอม    โพดตะ ต289626/38 สสก.ทหาร ก.พ. 64 1/64
648 นาง สมบติั    เนื้อทอง ต289726/38 ธ.สิงหบ์รีุ มี.ค. 64 541/64
649 ร.ต. สมดี    ต้นจาน ต289805/38 ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.12 มี.ค. 64 541/64
650 นาง ธญัชนก    ไชยค า ต289960/38 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 64 541/64
651 นาย ผ่อน    ภาคีฉาย ต30465/19 ธ.ถนนติวานนท์ มี.ค. 64 541/64
652 นาง อารี    ทองจันทร์ ต34422/20 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ มี.ค. 64 541/64
653 ร.อ. ชีวะ    ปั้นทมิ ต39874/21 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.พ. 64 1/64
654 นาย สมจิตต์    บญุใบ ต45054/22 ธ.เตาปนู มี.ค. 64 541/64
655 นาง ประนอม    โสภา ต49917/23 ธ.อุดรธานี มี.ค. 64 541/64
656 นาย สุขวฒัน์    อ่องอ าไพ ต52126/23 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 64 541/64
657 นาง ปราณี    สุวรรณศรี ต52144/23 ธ.ถ.ติวานนท์ มี.ค. 64 541/64
658 นาง กุหลาบ    พลูสุวรรณ ต54946/24 ธ.ถ.พบิลูละเอียด มี.ค. 64 541/64
659 จ.ส.อ. สุริยะ    ทองลอง ต57288/24 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 64 541/64
660 นาย ปรีชา    ทองมาก ต60391/25 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
661 น.ส. วาสนา    ถาวรนาน ต65018/25 ธ.เพชรบรีุ มี.ค. 64 541/64
662 นาง นวม    ศิริพฒัน์ ต67892/26 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มี.ค. 64 541/64
663 นาง ล าชวน    พยัคฆพงษ์ ต68314/26 ธ.ตลาดเซฟวนั น.ม. มี.ค. 64 541/64
664 นาง สมจิตร    แสนทวี ต76284/26 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 64 541/64
665 นาง สอิ้ง    ศรีปรีเปรม ต78104/26 ส่วนกลาง ก.พ. 64  1/64
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666 นาง เบญจพร    โลหะพรหม ต82144/27 ธ.โรบนิสัน สมุทรปราการ มี.ค. 64 541/64
667 จ.ส.อ. สัมพนัธ ์   สนธวิงัตึก ต86213/27 ธ.บางปลาสร้อย-ชลบรีุ มี.ค. 64 541/64
668 ร.ต. ไมตรี    บญุยะบตุร ต86963/27 มทบ.210 ก.พ. 64 1/64
669 น.ส. ดลธร    ทองศิลา ต91371/27 ธ.นครราชสีมา มี.ค. 64 541/64
670 นาง อุบลทพิย์  สิริธารเบญจกุล ต92242/27 ธ.บิ๊กซี นครปฐม มี.ค. 64 541/64
671 จ.ส.อ. เสรี    พรหมปงิกา ต93329/28 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
672 พ.ต. นิรันดร์    แข็งแรง ต95044/28 ธ.ปตัตานี มี.ค. 64 541/64
673 นาง สุพร์ี    เนียมใจอาจ ต95160/28 ธ.เตาปนู มี.ค. 64 541/64
674 นาง นิสสัย    นามโคตร ต97303/28 ธ.นครพนม มี.ค. 64 541/64
675 นาง เหวย    เจริญร่าง ส10427/23 ธ.ชุมแพ มี.ค. 64 541/64
676 พ.ต.หญิง กุลพชิญา  คุ้มสุพรรณ ส13471/27 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 64 541/64
677 นาง ประเทอืง    ค าภแูสน ส15583/28 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 64 541/64
678 นาง สุขวสา    ศรีชราชัย ส24554/36 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 64 541/64
679 นาง นิตยา    อินทนัวทิย์ ส4227/13 ธนาณัติ ก.พ. 64 1/64
680 นาง สาย    บญุเกิด ต245553/34 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 64 2101/64 สมัครซ้ า

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่ 680  สมัครซ้ ากับหมายเลขทะเบยีน ต.118839/29
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนชั่วคราว
    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    
    ใบส าคัญความเหน็แพทย์, ค าส่ังใหอ้อกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
    จึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ ใหติ้ดต่อ
    สอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 3
5. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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