
ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง สมทรง    กิ่งเกตุ 5052007497 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ ม.ิย. 64 2101/64
2 นาง นกนอ้ย    โสมทศัน์ 5396003821 ธ.สระบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
3 นาง ภาวนา    ฮ้ีเกษม 5396004841 ธ.ปราณบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
4 นาง น่าทรัพย์    ออ่นอ่่า 5402001265 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ ม.ิย. 64 2101/64
5 ส.อ. สนธยา    สินเชาว์ 5405008049 ธ.อบุลราชธานี ม.ิย. 64 2101/64
6 จ.ส.อ. วุฒิพงษ ์   ชาวกอ่เกา่ 5405013874 ธ.เสริมไทย - ม.ค. ม.ิย. 64 2101/64
7 นาย ณวัสห ์   ประกอบสุข 5405016754 ธ.ศิริราช ม.ิย. 64 2101/64
8 น.ส. เพลินตา    แสงนาค 5405018019 ธ.ถ.ติวานนท์ ม.ิย. 64 2101/64
9 นาง นาตยา    ทองศรี 5406001234 ธนาณัติ พ.ค. 64 1601/64
10 นาง นวพรรณ    สุวรรณกฎู 5406002613 ธ.เซ็ลทรัลฯ อบุลฯ ม.ิย. 64 2101/64
11 นาง เกษม    มาฆะมงคล 5406002952 ธ.ลพบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
12 นาง จรวยพร    แกว้วิจิตร 5406003353 ธ.จันดี ม.ิย. 64 2101/64
13 นาย บดินทร์    ศุภศรี 5406003523 ธนาณัติ พ.ค. 64 1601/64
14 นาง เพชราภรณ์    โสล่าภา 5406007212 ธ.เลย ม.ิย. 64 2101/64
15 นาง ชลวัลย์    เทพชมภู 5406009186 ธ.ควนเนยีง ม.ิย. 64 2101/64
16 นาย ชาคริต    พรมเรืองเดช 5406010291 ธ.เซ็นทรัลฯ อดุรธานี ม.ิย. 64 2101/64
17 นาง กฤษณา    วุฒสังข์ 5406013217 ร้อย.ลว.ไกล 3 พ.ค. 64 1601/64
18 นาง กรรณิการ์   อศิรางกรู ณ อยุธยา 5406016939 ธ.รพ.รร.6 ม.ิย. 64 2101/64
19 จ.ส.อ. ฉัตรชัย  ลอยประเสริฐ 5410005341 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ิย. 64 2101/64
20 พ.ท. สุรชัย    อนิทมิ 5410006282 ธนาณัติ พ.ย. 63 4561/63
21 พ.อ.หญิง ประไพ  พนิส่าริด 5410006663 ธ.เตาปนู ม.ิย. 64 2101/64
22 พ.ต. อสิเรส    บนิอสิริส 5410006907 ธ.ยะลา ม.ิย. 64 2101/64
23 พลฯ ภาณุโชค   สิตาภริมย์ 5410009344 ธ.สนามเปา้ ม.ิย. 64 2101/64
24 จ.ส.อ. เชิดชัย    แต่งแดน 5410009399 ธ.บางบวั ม.ิย. 64 2101/64
25 จ.ส.อ. ฉัตรชัย  วัจนะสวัสด์ิ 5410010474 มทบ.41 เม.ย. 64 1061/64
26 นาง เอมกิา    จันทร์สว่าง 5410012118 ธนาณัติ ก.พ. 64  1/64
27 จ.ส.อ. ประภาส    ศรีดารา 5410012725 ธ.อบุลราชธานี ม.ิย. 64 2101/64
28 ร.ต. พฒิุธร    นธิิทวาสิน 5410018273 ธ.เซ็ลทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ม.ิย. 64 2101/64
29 นาง โสภา    สนองบญุ 5410019112 ธ.ชุมพร ม.ิย. 64 2101/64
30 นาย วิรัช    สวรรค์จิตต์ 5410019246 ธ.ปากเกร็ด ม.ิย. 64 2101/64
31 จ.ส.อ. มนสัชัย    สอนพรหม 5410019272 ธ.เลย ม.ิย. 64 2101/64
32 นาง อจัฉรีภรณ์   สุทธิประภา 5410023099 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
33 นาย ชัยสิทธิ ์   ชมเพง็ 5410023750 ธ.ลพบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
34 จ.ส.อ. กฤษณชัย   คมเฉลียว 5420001081 สส. พ.ค. 64 1601/64
35 นาง มะลิ    ศรีคร้าม 5420001203 ธ.ลพบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
36 นาง ตติญา    ตุ่นทอง 5420002013 ธ.อรัญประเทศ ม.ิย. 64 2101/64
37 พ.อ. สุทศัน ์   ยุทธภมีพล 5420002035 ทน.1 เม.ย. 64 1061/64
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38 นาง อ่าพร    มุ่งจองกลาง 5420002143 ร.21 พนั.1 รอ. ม.ีค. 64 541/64
39 พ.ท. คณิสสร  จินดาวัฒนะ 5420002708 ธ.บก.ทบ. ม.ิย. 64 2101/64
40 ร.อ. ชินานาฎ    แถมมี 5420002745 กรม สน.พล.ร.9 พ.ค. 64 1601/64
41 นาง บญุส่ง    ศรีโฉม 5420003641 ธ.กาญจนบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
42 นาย ศักด์ิเกษม    หิ้วพมิาย 5420005086 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด ม.ิย. 64 2101/64
43 นาง พจนา    มโีภคา 5420005158 ร.14 พนั.1 พ.ค. 64 1601/64
44 จ.ส.อ. ดัสกร    กาเยาว์ 5420005356 ร.15 พนั.1 พ.ค. 64 1601/64
45 นาย เมธา    เข็มพล 5420006272 ธ.นา่น ม.ิย. 64 2101/64
46 นาง จันทร์เพญ็    ดวงตา 5420006276 ธ.นา่น ม.ิย. 64 2101/64
47 น.ส. ชลธีรา    มหาคณรัตน์ 5420007797 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
48 นาง ดวงตะวัน    มขุเสถียร 5420008658 ธ.รพ.รร.6 ม.ิย. 64 2101/64
49 นาง สิวย่อง    กาเยาว์ 5420009097 ร.15 พนั.1 พ.ค. 64 1601/64
50 น.ส. วัชรี    สิงหราช 5420009650 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ม.ิย. 64 2101/64
51 นาง สังเวียน    ฮามสัมพนัธ์ 5430002701 ธ.ลพบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
52 นาง น้่าค้าง    ดีผิว 5430002850 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ม.ิย. 64 2101/64
53 นาง สี    บญุเพง็ 5430002858 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
54 นาง กาญจนา    บญุนงั 5430003880 ธ.หวัหนิ-ประจวบฯ ม.ิย. 64 2101/64
55 น.ส. ประภสัสร    สุจริต 5430004455 ธ.ปราณบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
56 นาง สมหมาย    เจริญสุข 5430006358 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด ม.ิย. 64 2101/64
57 ร.ต. บรรดาศักด์ิ  แปน้ชาวนา 5430006513 ธ.คอสโม  เมอืงทองธานี ม.ิย. 64 2101/64
58 จ.ส.อ. ชุมพล    แกว้ขุนทอง 5430006660 ร.15 พนั.4 พ.ค. 64 1601/64
59 ส.อ. พชิิต    มลูเอก 5430006767 ธ.กาฬสินธุ์ ม.ิย. 64 2101/64
60 ร.อ.หญิง นาฏวดี  ประดิษฐกลุ 5430007215 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ม.ิย. 64 2101/64
61 นาง เกษมศรี    พวงพฒิุ 5440001051 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ม.ิย. 64 2101/64
62 นาง สมบติั    อาทติย์ 5440001850 ธ.ราชบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
63 นาง ทองเชื่อม    แต่งแดน 5440002181 ธ.บางบวั ม.ิย. 64 2101/64
64 นาย บญุวัฒก ์   ทองเนื้อดี 5440006322 ธ.โลตัส ประชาชื่น ม.ิย. 64 2101/64
65 นาย บรูพา    มลูจันทร์ 5440006592 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
66 น.ส. วาสนา    ระพนัธ์ 5440006794 ธ.อรัญประเทศ ม.ิย. 64 2101/64
67 จ.ส.อ. บรรเจิด    นนตานอก 5440007789 ธนาณัติ พ.ค. 64 1601/64
68 นาง อรนชุ    แนวประเสริฐ 5450000247 ธ.ชุมแพ พ.ค. 64 1601/64
69 นาง วรวรรณี    ณ พทัลุง 5450000772 ธ.ปากเกร็ด ม.ิย. 64 2101/64
70 นาง เบญญาภา    เจริญพลู 5450002314 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด ม.ิย. 64 2101/64
71 น.ส. วรนษิฐา    วงศ์สุวรรณ 5450002863 ธ.บางบวัทอง ม.ิย. 64 2101/64
72 นาง สถาพร    ชัยทพิย์ 5450002964 ธ.กาญจนบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
73 น.ส. มณีนชุ    ทองเอม 5450004265 ธ.พษิณุโลก ม.ิย. 64 2101/64
74 นาง ภทัรวดี    นธิิทวาสิน 5450005329 ธ.เซ็ลทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ม.ิย. 64 2101/64
75 น.ส. เยาวรัตน ์  โพธิยารังรัศมี 5450005745 ธ.พะเยา ม.ิย. 64 2101/64
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76 นาง วรารัตน ์   ศาลางาม 5450007761 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ิย. 64 2101/64
77 ส.ท. โกวิทย์    ถนอมเพยีร 5450007905 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
78 นาย ศุภศร    บพุโก 5450012356 ธ.ศรีย่าน ม.ิย. 64 2101/64
79 จ.ส.อ. อาทติย์    พดัขุนทด 5460002912 ธ.ชลบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
80 นาย บวัเฮียว    แต่งแดน 5460004206 ธ.บางบวั ม.ิย. 64 2101/64
81 จ.ส.อ. วิโรจน ์   สายสี 5460005655 ร.31 พนั.1 รอ. เม.ย. 64 1061/64
82 นาง วรรณา    พรหมรัตน์ 5460006391 ธ.หลังสวน ม.ิย. 64 2101/64
83 นาง ทศพร    ตรีกลุ 5460006503 ธ.ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
84 นาง ออ่นสี    สิงหคุ์ณา 5460008053 ธ.อบุลราชธานี ม.ิย. 64 2101/64
85 ส.ท. องอาจ    ศิลอาภรณ์ 5460008263 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ม.ิย. 64 2101/64
86 นาง อนงค์    ชื่นใจดี 5460008264 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ม.ิย. 64 2101/64
87 นาย เฉลิมชัย   อมาตย์เสนา 5460009235 ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ี ม.ิย. 64 2101/64
88 น.ส. กญัชลี    กรรณสูต 5460010137 ธ.ถ.สรงประภา ม.ิย. 64 2101/64
89 นาย เกษม    ปานา 5460010322 ธ.พะเยา ม.ิย. 64 2101/64
90 นาง อ่าพร    ชะอุ่มอนิทร์ 5460012057 ธ.ตาก ม.ิย. 64 2101/64
91 นาง นภทัร   เพช็รประดิษฐ 5460013199 ธ.ศรีย่าน ม.ิย. 64 2101/64
92 น.ส. เยาวลักษณ์    ออ่นนอ้ม 5460013200 ธ.ศรีย่าน ม.ิย. 64 2101/64
93 นาย สมาน    อนิทร์จันทร์ 5460014277 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
94 นาง พรพนา    ฟงัธรรม 5470000896 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
95 นาง กอบแกว้    มลูเอก 5470001283 ธ.กาฬสินธุ์ ม.ิย. 64 2101/64
96 นาง สมร    ทองจะโปะ 5470003968 พนั.สห.21 เม.ย. 64 1061/64
97 นาง กลุ่ม    แทนเปา้ 5470004279 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ิย. 64 2101/64
98 นาย บญุแปลง    แทนเปา้ 5470004290 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ิย. 64 2101/64
99 นาง สมจินตนา   นนตานอก 5470005169 ธนาณัติ พ.ค. 64 1601/64
100 จ.ส.อ. คมสัน    ขันตี 5480000182 ธ.บก.ทบ. ม.ิย. 64 2101/64
101 ส.อ. บญุทราย    ค่าฝ้ัน 5480001593 ร.31 พนั.1 รอ. เม.ย. 64 1061/64
102 ส.อ. ประกอบ   แกว้ไพฑูรย์ 5480001610 ม.พนั.19 พล.ร.9 พ.ค. 64 1601/64
103 นาง เสาวคนธ์    มนิชาติ 5480002893 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
104 นาง สังข์ทอง    พนัธ์มะโน 5480002894 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
105 นาง จอมมะณี    จันทรเสนา 5480004074 ธ.อดุรธานี ม.ิย. 64 2101/64
106 นาย สุทธินนัท ์   จันทรเสนา 5480004109 ธ.อดุรธานี ม.ิย. 64 2101/64
107 นาง ฝ้าย    วงษาเลิศ 5480005239 ธ.ศรีย่าน ม.ิย. 64 2101/64
108 นาง วราภรณ์    สอนสุภาพ 5480007151 ธ.เลย ม.ิย. 64 2101/64
109 น.ส. ขวัญฤทยั    ไชยมงคล 5480007519 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ม.ิย. 64 2101/64
110 นาย ชัยวุฒิ    โสมทศัน์ 5480007658 ธ.สระบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
111 น.ส. มาติกา    ชินเมตตา 5480008600 ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพล ม.ิย. 64 2101/64
112 นาง ศุขหทยั    สิงหส์าย 5490000890 ธ.เลย ม.ิย. 64 2101/64
113 จ.ส.อ. ยศวัตร์    วันดี 5490002015 ธ.รพ.รร.6 ม.ิย. 64 2101/64
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114 จ.ส.ต. ด่ารงค์    คุณารักษ์ 5490002304 ส.1 พนั.101 เม.ย. 64 1061/64
115 จ.ส.ต. นอ้งบอย    สูนา่หู 5490002491 ร.15 พนั.1 ม.ีค. 64 541/64
116 จ.ส.ต. เอนกชัย    จุรุทา 5490003554 ธ.ปากช่อง ม.ิย. 64 2101/64
117 นาย สิทธิชัย    คลังเอี่ยม 5490003741 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
118 อส.ทพ. วินยั    เหมเดโช 5490003778 ธ.ทุ่งสง ม.ิย. 64 2101/64
119 นาย เจริญฤทธิ ์ แกว้ปรีชาชาญ 5490004489 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
120 นาย ฐปนพ    ขรวงศ์ 5490004492 ธ.พะเยา ม.ิย. 64 2101/64
121 นาง ล่าพงึ    หอมนาน 5490005419 ธ.เทงิ ม.ิย. 64 2101/64
122 นาง ค่าพ ู   ผลจ่าปา 5490006459 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ม.ิย. 64 2101/64
123 นาง โฮม    ไชยธิสาร 5490007707 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
124 นาง วิชุดา    ฝักชัยภมูิ 5490007714 ธ.ถ.สุขาภบิาล 1 ม.ิย. 64 2101/64
125 นาย ธีระ    ธรรมกลุ 5490008323 ธ.อดุรธานี ม.ิย. 64 2101/64
126 ร.อ.หญิง ภณัฑิรา   เพญ็พล 5490008483 ธนาณัติ พ.ค. 64 1601/64
127 นาง สุภาวดี    เดชศรี 5490008488 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
128 นาง วิไลวรรณ    ไทยอู่ 5490009066 บชร.4 ม.ีค. 64 541/64
129 ส.อ. อธิพชัร์    แตงกระโทก 5490009982 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ิย. 64 2101/64
130 ส.อ. สนธยา    จูดสัง 5490011226 ร.153 พนั.2 พ.ค. 64 1601/64
131 จ.ส.อ. สุวิทย์    จันทร์ดีศรี 5490013041 ธ.ถ.จุติอนสุรณ์ หาดใหญ่ พ.ค. 64 1601/64
132 จ.ส.อ. อภรัิกษ ์   บญุคอย 5490013149 กรม ทพ.44 พ.ค. 64 1601/64
133 จ.ส.อ. พงศ์ธร    แจ่มเจ็ดร้ิว 5500000244 พล.ร.15 ม.ีค. 64 541/64
134 จ.ส.อ. ชาญณรงค์   อาษาศรี 5500000802 ธ.อรัญประเทศ ม.ิย. 64 2101/64
135 นาง สงกา    นนตานอก 5500001625 ธนาณัติ พ.ค. 64 1601/64
136 นาย บญุชู    วงค์ค่า 5500002236 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
137 นาง ลวย    วงค์ค่า 5500002237 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
138 นาง บญุช่วย    พวงมะเด่ือ 5500002512 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
139 จ.อ.(ทร.) เมธี    กจิดี 5500002714 ธ.สนามเสือปา่ ม.ิย. 64 2101/64
140 นาย รัตนพรเทพ    เต่าทอง 5500003110 ธ.ถ.สามคัคี ม.ิย. 64 2101/64
141 จ.ส.อ. ปณุโชติ    ออ่นนอ้ม 5500004469 ร.12 พนั.1 รอ. ก.ย. 63 3581/63
142 ส.อ. อาทติย์    หดัสิมมา 5500005594 ร.153 พนั.2 พ.ค. 64 1601/64
143 จ.ส.ท. ภวูนยั    ศรีวังแกว้ 5500006065 กรม ทพ.41 ส.ค. 63 3081/63
144 นาย ปภาวิน    ทบันนท์ 5500006676 ธ.ลพบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
145 จ.ส.อ. ชยพล  ภกัด์ิกระโทก 5500007309 สง.สด.จว.น.ม. พ.ค. 64 1601/64
146 นาง ยอตะวัน    นาสุริยวงศ์ 5510001400 ธ.หวัหนิ-ประจวบฯ ม.ิย. 64 2101/64
147 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์  เพิ่มเจริญ 5510001604 ธ.สระแกว้ ม.ิย. 64 2101/64
148 จ.ส.ท. โยทนิ    พะวัดทะ 5510003608 ธ.เสนานคิม ม.ิย. 64 2101/64
149 นาย สมเกยีรติ    ภู่แกว้ 5510005770 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ม.ิย. 64 2101/64
150 นาย สมเจตน ์   ภู่แกว้ 5510005771 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ม.ิย. 64 2101/64
151 จ.ส.อ. อนรุิติ    ทองปรีชา 5510007017 กรม ทพ.46 เม.ย. 64 1061/64
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152 นาง นิ่ม    หสัจรรย์ 5510007329 ธ.เสริมไทย - ม.ค. ม.ิย. 64 2101/64
153 นาย พรวัฒน ์   การะเกษ 5520001274 ธ.รพ.รร.6 ม.ิย. 64 2101/64
154 จ.ส.อ. อานนท ์ ปณุยปรีดาพงศ์ 5520002209 ธ.ศรีย่าน ม.ิย. 64 2101/64
155 นาง โสภา    ลอยประเสริฐ 5520005232 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ิย. 64 2101/64
156 ส.อ. ณัฐพล    นพไธสง 5520005443 ม.5 พนั.24 รอ. ม.ีค. 64 541/64
157 อส.ทพ. จ่าบล    ผดุงจันทร์ 5520006827 ธ.กาฬสินธุ์ ม.ิย. 64 2101/64
158 ร.ท.หญิง สุนทรี    ผู้ดี 5520007355 ธ.รพ.รร.6 ม.ิย. 64 2101/64
159 นาง ศรสวรรค์    หลากสุขถม 5520008588 ธ.บางบวั ม.ิย. 64 2101/64
160 นาง อรุณี    ไชยันโต 5520008712 ธ.ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
161 ส.อ. อคัรเดช    ขันทะนะ 5520010765 ธ.นา่น ม.ิย. 64 2101/64
162 นาง พนอจิตต์    คุ้มรักษา 5520011404 ธ.อตุรดิตถ์ ม.ิย. 64 2101/64
163 นาง สุชาตา    คุ้มรักษาสุข 5520011405 ธนาณัติ พ.ค. 64 1601/64
164 พล.อส. อาทติย์    ปญัญาบตุร 5520012749 ธ.สนามเปา้ ม.ิย. 64 2101/64
165 นาง กองสี    บดุดีคง 5520016192 ธ.สนามเปา้ ม.ิย. 64 2101/64
166 นาย ธงชัย    เบื้องกลาง 5520016501 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
167 นาย วีระพงษ ์   ผินสูงเนนิ 5520017474 ธ.ปากช่อง พ.ค. 64 1601/64
168 ส.อ. วราวุฒิ    แสวงศรี 5520017940 ร.6 พนั.2 พ.ค. 64 1601/64
169 ส.อ. อรรถพล    วิเชียรรัตน์ 5520018147 พล.ร.5 พ.ค. 64 1601/64
170 อส.ทพ. ถ่อน    สีนวน 5530000965 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ม.ิย. 64 2101/64
171 นาง ลุนน ี   พุ่มพล 5530001053 ธ.ศรีสะเกษ ม.ิย. 64 2101/64
172 นาย พบธรรม    น้่าเพชร 5530002448 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ิย. 64 2101/64
173 นาง เกศแกว้    ค่านอ้ย 5530002595 ธ.ปากเกร็ด ม.ิย. 64 2101/64
174 น.ส. อจัฉริยา    ค่าเพชร 5530004652 ธ.สมทุรสาคร ม.ิย. 64 2101/64
175 ส.อ. ประสงค์  วัฒชะนะพงษ์ 5530005542 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
176 นาง นอ้ย    โพธิล์ะกุ 5530006262 ส.1 พนั.101 เม.ย. 64 1061/64
177 น.ส. ปณุยวีร์    คุณารักษ์ 5530006263 ส.1 พนั.101 เม.ย. 64 1061/64
178 นาย เมฆ    เมฆขาว 5530006594 ธ.สนามเสือปา่ ม.ิย. 64 2101/64
179 ส.อ. สมพงศ์    พนัศิริ 5530009196 กรม ทพ.46 พ.ค. 64 1601/64
180 ส.อ. ศราวุฒิ    ลีดี 5540000592 ป.6 พนั.106 พ.ค. 64 1601/64
181 จ.ส.ต. อภชิาติ  เนตรแสงศรี 5540001381 ธ.อาคารพหลโยธิน เพลส ม.ิย. 64 2101/64
182 ส.อ. นพรัตน ์   ประธง 5540001484 ช.พนั.51 พ.ค. 64 1601/64
183 ส.อ. ศุภกร    เพชรเรือนทอง 5540005078 ทภ.4 พ.ค. 64 1601/64
184 นาย พยอม    ทรัพย์มงัสัง 5540005112 ธ.ราชบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
185 ส.อ. อชัติ    พรมดี 5540005751 กรม ทพ.41 พ.ค. 64 1601/64
186 อส.ทพ. นพพร    รักษาดี 5540006933 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
187 อส.ทพ. สุเทพ    พกักระโทก 5540006938 ธ.เพชรบรูณ์ ม.ิย. 64 2101/64
188 อส.ทพ. อาลุดิง    หะรงค์ 5540007470 กรม ทพ.42 พ.ค. 64 1601/64
189 จ.ส.อ. ยุทธศักด์ิ   นาชัยสินธุ์ 5540008092 มทบ.27 ม.ีค. 64 541/64
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
190 ส.ต. สุวัฒน ์  ปานพมิพใ์หญ่ 5540008130 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
191 ส.ท. ศรัญญู    ไกรวชิรกลุ 5540009529 ธ.ทุ่งสง พ.ค. 64 1601/64
192 นาย แห    จันมา 5550001291 ธ.อตุรดิตถ์ ม.ิย. 64 2101/64
193 ส.อ. อภชิิต    นาคะวรังค์ 5550003298 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
194 ส.ท. กติิชล  สะโรบล ณ อยุธยา 5550003662 ร.31 พนั.1 รอ. เม.ย. 64 1061/64
195 จ.ส.ต. ชาญณรงค์    โชนศรี 5550004464 รพศ.5 พนั.1 พ.ค. 64 1601/64
196 อส.ทพ. คณิต    ค่าภาเวียง 5550006162 ธ.ขอนแกน่ ม.ิย. 64 2101/64
197 น.ส. ธัญชนก    เอี่ยมสะอาด 5550006439 ธ.ถ.สุขุมวิท-ชลบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
198 อส.ทพ. ประวิทย์    มั่นยืน 5550007190 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ิย. 64 2101/64
199 ส.อ. ณัฐพล    ขันใจ 5550007375 ส.พนั.4 พล.ร.4 พ.ค. 64 1601/64
200 ส.อ. วรเชษฐ์    มิ่งอรุณ 5550008528 ธ.สนามเปา้ ม.ิย. 64 2101/64
201 ส.ต. นพดล    ศิริสวัสด์ิ 5550008601 ธ.สาธุประดิษฐ์ ม.ิย. 64 2101/64
202 นาง สมทรง    มิ่งศิริ 5550011062 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด ม.ิย. 64 2101/64
203 ส.อ. กฤษดา    บญุพึ่ง 5550011711 ธ.ชลบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
204 จ.ส.ต. ธนวรรธน ์ เมธาวัฒนะสิทธิ์ 5560001895 ธ.บางบวั ม.ิย. 64 2101/64
205 ส.อ. วีระพงศ์    วิพนัศาสตร์ 5560002101 รพศ.5 พนั.1 พ.ค. 64 1601/64
206 ส.ต. นรุิตน ์   ปนัวารี 5560003226 กรม ทพ.47 พ.ค. 64 1601/64
207 อส.ทพ. เริงฤทธิ ์   ตารมย์ 5560003487 กรม ทพ.42 พ.ค. 64 1601/64
208 พ.ต. นมิติร์    ศิริธนากจิ 5560004583 รพ.รร.จปร. ต.ค. 63 4061/63
209 นาย เสถียร    ผิวแดง 5560005051 ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม ม.ิย. 64 2101/64
210 นาง พยุง    จิตต์พมิาย 5560005845 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
211 นาย รงค์    จิตต์พมิาย 5560005847 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
212 ส.ต. นฤชา    จันไชยชิต 5560006130 ม.6 พนั.21 พ.ค. 64 1601/64
213 นาง บงัอร    ปญัญาสิงห์ 5560006349 ทภ.1 พ.ค. 64 1601/64
214 ส.อ. วิศวกร    ธนทูอง 5560006823 ร.8 พนั.3 พ.ค. 64 1601/64
215 นาง สุนยี์    ณะแกว้ 5560007687 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
216 นาย วิวัฒน ์   ไกรวชิรกลุ 5560007850 ธ.ทุ่งสง พ.ค. 64 1601/64
217 นาง ศิวพร    ไกรวชิรกลุ 5560007851 ธ.ทุ่งสง พ.ค. 64 1601/64
218 อส.ทพ.หญิง จรุงจิต  เจียมใจ 5560008113 ธ.สุไหงโก-ลก ม.ิย. 64 2101/64
219 อส.ทพ.หญิง วิมลมณี  อยู่สบาย 5560008138 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
220 ส.ท. ชัยณรงค์    เมอืงแกว้ 5560009185 กรม ทพ.44 เม.ย. 64 1061/64
221 อส.ทพ. ฐิติพงษ ์   เพช็รเสน 5560009192 กรม ทพ.42 พ.ค. 64 1601/64
222 อส.ทพ. วิศรุต    นาด่า 5560009245 กรม ทพ.42 พ.ค. 64 1601/64
223 ส.ท. นวพล    เนตรนรัินดร 5560009333 กรม ทพ.44 เม.ย. 64 1061/64
224 ส.ท. ปยิะพงษ ์   เทนอสิสระ 5560011653 ม.พนั.28 พล.ม.1 พ.ค. 64 1601/64
225 อส.ทพ. จตุรงค์    หวูอง 5560012120 กรม ทพ.41 เม.ย. 64 1061/64
226 อส.ทพ. ซาอดีู    ตีมนุ 5560012126 กรม ทพ.41 เม.ย. 64 1061/64
227 ส.อ. ปริญญา    จันทะศรี 5560012333 กรม ทพ.44 พ.ค. 64 1601/64
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228 อส.ทพ. สุรศักด์ิ    พาพนิจิ 5560012648 กรม ทพ.11 พ.ค. 64 1601/64
229 นาง สุพนัธ์    นนทะการ 5560012874 ธ.สนามเสือปา่ ม.ิย. 64 2101/64
230 อส.ทพ.หญิง นาซือเราห ์ กอืลาแต 5560013126 ทภ.4 พ.ค. 64 1601/64
231 อส.ทพ. ปรีชา    คงทอง 5560013217 กรม ทพ.42 พ.ค. 64 1601/64
232 นาง จันทริาภรณ์    ใหมพ่มุมา 5560013548 ธ.สนามเปา้ ม.ิย. 64 2101/64
233 นาย ทอฝัน    หวังออ้มกลาง 5560013687 ธ.สนามเปา้ ม.ิย. 64 2101/64
234 อส.ทพ. ธีรสินธุ ์   ส่าโรง 5570000239 ธ.กาญจนบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
235 ส.อ. สมชาติ    บญุประสงค์ 5570000558 ธ.บางบวั ม.ิย. 64 2101/64
236 นาง สภาวิน ี   แสงหวัช้าง 5570001008 ศศท. พ.ค. 64 1601/64
237 นาย ราญ    ค่าพรม 5570001668 ธ.อตุรดิตถ์ ม.ิย. 64 2101/64
238 ส.อ. ธณิฐ    ค่าแกน่ 5570001832 ธ.บางบวั ม.ิย. 64 2101/64
239 ส.ต. ศุภชัย    นวลภกัตร์ 5570002323 ร.31 พนั.3 รอ. พ.ค. 64 1601/64
240 ร.ท. กฤตภาส    ไชยมงคล 5570002882 ธ.สนามเปา้ ม.ิย. 64 2101/64
241 ส.ท. อชัรากร    ขุนสันเทยีะ 5570002927 ป.4 พนั.4 เม.ย. 64 1061/64
242 ส.อ. กติติภมู ิ   หาญกา๋ 5570002945 ม.2 พนั.15 เม.ย. 64 1061/64
243 ส.อ. อนสุรณ์    ไชยนวล 5570003052 ม.2 พนั.15 เม.ย. 64 1061/64
244 อส.ทพ. โชคดี    คันธรักษา 5570003323 กรม ทพ.41 พ.ค. 64 1601/64
245 อส.ทพ. สุรศักด์ิ    ตาแกว้ 5570003395 กรม ทพ.41 เม.ย. 64 1061/64
246 ส.อ. มานะชัย    ชุ่มใจ 5570005825 รพศ.5 พ.ค. 64 1601/64
247 นาง ไฉน    ดีบกุ 5570006797 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ม.ิย. 64 2101/64
248 อส.ทพ. ชูสิทธิ ์   ทพิย์มณี 5570006830 กรม ทพ.41 เม.ย. 64 1061/64
249 อส.ทพ. โสพนิ    เดชสถิตย์ 5570006893 กรม ทพ.41 เม.ย. 64 1061/64
250 น.ส. ฐานยี์    ปานสมบรูณ์ 5570007529 ธ.รพ.รร.6 ม.ิย. 64 2101/64
251 อส.ทพ. นรากรณ์    หนพูลิก 5570008193 กรม ทพ.42 พ.ค. 64 1601/64
252 อส.ทพ. ปยิวัฒน ์   หมาดวัง 5570008194 กรม ทพ.42 พ.ค. 64 1601/64
253 นาง ชนนิทร์    มาแกว้ 5570008477 ธ.พษิณุโลก ม.ิย. 64 2101/64
254 อส.ทพ. นกิร    พงษน์กิลู 5570008549 กรม ทพ.41 พ.ค. 64 1601/64
255 ส.ต. ภทัรพงศ์    แสนปดัชา 5570010649 ร.23 พนั.3 พ.ค. 64 1601/64
256 อส.ทพ. ทวีศักด์ิ    บญุเศษ 5570010872 กรม ทพ.42 พ.ค. 64 1601/64
257 อส.ทพ. อดุม    สุมานนท์ 5570011388 กรม ทพ.41 พ.ค. 64 1601/64
258 อส.ทพ. เกรียงศักด์ิ    ศรีโย 5570011395 กรม ทพ.42 พ.ค. 64 1601/64
259 นาง สุภาพร    วัจนะสวัสด์ิ 5570011905 มทบ.41 เม.ย. 64 1061/64
260 จ.ส.ต. รุ้ง    วิลัยศรี 5570012389 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
261 นาย จเล    แกว้กล่อม 5570012460 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ิย. 64 2101/64
262 นาง อุ่นเรือน    แกว้กล่อม 5570012461 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ิย. 64 2101/64
263 อส.ทพ. ทนง    กองแกว้ 5570013074 กรม ทพ.11 พ.ค. 64 1601/64
264 ส.ต. นสิิธวัฒน ์   ร่ากลาง 5570014608 กรม ทพ.26 พ.ค. 64 1601/64
265 ส.ท. ธนยัณัฐ    เทวิน 5570015450 ร้อย.บก.พล.ร.3 เม.ย. 64 1061/64
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266 อส.ทพ. ภราดร  วงค์ราชสีห์ 5570015571 กรม ทพ.41 พ.ค. 64 1601/64
267 อส.ทพ. อธิชาติ    ออ่นสนทิ 5570015622 กรม ทพ.41 ม.ีค. 64 541/64
268 นาง จงกล    จันทเวช 5580000399 ธ.ถ.สรงประภา ม.ิย. 64 2101/64
269 ส.ต. นนัทโชติ    จันทเวช 5580000525 ธ.ถ.สรงประภา ม.ิย. 64 2101/64
270 นนร. ณัฐพล    มนต์ออ่น 5580003650 ธ.สระบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
271 ส.อ. ทศพร    เครือบตุรดี 5580004253 ป.9 พนั.19 พ.ย. 58 4041/58
272 ส.ท. รัฐราษฎร์  ราชประดิษฐ์ 5580005491 กรม ทพ.44 พ.ค. 64 1601/64
273 อส.ทพ. สมศักด์ิ    แซ่โห่ 5580005500 กรม ทพ.41 พ.ค. 64 1601/64
274 ส.อ. คเชนทร์    สิทธิพทิกัษ์ 5580006584 มทบ.41 เม.ย. 64 1061/64
275 น.ส. อฟี    หว้ยจันทร์ 5580007083 พธ.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
276 น.ส. พรทพิย์    ลาดโคกสูง 5580007417 ธ.ชุมแพ ม.ิย. 64 2101/64
277 นาย มว้น    ลาดโคกสูง 5580007418 ธ.ชุมแพ ม.ิย. 64 2101/64
278 น.ส. สมหมาย    ฦาชา 5580007420 ธ.ชุมแพ ม.ิย. 64 2101/64
279 ส.ท. วรัญญู    อรุณจรัสแสง 5580007968 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ  มอลล์ ม.ิย. 64 2101/64
280 ส.ต. ศักด์ิสุรินทร์   รัตนพนัธ์ 5580008103 กรม ทพ.41 พ.ค. 64 1601/64
281 นาย วุฒธิชัย    สืบทมิ 5580008727 รร.จปร. พ.ค. 63 1581/63
282 ส.อ. เทพปติิ    ศรีสอาด 5580009685 ร.31 รอ. ต.ค. 63 4061/63
283 ส.ต. ปองพล    มาศศิริทรัพย์ 5580009864 ธ.ราชบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
284 น.ส. จิราภรณ์    ปอ้มสะอาด 5580011052 ม.3 พนั.13 พ.ค. 64 1601/64
285 อส.ทพ. อภชิาติ    ยอดค่า 5580011209 ธ.ถ.พหลโยธิน-ช.ร. ม.ิย. 64 2101/64
286 อส.ทพ. สวาท    ค่าจันทร์ 5590000308 กรม ทพ.33 พ.ค. 64 1601/64
287 น.ส. บญุนารี  เพชรศิริดาวฤกษ์ 5590000600 พธ.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
288 นาง ศรีนวล    รัตนพพิฒัน์ 5590000939 ส.พนั.4 พล.ร.4 พ.ค. 64 1601/64
289 นาย คมชาญ    สิงหช์มภู 5590002029 พธ.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
290 ส.ต. จักรวุธ    บญุรอด 5590002428 ร.31 พนั.3 รอ. พ.ค. 64 1601/64
291 ส.ต. ธนาวัฒน ์   วัฒทนัต์ 5590002459 พนั.สร.6 พ.ค. 64 1601/64
292 ส.อ. ยุทธพงษ ์   แสนสีมนต์ 5590003832 ม.4 พนั.5 รอ. ม.ค. 64 5541/63
293 น.ส. ศรีนวล    ทมิไทย 5590006765 ม.3 พนั.13 พ.ค. 64 1601/64
294 นาย จารุวิทย์  อะทะวงค์ษา 5590007157 ธ.บิ๊กซี หางดง ช.ม. ม.ิย. 64 2101/64
295 นาง อมัพร    สุระเสียง 5590008866 ธ.ขอนแกน่ ม.ิย. 64 2101/64
296 น.ส. ชลกร    นมภเูขียว 5590008888 พธ.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
297 ส.ท. เกยีรติยศ    สมภกัดี 5590010553 ธ.สนามเปา้ ม.ิย. 64 2101/64
298 อส.ทพ. วราวุฒิ    พรมดี 5590011161 กรม ทพ.22 พ.ค. 64 1601/64
299 ส.ท. อาทติย์    หมู่หาญ 5590011205 มทบ.13 พ.ค. 64 1601/64
300 ส.ท. ณัฐวัตร    สุทธิเกดิ 5590011446 ร.15 พนั.1 พ.ค. 64 1601/64
301 ร.ต. นธิิศ    ศรีลี 5590012625 พล.ร.2 รอ. เม.ย. 64 1061/64
302 อส.ทพ. นนัทศักด์ิ  แผ่เต็ม 5590012960 กรม ทพ.41 เม.ย. 64 1061/64
303 นาย แสน    สุขสุมติร 5590013147 ธ.คอสโม เมอืงทองธานี ม.ิย. 64 2101/64
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304 นาย บญุเทอืง    ค่าแกน่ 5590013823 ธ.บางบวั ม.ิย. 64 2101/64
305 นาง อดุม    ค่าแกน่ 5590013824 ธ.บางบวั ม.ิย. 64 2101/64
306 น.ส. ปิ่นสุดา   เกตุสุวรรณ์ 5590013889 ม.5 พนั.20 รอ. ก.พ. 64  1/64
307 นาง มกุดา    ศรีเมฆ 5590013890 ม.5 พนั.20 รอ. ก.พ. 64  1/64
308 นาย นรุิตต์ิ    ค่ากิ่ง 5600001042 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
309 นาง สมยั    ค่ากิ่ง 5600001044 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
310 นาย แถว    ค่ากิ่ง 5600001297 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
311 ส.ท. ภาณุพงศ์    จีนาวุฒิ 5600001378 ธ.เตาปนู ม.ิย. 64 2101/64
312 ส.อ. อนชุาญ    อาษาจิตร์ 5600001887 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. ธ.ค. 63 5041/63
313 ส.ท. ชยุตม ์   บรรเทงิ 5600002319 ร.153 พนั.3 พ.ค. 64 1601/64
314 ส.ท. จักรพนัธ์    เกตุโชติ 5600003343 ธ.พญาไท ม.ิย. 64 2101/64
315 ส.ท. ศรัณย์  อนสุรณ์รุ่งเรือง 5600003728 ธ.บางบวั ม.ิย. 64 2101/64
316 นนส. อรรถโกวิท   พลศักด์ิ 5600004276 ร.6 พนั.2 พ.ค. 64 1601/64
317 ส.ต. ชูเกยีรติ    กลัลา 5600004796 กรม ทพ.12 พ.ค. 64 1601/64
318 อส.ทพ. ชินศักด์ิ    พรมจารี 5600005464 กรม ทพ.11 พ.ค. 64 1601/64
319 อส.ทพ. ปยิะกรณ์    คนต่่า 5600005869 กรม ทพ.31 พ.ค. 64 1601/64
320 อส.ทพ. วุฒิศักด์ิ    จันทร์คิรี 5600006184 กรม ทพ.41 เม.ย. 64 1061/64
321 ส.ต. คิม    คงสงค์ 5600007330 ปตอ.1 พนั.7 เม.ย. 64 1061/64
322 นาง ยุรี    จีนาวุฒิ 5600010158 ธ.เตาปนู ม.ิย. 64 2101/64
323 อส.ทพ. ธีรวัฒน ์  มาลัยเพชร 5600010778 กรม ทพ.41 พ.ค. 64 1601/64
324 ส.ต. ธีรวัฒน ์   บญุช่วย 5600011315 มทบ.32 พ.ค. 64 1601/64
325 นาง สมถวิล    หมู่หาญ 5600012972 มทบ.13 พ.ค. 64 1601/64
326 ส.อ. สามารถ    นว่มทอง 5600013118 นสศ. พ.ค. 64 1601/64
327 อส.ทพ. ธีรพล    โสกณัทตั 5600013375 กรม ทพ.21 พ.ค. 64 1601/64
328 อส.ทพ. พรชัย    บวัแกว้ 5600013461 กรม ทพ.48 พ.ค. 64 1601/64
329 อส.ทพ. อธิวัฒน ์ ศรีจันทร์ทบั 5600013535 ธ.อตุรดิตถ์ ม.ิย. 64 2101/64
330 อส.ทพ. อาณัติ    เอยีดหวัง 5610000315 กรม ทพ.48 พ.ค. 64 1601/64
331 อส.ทพ. ปรเมษฐ์  จันทร์ขาว 5610000566 กรม ทพ.41 พ.ค. 64 1601/64
332 ส.ท. อทุยั    กระจาย 5610001061 กรม ทพ.44 เม.ย. 64 1061/64
333 อส.ทพ. กติิพงษ ์ เบญมาตย์ 5610001661 กรม ทพ.48 พ.ค. 64 1601/64
334 ส.ท. กฤษฎา    จันทาพนู 5610003198 ธ.เพชรบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
335 ส.ต. กฤษฎา    แสวงศิริผล 5610003202 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ม.ิย. 64 2101/64
336 ส.ท. ธวัชชัย    แสนภกัดี 5610003493 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ม.ิย. 64 2101/64
337 ส.ท. วรุฒ    เพยีบประโคน 5610003797 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ม.ิย. 64 2101/64
338 ส.ต. ศกนุภคั    หนโูหยบ 5610003866 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ม.ิย. 64 2101/64
339 ส.ต. อดิศร    เหล่ามาลา 5610004015 ธ.ปราณบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
340 อส.ทพ. ณัชพล    ด้วงปาน 5610005248 กรม ทพ.48 พ.ค. 64 1601/64
341 นาง รพพีรรณ    เกตุโชติ 5610005484 ธ.พญาไท ม.ิย. 64 2101/64
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342 อส.ทพ. มานะศักด์ิ  ปาปกัเข 5610005656 กรม ทพ.13 พ.ค. 64 1601/64
343 น.ส. ยุวดี    อดุมพงษ์ 5610006306 ธ.แฟร่ีแลนด์ - น.ว. ม.ิย. 64 2101/64
344 น.ส. อาภสัรา    ทองพุ่ม 5610006374 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ม.ิย. 64 2101/64
345 น.ส. ราตรีทพิย์   ศรีษะมขุ 5610006392 กรส.สก.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
346 นาง ปาลิดา    อาภาพศิ 5610006583 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ม.ิย. 64 2101/64
347 ส.ต. เรวัตร    มุ่งงาม 5610007626 ม.5 พนั.23 รอ. ม.ีค. 64 541/64
348 ส.ต. ศุภวิชญ์    ขันธ์เรืองแสง 5610008195 ม.4 รอ. ก.พ. 64  1/64
349 ส.ต. สิรวิชญ์    ขันธ์เรืองแสง 5610008201 ม.4 รอ. ก.พ. 64  1/64
350 ส.ต. วุฒิปกรณ์   ชัยเจริญวรรณ 5610009605 ร.31 พนั.1 รอ. เม.ย. 64 1061/64
351 อส.ทพ. ชัชนนัท ์   บรุกลู 5610014371 กรม ทพ.11 พ.ค. 64 1601/64
352 ส.ต. กอ้งเกยีรติ  ชายชาญชัยวัฒน์ 5620000158 พล.ร.2 รอ. พ.ค. 64 1601/64
353 อส.ทพ. พงษเ์ทพ    แสงแกว้ 5620000685 กรม ทพ.11 พ.ค. 64 1601/64
354 อส.ทพ. วันชัย    เขียวคล่ี 5620000690 กรม ทพ.11 พ.ค. 64 1601/64
355 อส.ทพ. วีระพงศ์    หลวงศรี 5620000691 กรม ทพ.11 พ.ค. 64 1601/64
356 ส.ท. นพรัตน ์   ประสพสุข 5620001930 ธ.ปราณบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
357 นาง สมประสงค์    แสวงผล 5620003551 ธ.อาคารพหลโยธิน เพลส ม.ิย. 64 2101/64
358 นาง วิภา    ชายชาญชัยวัฒน์ 5620004151 พล.ร.2 รอ. พ.ค. 64 1601/64
359 อส.ทพ. พรศักด์ิ    เนนิบก 5620004616 กรม ทพ.13 พ.ค. 64 1601/64
360 ส.ต. กษดิิศ    พดุซา 5620005249 ม.4 พนั.11 รอ. ก.พ. 64  1/64
361 ส.ต. กษดิิศ    ยศปญัญา 5620005250 ม.5 พนั.24 รอ. พ.ย. 63 4561/63
362 อส.ทพ. ทตัพงศ์    เศษสุวรรณ 5620005598 กรม ทพ.41 เม.ย. 64 1061/64
363 พล.อส. กติติชัย    ฟกัสี 5620007145 พนั.สห.31 พ.ค. 64 1601/64
364 นาง เรียม    นอ้ยเมอืง 5620007148 พนั.สห.31 พ.ค. 64 1601/64
365 ส.ท. กติติ    โชควนากลุ 5620007296 ร.9 พนั.1 ก.ค. 63 2561/63
366 ส.ต. กติติพฒัน ์   โพธิตึ์ 5620007299 ร.8 พนั.3 เม.ย. 64 1061/64
367 ส.ต. รัฐกาญจน ์   โคตรไกรสร 5620007470 ร.12 พนั.2 รอ. พ.ค. 64 1601/64
368 อส.ทพ. ธนากร  อนิทร์สิงหท์อง 5620007960 กรม ทพ.33 พ.ค. 64 1601/64
369 น.ส. พมิพน์ารา    ชื่นชมวรรณ์ 5620008227 กบร.กช. ม.ีค. 64 541/64
370 นาย สุวัฒน ์   หงษสุ์วัฒน์ 5620008909 ธ.ศรีย่าน ม.ิย. 64 2101/64
371 นาง ทวี    ศรประเสริฐ 5620008976 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ม.ิย. 64 2101/64
372 น.ส. ภาวิณี    ศรประเสริฐ 5620008978 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ม.ิย. 64 2101/64
373 อส.ทพ.หญิง นมชัญา   วารินทร์ 5620009411 กรม ทพ.11 พ.ค. 64 1601/64
374 น.ส. นนัทวรรณ    สิงหแ์กว้สืบ 5620009604 ธ.เซ็นทรัลฯ  พษิณุโลก ม.ิย. 64 2101/64
375 ส.ต. ธารา    กล่ินหอม 5620011160 ธ.ลพบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
376 อส.ทพ.หญิง เฌอริน เศรษฐีบรูณโสภณ 5620011343 กรม ทพ.13 พ.ค. 64 1601/64
377 ส.ต. กรวิชญ์    ชัชวาลย์ 5620012312 ม.4 พนั.25 รอ. พ.ย. 63 4561/63
378 ส.ต. กฤษฏา    แกว้ขาว 5620012331 รร.ช.กช. ส.ค. 63 3081/63
379 ส.ต. ณัชพล    จันปวงเสน 5620012735 ม.4 พนั.25 รอ. พ.ย. 63 4561/63
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380 ส.ต. ธีระศักด์ิ    ปิ่นปั่น 5620013076 ม.4 พนั.25 รอ. พ.ย. 63 4561/63
381 ส.ต. ภทัรพล    กลุศิริ 5620013459 ม.5 พนั.24 รอ. พ.ย. 63 4561/63
382 ส.ต. วรพล    กรุะโท 5620013663 ม.5 พนั.24 รอ. พ.ย. 63 4561/63
383 ส.ต. วีระกร    คัญใหญ่ 5620013770 ม.1 พนั.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
384 ส.ต. อดิศร    ศรีจักร 5620014101 ม.1 พนั.1 รอ. พ.ย. 63 4561/63
385 นาง จิตรา    จันทร์ดีศรี 5620015417 ธ.ถ.จุติอนสุรณ์ หาดใหญ่ พ.ค. 64 1601/64
386 นาย สมจิต    จันทร์ดีศรี 5620015419 ธ.ถ.จุติอนสุรณ์ หาดใหญ่ พ.ค. 64 1601/64
387 ส.ท. สมประสงค์    มะลิโรจน์ 5620016653 ร้อย.บก.พล.ร.3 เม.ย. 64 1061/64
388 จ.ส.อ. เอกนรินทร์   เจริญนาม 5620017046 กรม ทพ.44 พ.ค. 64 1601/64
389 อส.ทพ. ชินวัฒน ์   ปยิะพงษ์ 5630000798 กรม ทพ.41 เม.ย. 64 1061/64
390 อส.ทพ. สุทธิศักด์ิ    ชูสวัสด์ิ 5630000814 กรม ทพ.41 เม.ย. 64 1061/64
391 น.ส. กลัยรัตน ์   ปาค่า 5630002348 ม.4 รอ. ม.ีค. 64 541/64
392 อส.ทพ. ธียรัตน ์   เพลิงธาตุ 5630002636 กรม ทพ.48 พ.ค. 64 1601/64
393 นาย ดุสิต    นาคเอี่ยม 5630003045 ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ ม.ิย. 64 2101/64
394 ส.ต. วรพงษ ์   ถิ่นมกุดา 5630003954 ศศท. ก.ค. 63 2561/63
395 นาย เสฏฐวุฒิ   มหทัธนาภวิัฒน์ 5630004348 สห.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
396 ส.ต. สิทธิศักด์ิ    ศรีบรุมย์ 5630004758 รร.ช.กช. ส.ค. 63 3081/63
397 ส.ต. บดี    งามลาภ 5630005465 ม.5 พนั.24 รอ. เม.ย. 64 1061/64
398 พล.อส. จักรกฤษณ์    ล้วนดี 5630007490 ธ.ย่อยบางกะปิ ม.ิย. 64 2101/64
399 ส.ต. ปฐัวีกานต์  ช่านาญกลาง 5630007937 ป.2 พนั.102 รอ. เม.ย. 64 1061/64
400 ส.ต. รุ่งโรจน ์   สุขมาก 5630007971 ป.72 พนั.723 เม.ย. 64 1061/64
401 ร.ต. กติติศักด์ิ    จันทสร 5630008532 รร.จปร. ม.ค. 64 5541/63
402 ร.ต. ธิติวิชญ์    ธรรมกลุ 5630008594 รร.จปร. ม.ค. 64 5541/63
403 ร.ต. ภาคภมู ิ   กลุ่มในเมอืง 5630008647 รร.จปร. ม.ค. 64 5541/63
404 ร.ต. สุภวัฒน ์   วารี 5630008695 ปตอ.1 พนั.3 ม.ค. 64 5541/63
405 อส.ทพ. นนัทวัฒน ์   เพง็รักษ์ 5630009539 กรม ทพ.47 พ.ค. 64 1601/64
406 อส.ทพ. วุฒิณาธรณ์    ไทยใหม่ 5630011256 กรม ทพ.41 เม.ย. 64 1061/64
407 อส.ทพ. สราวุธ    คงปาน 5630011258 กรม ทพ.41 เม.ย. 64 1061/64
408 น.ส. กล่ินธูป    ศรีเมอืง 5630011479 ป.9 พนั.9 ม.ค. 64 5541/63
409 น.ส. ปภาวรินทร์  ยาวะโนภาส 5630011680 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
410 อส.ทพ. วริศ    ทองถั่ว 5630011847 กรม ทพ.49 พ.ค. 64 1601/64
411 อส.ทพ. จักรพงษ ์   รักษจ์ินดา 5630012087 กรม ทพ.47 พ.ค. 64 1601/64
412 อส.ทพ. สินชัย    เจริญนาม 5630012209 กรม ทพ.47 พ.ค. 64 1601/64
413 อส.ทพ. บญุทวี    ปยิศทพิย์ 5630012332 กรม ทพ.47 พ.ค. 64 1601/64
414 อส.ทพ. ฟอสัง    แลแม 5630012700 กรม ทพ.47 พ.ค. 64 1601/64
415 อส.ทพ. อดิศักศ์ิ    วงษพ์านชิย์ 5630012903 กรม ทพ.47 พ.ค. 64 1601/64
416 นาง นาถฤดี    สุขเกษม 5640000629 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ม.ิย. 64 2101/64
417 อส.ทพ. จักรราช  หมดัจันทร์ 5640001838 กรม ทพ.47 พ.ค. 64 1601/64
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418 ส.ต. ธนวัฒน ์   รัตนท์พิย์ 5640002145 ม.5 พนั.24 รอ. เม.ย. 64 1061/64
419 อส.ทพ. ภานพุงศ์    ศรีพรม 5640002906 กรม ทพ.47 พ.ค. 64 1601/64
420 นาย สุรพล    สารัมย์ 5640003865 ธ.ฝาง ม.ิย. 64 2101/64
421 นาย ขัน    สุขสมบรูณ์ ต10001/12 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
422 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์    นลิดี ต100368/28 ธ.สนามเสือปา่ ม.ิย. 64 2101/64
423 นาง นสิาชล    ช่านาญวงษ์ ต101317/28 ธ.นครราชสีมา ม.ิย. 64 2101/64
424 นาง มะยุรี    เกษสวัสด์ิ ต101703/28 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ิย. 64 2101/64
425 พ.ต. ออน    สิทธิเลาะ ต103702/28 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
426 นาง บรรจง    ค่ามลู ต103843/28 ธ.ขอนแกน่ ม.ิย. 64 2101/64
427 จ.ส.ต. ภษูติ    เวชกามา ต104502/28 ธ.อดุรธานี ม.ิย. 64 2101/64
428 นาง อมัพร    ศุภศรี ต105887/28 ธนาณัติ พ.ค. 64 1601/64
429 นาย ทอน    พื้นดี ต105889/28 ธนาณัติ ก.พ. 64 1041/64
430 ร.ต. พบิลูย์    บวังาม ต11267/13 ธ.อบุลราชธานี ม.ิย. 64 2101/64
431 นาง ไกล    นาคสุข ต112753/29 ธ.กาญจนบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
432 นาง สุวนยี์    อิ่มโภชน์ ต113202/29 ธ.ตราด ม.ิย. 64 2101/64
433 นาง เพญ็ศรี    เกชิต ต118614/29 ธ.อดุรธานี ม.ิย. 64 2101/64
434 ส.อ. บรูณ์พภิพ   บ่ารุงขันท์ ต122878/29 ธ.สระบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
435 นาง จุไรรัตน ์   วรรัตน์ ต125573/30 ธ.ถนนติวานนท์ ม.ิย. 64 2101/64
436 ร.ต. คุณ    บญุถนอม ต126243/30 ธ.ปราณบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
437 นาง ปราณี    อาจกล้า ต130198/30 ธ.ศูนย์ราชการ (อาคาร บี) ม.ิย. 64 2101/64
438 นาง ประภาพรรณ   โคตุระมา ต133451/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ม.ิย. 64 2101/64
439 ร.ต. จ่าเริญ    ศรีวิชัย ต133899/30 ธ.ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
440 นาง เขือม    พรหมโคตร ต133901/30 ธ.ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
441 นาง อารยา    ลีนะกลุ ต134140/30 ธ.คลองจั่น ม.ิย. 64 2101/64
442 ร.ต. สายยนต์    โชติอน้ ต139279/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ม.ิย. 64 2101/64
443 นาง สมคิด    โตสิงขร ต140262/30 ธ.อทุยั-อยุธยา ม.ิย. 64 2101/64
444 นาง ประทมุ    อน้ส่าราญ ต142266/30 ธ.สนามเสือปา่ ม.ิย. 64 2101/64
445 นาง ชุติมา    กองวาจา ต144914/30 ธ.ส่านกัราชด่าเนนิ ม.ิย. 64 2101/64
446 นาง อรุณ    นลิดี ต148501/31 ธ.สนามเสือปา่ ม.ิย. 64 2101/64
447 นาย สมพงษ ์   ออ่นสาคร ต153868/31 ธ.ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
448 นาง มณี    ออ่นสาร ต153869/31 ธ.ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
449 จ.ส.อ. บรรยาย  สุวรรณนงั ต154495/31 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ม.ิย. 64 2101/64
450 นาง ทศันยี์    สามบิติั ต157771/31 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ิย. 64 2101/64
451 ร.ต. เสวตร    กายแกว้ ต157828/31 ธ.บรีุรัมย์ ม.ิย. 64 2101/64
452 จ.ส.อ. พชิัย    นอ้ยหมอ ต159561/31 ธ.หนา้ร.พ.มหาราช ช.ม. ม.ิย. 64 2101/64
453 จ.ส.อ. โชติเดชา  สวัสดิมงคล ต16232/15 ธ.นา่น ม.ิย. 64 2101/64
454 จ.ส.ต. เรืองชัย    สายบวั ต164002/31 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ล่าปาง ม.ิย. 64 2101/64
455 นาง จุฬาลักษณ์  บญุถนอม ต166506/31 ธ.ปราณบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
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456 นาง บบุผา    ผดุงโกเมด็ ต166918/31 ธ.แฟร่ีแลนด์ - น.ว. ม.ิย. 64 2101/64
457 ร.ต. ส่าเริง    เพช็รด่า ต171274/32 ธ.ราชบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
458 จ.ส.อ. ชลธี    ภาคสุภาพ ต173661/32 ธ.เสนานคิม ม.ิย. 64 2101/64
459 นาง ใบ    ทมุลา ต174320/32 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
460 ร.ท. ทองดี    ตรีกลุ ต175107/32 ธ.ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
461 นาง สุวคนธ์    สุขประเสริฐ ต177797/32 ธ.สระบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
462 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ    คงปญัญา ต179092/32 ธ.บางละมงุ ม.ิย. 64 2101/64
463 นาง ประทมุมาศ    ข้อยุ่น ต180356/32 ธ.วรจักร ม.ิย. 64 2101/64
464 นาย ปญัญาพล    ยชุรเวท ต185182/32 ธ.กาฬสินธุ์ ม.ิย. 64 2101/64
465 นาย ก่าพล    รัตนจางวาง ต185425/32 ธ.เตาปนู ม.ิย. 64 2101/64
466 ด.ต. สนดั    บริสุทธิ์ ต187202/32 ธ.เตาปนู ม.ิย. 64 2101/64
467 นาง ศุภาวดี    ใจดี ต188663/32 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ม.ิย. 64 2101/64
468 นาง สมใจ    ด้วงบวั ต189999/32 ธ.พษิณุโลก ม.ิย. 64 2101/64
469 นาง สมร    ศรีบวัเอี่ยม ต190871/32 ธ.ขอนแกน่ พ.ค. 64 1601/64
470 นาย ประทปี    มณีแสง ต192570/32 ธ.อทุยั-อยุธยา ม.ิย. 64 2101/64
471 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ  ยอดพนัค่า ต193364/32 ธ.เพชรบรูณ์ ม.ิย. 64 2101/64
472 นาง ลินดา    ชูติ ต198425/33 ธ.แพร่ ม.ิย. 64 2101/64
473 นาง ปรารถนา    ขันทอง ต203387/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ิย. 64 2101/64
474 ส.อ. นยิต    พฤกษะวัน ต204101/33 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ม.ิย. 64 2101/64
475 จ.ส.อ. สุธี    จันทร์สว่าง ต205421/33 ธนาณัติ ก.พ. 64  1/64
476 นาย สุวรรณ์    ปิ่นสุวรรณ์ ต207606/33 ธ.ชัยภมูิ ม.ิย. 64 2101/64
477 นาง ยม    ขันทอง ต209619/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ิย. 64 2101/64
478 จ.ส.อ. สันติ    เรืองสิทธิ์ ต209668/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ิย. 64 2101/64
479 นาง สมบติั    แสนทวีสุข ต210173/33 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ม.ิย. 64 2101/64
480 นาง สมหมาย    ทนยิ่ง ต210443/33 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ม.ิย. 64 2101/64
481 น.ส. สายพณิ    อิ้มถี ต211145/33 ธ.สนามเสือปา่ ม.ิย. 64 2101/64
482 น.ส. บษุบง    วรศิลป์ ต212902/33 ธ.สุพรรณบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
483 นาง ประเทอืง    บญุจวง ต213798/33 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 64 1601/64
484 นาง กาญจนา    ขรวงศ์ ต214452/33 ธ.พะเยา ม.ิย. 64 2101/64
485 นาง วิไล    สิงหราช ต216363/33 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ม.ิย. 64 2101/64
486 นาง ปรานอม  โพธิยารังรัศมี ต218590/33 ธ.พะเยา ม.ิย. 64 2101/64
487 นาง กนกวรรณ  วงษาสุข ต219194/33 ธ.แคลาย ม.ิย. 64 2101/64
488 นาง สมคิด    ภู่ระโหง ต220661/33 ธ.ปากเกร็ด ม.ิย. 64 2101/64
489 นาง เทยีมจิตร    กลุพล ต224219/34 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
490 จ.ส.อ. ปญัญา    ระกติิ ต226747/34 ธ.พระปฐมเจดีย์ ม.ิย. 64 2101/64
491 นาย ยุทธนา    เจนการศึก ต227080/34 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
492 นาง สมทรง    สายทอง ต227083/34 ธ.บางล่าภู ม.ิย. 64 2101/64
493 นาย สมหมาย    สัมมาขันธ์ ต227568/34 ธ.บางล่าภู ม.ิย. 64 2101/64
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494 นาง ศิริวรรณ    ก่าเลิศภู ต228011/34 ธ.ถ.โพศรี-อดุรธานี ม.ิย. 64 2101/64
495 นาย สมบรูณ์    ชนะประสพ ต236981/34 ธ.สนามเสือปา่ ม.ิย. 64 2101/64
496 จ.ส.อ. สุวิทย์   พรหมบญุแกว้ ต237379/34 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
497 นาง อบุล    พรหมบญุแกว้ ต237380/34 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
498 นาย วินยั    สายปรีชา ต238050/34 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ม.ิย. 64 2101/64
499 นาง โสภา    สุกกล่่า ต238130/34 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ม.ิย. 64 2101/64
500 ร.ต. ชูพศิ    ภอูาษา ต240213/34 ธ.บรีุรัมย์ ม.ิย. 64 2101/64
501 ร.ต. วิชัย    ฮวดใหม่ ต240726/34 ธ.สนามเปา้ ม.ิย. 64 2101/64
502 นาง พรรณทพิา   ฮวดใหม่ ต240736/34 ธ.สนามเปา้ ม.ิย. 64 2101/64
503 นาง ส่าอางค์    ปะระทงั ต240781/34 ธ.เสริมไทย - ม.ค. ม.ิย. 64 2101/64
504 นาย ทองอนิทร์    ปะระทงั ต240782/34 ธ.เสริมไทย - ม.ค. ม.ิย. 64 2101/64
505 นาย ด่ารงค์    ส่งเสริม ต241025/34 ธ.อบุลราชธานี ม.ิย. 64 2101/64
506 นาง เตียน    รุณวงค์ ต242538/34 ธ.นครพนม ม.ิย. 64 2101/64
507 นาง พทุธา    บวัพรม ต242762/34 ธ.สกลนคร ม.ิย. 64 2101/64
508 นาง สมนกึ   โตประมาณ ต246060/34 ธ.ลพบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
509 นาย ประทวน   สร้อยบาง ต246280/34 ธ.ลพบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
510 นาง พลู    นาคมลู ต248980/35 ธ.อตุรดิตถ์ ม.ิย. 64 2101/64
511 นาง เภา    ชัชวาลย์ ต248981/35 ธ.อตุรดิตถ์ ม.ิย. 64 2101/64
512 นาย วุฒิชัย    ปรีแย้ม ต249288/35 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
513 นาง บานเย็น    อาวรณ์ ต253239/35 ธ.นา่น ม.ิย. 64 2101/64
514 นาง สมสวย    อบันาค ต255043/35 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ม.ิย. 64 2101/64
515 จ.ส.อ. เนติธร    วงษจ์่าปา ต255193/35 ธ.สนามเสือปา่ ม.ิย. 64 2101/64
516 นาง ชมภ ู   ศรีวิชัย ต257202/35 ธ.ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
517 นาง วรพทัธ์    ผาสุข ต259582/35 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
518 นาง ตัด    ผมงาม ต260160/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ิย. 64 2101/64
519 จ.ส.อ.หญิง กชกร    ผิวทน ต260202/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ิย. 64 2101/64
520 นาง ยุติ    การรัมย์ ต260204/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ิย. 64 2101/64
521 นาง ผกา    ปรีแย้ม ต260890/35 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
522 นาง นชุนาถ    ขันชัยภมูิ ต261178/35 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ม.ิย. 64 2101/64
523 นาง รัชนพีร    ยอดพนัค่า ต261346/35 ธ.เพชรบรูณ์ ม.ิย. 64 2101/64
524 นาง อรกนก    นาชิต ต261375/35 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ม.ิย. 64 2101/64
525 นาย ขวัญชัย    บตุรา ต263117/35 ธ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ม.ิย. 64 2101/64
526 นาง วราภรณ์    ค่าโสภา ต263242/35 ธ.กาฬสินธุ์ ม.ิย. 64 2101/64
527 ส.อ. คมสันต์    สังข์ออ่น ต263617/35 กรม ทพ.12 พ.ค. 64 1601/64
528 นาง วีรวรรณ    ธรรมรักษา ต264808/36 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ม.ิย. 64 2101/64
529 นาง ถิน    ชัยสงคราม ต266080/36 ธ.ปตัตานี ม.ิย. 64 2101/64
530 นาง วาสนา    จันทร์ปล่ัง ต267920/36 ธ.สนามเสือปา่ ม.ิย. 64 2101/64
531 นาง หรรษา    วัฒนารมย์ ต269206/36 ธ.ราชบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
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532 จ.ส.อ. มานะชัย    แซจอหอ ต270001/36 ธ.บก.ทบ. ม.ิย. 64 2101/64
533 นาง วิรัตน ์   ทพิวงษา ต270724/36 นทพ. ต.ค. 63 4061/63
534 นาง สุชาดา    ฮันยะรา ต273481/36 ธ.ชุมพร พ.ค. 64 1601/64
535 นาง สังเวียน    รักส่ารวจ ต273778/36 สง.สด.จว.น.ศ. พ.ค. 64 1601/64
536 พ.ต. สุจิน    พทิาค่า ต274574/37 พล.ร.4 ก.ค. 63 2561/63
537 นาง นติยาภรณ์   ดอนดีไพร ต275886/37 ธ.พษิณุโลก ม.ิย. 64 2101/64
538 จ.ส.อ. สุวัฒน ์   ศรีสงวน ต277074/37 ธ.ส่านกัราชด่าเนนิ ม.ิย. 64 2101/64
539 นาง จิราภรณ์  ขวัญทองอนิทร์ ต282040/37 ธ.สุราษฎร์ธานี ม.ิย. 64 2101/64
540 นาง อ่าพนั    กระดุมเงิน ต282138/37 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ม.ิย. 64 2101/64
541 จ.ส.อ. ธีระวิทย์    กองแกว้ ต283425/38 ธ.ส่านกัราชด่าเนนิ ม.ิย. 64 2101/64
542 นาง นนัทยิา    กองแกว้ ต284983/38 ธ.ส่านกัราชด่าเนนิ ม.ิย. 64 2101/64
543 นาง ตะวัน    เปี่ยมฤทยั ต287793/38 ธ.รพ.รร.6 ม.ิย. 64 2101/64
544 นาง สายเอน็    ปิ่นทอง ต288702/38 ธ.ลพบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
545 นาง สมบติั    กล่ินพยอม ต289939/38 ธ.ช่องนนทรี ม.ิย. 64 2101/64
546 นาง นลินธรณ์   ฐิติวงศ์วิภาส ต30664/19 ธนาณัติ ธ.ค. 63 5041/63
547 นาง บษุบง    ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ม.ิย. 64 2101/64
548 นาง วิไล    รัตนปญัญากลุ ต34612/20 ธ.สามพราน ม.ิย. 64 2101/64
549 นาง สมนกึ    จักรกาย ต40700/21 ธ.รพ.รร.6 ม.ิย. 64 2101/64
550 นาง ล่าดวน    คงอยู่ ต42038/22 ธ.บิ๊กซี นครปฐม ม.ิย. 64 2101/64
551 นาง ดวงจันทร์    ฤทธิณ์รงค์ ต43700/22 ธ.พระปฐมเจดีย์ ม.ิย. 64 2101/64
552 นาย สุทศัน ์   อมุะวิภาต ต45496/22 ธ.ถนนสุขาภบิาล 3 ม.ิย. 64 2101/64
553 นาง เกษร    ขวัญมา ต49328/23 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ิย. 64 2101/64
554 นาง จ่ารูญ    ศรีสัมฤทธิ์ ต50419/23 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
555 ร.ต. บญัชา    บโูฮม ต51305/23 ธ.ขอนแกน่ ม.ิย. 64 2101/64
556 นาง สาคร    ก่าจร ต53833/23 ธ.เมอืงเอก-รังสิต ม.ิย. 64 2101/64
557 จ.ส.อ. วิรัช    อยู่ยืนเปน็สุข ต54750/24 ธ.กาญจนบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
558 นาง พวงพร    พรมบวัคู ต57297/24 ธ.อบุลราชธานี ม.ิย. 64 2101/64
559 นาย เมธี    ธีระโชติ ต59084/24 ธ.ปากช่อง ม.ิย. 64 2101/64
560 นาง อรุณี    รมยานนท์ ต61617/25 ธ.ถ.พระรามที่ 9-ถ.เสรี 7 ม.ิย. 64 2101/64
561 นาย สิทธิ ์   สอนสุภาพ ต63431/25 ธ.เลย พ.ค. 64 1601/64
562 นาง วราภรณ์    เมอืงที่รัก ต64234/25 ธ.เตาปนู ม.ิย. 64 2101/64
563 นาย เสถียร    เมอืงที่รัก ต64242/25 ธ.เตาปนู ม.ิย. 64 2101/64
564 นาง ไพเราะ    ภู่แกว้ ต65684/25 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ม.ิย. 64 2101/64
565 จ.ส.ต. ไชยพล    คนหาญ ต69772/26 ธ.เซ็นทรัล - ชลบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
566 นาง บวัลา    นาอดุม ต69956/26 ธ.เซ็นทรัล - อดุรธานี ม.ิย. 64 2101/64
567 ร.ต.หญิง บญุเกื้อ    ยิ้มมงคล ต74686/26 ธ.ส่านกัพหลโยธิน ม.ิย. 64 2101/64
568 นาง ไสว    ออ่นนอ้ม ต79262/26 ธ.ศรีย่าน ม.ิย. 64 2101/64
569 นาง ณิชาพร    พฒิุชาติ ต79804/26 ธ.บางบวัทอง ม.ิย. 64 2101/64
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
570 นาง เพญ็ประภา    ไตรภกัดี ต83690/27 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ม.ิย. 64 2101/64
571 นาย เชื้อชาย    ทรัพย์เจริญ ต85969/27 ธ.สะพานควาย ม.ิย. 64 2101/64
572 จ.ส.อ. มนตรี    ชูสังกจิ ต93239/28 ธ.นาสาร ม.ิย. 64 2101/64
573 นาย ส่ารวย    เมฆขาว ต9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ม.ิย. 64 2101/64
574 พ.ท. ญาณวุฒิ  ภสูรรพอาสา ต93852/28 ธ.พษิณุโลก ม.ิย. 64 2101/64
575 จ.ส.อ. เข็มพร    จันทร์วิเศษ ต94234/28 ธ.สระแกว้ ม.ิย. 64 2101/64
576 นาง กมลวรรณ    เขียวเจริญ ต98533/28 ธ.ถนนสามคัคี ม.ิย. 64 2101/64
577 นาง สุมาลี    สุวรรณไพรัตน์ ส10670/24 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64
578 นาง ดารา    รูปสะอาด ส20546/32 ธ.ขอนแกน่ ม.ิย. 64 2101/64
579 นาย สกลุวัฒน ์  จันทร์ธรณิศวร์ ส21626/33 ธ.บก.ทบ. ม.ิย. 64 2101/64
580 นาง พรรณภา    ค่าฤาชา ส22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ ม.ิย. 64 2101/64
581 นาง สุกญัญา   วชิรเพชรปราณี ส23812/35 ธ.นครพนม พ.ค. 64 1601/64
582 นาง กลัยา    พลสายบวั ส25624/37 ธ.ลพบรีุ ม.ิย. 64 2101/64
583 นาง เนาวรัตน ์ กาญจนกนัติกะ ส26124/38 ธ.ย่อยลาดพร้าว 103 ม.ิย. 64 2101/64
584 นาง อรุณ    สมติานนท์ ส6563/18 ส่วนกลาง พ.ค. 64 1601/64

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มกี่าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช่าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกนิ  90  วัน
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกจิ
    กรมสวัสดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ่านวนเงินที่ค้างช่าระ
    ที่หนว่ยต้นสังกดัต้ังแต่หนว่ยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก่าหนด 2 ป ีนบัแต่วันที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนชั่วคราว
    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส่าเนาทะเบยีนบา้น, ส่าเนาบตัรประจ่าตัวประชาชน, ส่าเนาใบต้อนรับ,    
    ใบส่าคัญความเหน็แพทย์, ค่าส่ังใหอ้อกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมคัรซ่้า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ ใหถ้ือการสมคัรคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
    จึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมคัรคร้ังแรก ส่าหรับรายละเอยีดการค้างช่าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ ใหติ้ดต่อ
    สอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกบัข้อ 3
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถึงแกก่รรม จะไมไ่ด้รับสิทธิใดๆ ทั้งส้ิน
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