
ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 ร.ต. ทวี    งามสมจิตร 5075017920 ธ.อยุธยา ก.ค. 64 2641/64
2 นาง ดวง    ปกีกลาง 5396000167 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม. ก.ค. 64 2641/64
3 นาง ศิรินารถ    อนิทวงศ์ 5396003497 ธ.สระบรีุ ก.ค. 64 2641/64
4 นาง สายยนต์    จันทร์สว่าง 5396004207 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 64 2641/64
5 นาง ฉลวย    รัตนกาญจน์ 5396005117 ธ.พาราไดซ์พาร์ค ก.ค. 64 2641/64
6 พ.ท.หญิง ชยาทติย์  ปยิะรัตน์ 5401016793 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ก.ค. 64 2641/64
7 พ.อ. ศรีรัฐ    ศรีเพญ็ 5401020277 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
8 นาง เยาวมาลย์  บ ารุงราษฎร์ 5402011261 ธ.ขอนแกน่ ก.ค. 64 2641/64
9 ร.อ. ไพรัช    คงหนองลาน 5405007947 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 64 2641/64
10 นาย ประคอง    ทองเอม 5405009438 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 64 1601/64
11 ส.ท. รุ่งธิวา    จันทะนนตรี 5405012602 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 64 2641/64
12 นาง ผัน    อยู่สีมารักษ์ 5406002554 ธ.หลังสวน ก.ค. 64 2641/64
13 น.ส. ภวิกา    ทพิชาติ 5406006817 ธ.เมอืงเอก-รังสิต ก.ค. 64 2641/64
14 นาง สมรัก    สิทธิเลาะ 5406007218 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ก.ค. 64 2641/64
15 นาง อษุา    พทุธิมา 5406007259 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 64 2641/64
16 นาง เฉลิมขวัญ    รุ่งสว่าง 5406008855 ธ.อบุลราชธานี ก.ค. 64 2641/64
17 นาง กมณมาศ  ชุษณานนัท์ 5406011996 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
18 นาง กญัญา    ทอ่นแกว้ 5406018262 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 64 2641/64
19 น.ส. นติยา    ทองศรี 5406021043 ธ.ช่องนนทรี ก.ค. 64 2641/64
20 นาง อ านวย    พนัธุสุ์วรรณ 5410001162 ธ.ตลาดไทย ก.ค. 64 2641/64
21 นาย ทนิ    นาคดี 5410003495 ธ.อา่งทอง ก.ค. 64 2641/64
22 จ.ส.อ. นรินทร์    อปุลา 5410005343 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 64 2641/64
23 ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ  บญุเนอืง 5410005768 ธ.พญาไท ก.ค. 64 2641/64
24 จ.ส.อ. สมบติั    โคเกดิ 5410006858 ธ.อตุรดิตถ์ ก.ค. 64 2641/64
25 จ.ส.อ. หฤษฎ ์   หิ้วพมิาย 5410008928 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม. ก.ค. 64 2641/64
26 นาย ส่วน    กนันลิ 5410011998 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
27 จ.ส.ท. วีระพงศ์  มากจังหวัด 5410015359 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
28 จ.ส.อ. สมภพ    ขจิตสุวรรณ 5410015746 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
29 ส.อ. จิรศักด์ิ    บญุนาค 5410020106 ธ.ชลบรีุ ก.ค. 64 2641/64
30 ร.ท. อนนัต์    หวังเอยีด 5410020544 ส.พนั.15 พล.ร.15 ม.ิย. 64 2101/64
31 นาง ธมลวรรณ    พกุจันทร์ 5410020836 ธ.เซ็นทรัล -พ.ล. ก.ค. 64 2641/64
32 จ.ส.อ. วีระชาติ    ส ารวมจิตร 5410022001 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
33 นาง แสงนภา    บญุมา 5420001129 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ก.ค. 64 2641/64
34 นาง สุมาลี    จันทร์วิเศษ 5420001996 ธ.สระแกว้ ก.ค. 64 2641/64
35 นาง อารีย์    ทศันา 5420002826 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 64 2641/64
36 นาง อารยา    บญุเนอืง 5420004455 ธ.พญาไท ก.ค. 64 2641/64
37 นาง ต๋ิม    โพธิว์รรณ 5420005681 ธ.ปากช่อง ก.ค. 64 2641/64
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38 นาง ฉลวย    กาดีวงค์ 5420006675 ธ.ย่อยทา่วังผา ก.ค. 64 2641/64
39 นาง นรัินต์    ติวสร้อย 5420007141 ธ.อดุรธานี ก.ค. 64 2641/64
40 นาง จันทร์จิรา    ชาสะอาด 5420008896 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ก.ค. 64 2641/64
41 จ.ส.อ. อดิศร    สร้อยศรี 5420009525 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 64 2641/64
42 นาย ทองมว้น   จันทะนนตรี 5430004758 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 64 2641/64
43 ส.อ. ขรรติ    จันทร์กนั 5430005327 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 64 2641/64
44 ส.อ. สายยันต์    ไปแดน 5430005455 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
45 นาง พรรณี    วรนาม 5430008598 ธ.อบุลราชธานี ก.ค. 64 2641/64
46 ส.ต. มณฑล    คุ้มฉายา 5440001225 ธ.ส านกัราชด าเนนิ ก.ค. 64 2641/64
47 น.ส. ปติิมาศ    ผกามาศ 5440001229 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ก.ค. 64 2641/64
48 นาง ปาณิสา    เทศสกลุ 5440002566 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
49 นาย บญุม ี   เครือวงษา 5440003057 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
50 นาง บหุงา    เครือวงษา 5440003061 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
51 นาง จันลา    ไปแดน 5440004109 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
52 นาง วรรณา    อิ่มสมบติั 5440004453 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 64 2641/64
53 ร.ท. นภสินธุ ์   ทบัล้อม 5440007951 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 64 2641/64
54 ส.ต. นาท    แข็งขัน 5450002306 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม. ก.ค. 64 2641/64
55 นาง บวัเรียว    ดวงจันทร์ 5450002398 ม.2 ม.ิย. 64 2101/64
56 นาง อริสา    จันทร์หลวง 5450002400 ม.2 ม.ิย. 64 2101/64
57 ร.ท. แดนไพร    จุปะมตัถา 5450004852 ธ.ศรีย่าน ม.ิย. 64 2101/64
58 นาง วันดี    มผีล 5450005053 ธ.ถ.พหลโยธิน-ช.ร. ก.ค. 64 2641/64
59 จ.ส.อ. เดโช    นุ่มนวล 5450005916 ศอ.สพ.ทบ. ม.ีค. 64 541/64
60 นาง ศศิธร    พวงสมบติั 5450006656 ร.21 พนั.1 รอ. พ.ค. 64 1601/64
61 จ.ส.อ. วิรุฬ    มว่งเกดิ 5450008255 ม.พนั.19 พล.ร.9 ม.ิย. 64 2101/64
62 จ.ส.อ. ธีระพงษ ์   จันทร์สิงห์ 5450008371 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
63 นาย พชิญาภา    วรรณสังข์ 5450009459 ธ.เซ็นทรัลเฟสติวัล - ช.ม. ม.ิย. 64 2101/64
64 ส.อ.หญิง ปทติตา    เพง่พศิ 5450009885 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ก.ค. 64 2641/64
65 นาง เมทนิ ี   เทยีมศร 5450011181 ธ.สาขากล้วยน้ าไท ก.ค. 64 2641/64
66 นาง ศรัณยา    อาริยะ 5460000898 ธ.พทัลุง ก.ค. 64 2641/64
67 จ.ส.อ. ยุทธไพศาล   พชรชัยมงคล 5460002388 ร.21 พนั.1 รอ. ม.ีค. 64 541/64
68 ส.อ. สุรชัย    โพธิท์พิย์ 5460002760 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 64 2641/64
69 นาง สุจินต์    สุวรรณปณิฑะ 5460003173 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
70 จ.ส.อ. จาตุพร    วายโสกา 5460005208 ขว.ทบ. ม.ค. 64 5541/63
71 จ.ส.ต. ส ารวย    พลูสุภาพ 5460009276 ธ.สนามเปา้ ม.ิย. 64 2101/64
72 นาย อนสุรณ์    กล่ าสกลุ 5460009619 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
73 นาง เพญ็ไล    วุฒิกจิ 5460009678 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
74 น.ส. ภทัรรัตน ์   ทองอยู่ 5460009882 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
75 น.ส. กรรวี    ดัดวงษ์ 5460009998 รพศ.2 พนั.2 ม.ิย. 64 2101/64
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
76 นาง จารุภา    จันทร์กนั 5460012077 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 64 2641/64
77 นาง สมทรง    กงซุ้น 5460012693 ร.21 พนั.1 รอ. พ.ค. 64 1601/64
78 ส.อ. เอกภพ    โพธิพฤกษ์ 5460014462 ธ.ล าพนู ก.ค. 64 2641/64
79 นาง พลอยนศิา   เพช็รอาภรณ์ 5460014697 ธ.ถ.สรงประภา ก.ค. 64 2641/64
80 นาย สมร    จ าปากลุ 5460015770 ธ.เซ็นทรัล  พระราม 3 ก.ค. 64 2641/64
81 นาง สมมุ้ง    ศรีชัย 5460015797 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
82 น.ส. พจนา    สุวรรณปณิฑะ 5470003231 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ค. 64 2641/64
83 น.ส. พวงผกา    บญุสืบ 5470003232 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ค. 64 2641/64
84 นาย สุดเขต    แสงทอง 5470003997 ธ.อบุลราชธานี ก.ค. 64 2641/64
85 น.ส. สุศนษิา    แสงทอง 5470003998 ธ.อบุลราชธานี ก.ค. 64 2641/64
86 น.ส. พฒันน์รี    พว่งรอดพนัธุ์ 5470005976 ธ.เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ก.ค. 64 2641/64
87 นาง กญัจนวัฒน ์   นามวงษ์ 5470007364 มทบ.28 ม.ิย. 64 2101/64
88 จ.ส.ท. รุจิณัฏฐ์    รุ่มรวย 5480000212 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
89 นาง ทศันยี์    หวังออ้มกลาง 5480002825 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 64 2641/64
90 นาง วิไลกญัญา    เจตมาศ 5480005682 ปตอ.1 พนั.7 ม.ิย. 64 2101/64
91 นาง วิไลรัตน ์   สุทตัตานกุลู 5480005683 ปตอ.1 พนั.7 ม.ิย. 64 2101/64
92 นาง ทองกลู    แข็งฤทธิ์ 5480007607 ธ.นา่น ก.ค. 64 2641/64
93 นาย ผดุง    แข็งฤทธิ์ 5480007610 ธ.นา่น ก.ค. 64 2641/64
94 นาง นภิารัตน ์   พลศิริ 5480007951 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ค. 64 2641/64
95 น.ส. ภกัสัญณัชญ์    มิ่งธนทัทดัเสือ 5480007994 ธ.แฟร่ีแลนด์ - น.ว. ก.ค. 64 2641/64
96 นาง พรทพิย์    วีราสา 5480008977 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ก.ค. 64 2641/64
97 น.ส. นวพร    จรรยกรชนพ 5480009046 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
98 นาง สุบนั    พรมมนีลิ 5480010482 ธ.ถ.สรงประภา ก.ค. 64 2641/64
99 น.ส. สมหญิง    อติชาติเดชา 5490000057 ธ.รามอนิทรา กม.4 ก.ค. 64 2641/64
100 นาง ภณัทริา    ยอดหอม 5490000619 ธ.ก าแพงเพชร ก.ค. 64 2641/64
101 ส.อ. ชีวธันย์    อนิต๊ะวงศ์กา 5490000718 คส.สพ.ทบ. ม.ิย. 64 2101/64
102 นาง ปรีชาภรณ์    ขันบรีุ 5490001596 ธ.ก าแพงเพชร ก.ค. 64 2641/64
103 ส.อ. นชุานนท ์   มวีุฒิ 5490002528 ธ.ชุมแพ ก.ค. 64 2641/64
104 จ.ส.ต. ผดุงศักด์ิ    ค าเต๋จ๊ะ 5490002637 ป.21 พนั.30 ม.ิย. 64 2101/64
105 จ.ส.ต. วิเชียร    สุริยา 5490002953 ป.2 พนั.2 รอ. ม.ิย. 64 2101/64
106 นาย ฉลอง    เที่ยงดี 5490005039 ธ.บางบวั ก.ค. 64 2641/64
107 นาย สุรพงษ ์   อยู่ยงสินธุ์ 5490005478 ธ.โชคชัย 4 ก.ค. 64 2641/64
108 นาง สุภาพร    นาคผจญ 5490005593 ธ.นครพนม ก.ค. 64 2641/64
109 นาง สปนัแกว้    ปานอไุร 5490006399 ธ.แจ้งวัฒนะ ก.ค. 64 2641/64
110 นาย เกยีรติศักด์ิ   แกมขุนทด 5490008594 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 64 2641/64
111 นาย ศรีนวล    โพธิพฤกษ์ 5490009215 ธ.ล าพนู ก.ค. 64 2641/64
112 น.ส. ภรนภสั    กจิดี 5490011261 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 64 2641/64
113 นาง ชลกาญจน ์   พุ่มวิลัยรักษ์ 5490013303 ธ.พรานนก ก.ค. 64 2641/64
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114 น.ส. ปณิุกา    กาฬสินธุ์ 5500000003 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
115 นาง บวัผัน    อนิต๊ะวงศ์กา 5500001643 คส.สพ.ทบ. ม.ิย. 64 2101/64
116 นาย บญุเลิศ    อนิต๊ะวงศ์กา 5500001644 คส.สพ.ทบ. ม.ิย. 64 2101/64
117 นาย อดิเทพ    สุขวัฒนกลุ 5500002093 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
118 นาง ละมลุ    ขาวพราย 5500002715 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 64 2641/64
119 นาย สิงหา    ฟงัอารมณ์ 5500003058 ธ.ล าปาง ก.ค. 64 2641/64
120 นาง ปรียานชุ    วิจิตรเตมยี์ 5500005825 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.ค. 64 2641/64
121 นาง ตา    จีนกก๊ 5500006313 ม.พนั.19 พล.ร.9 ม.ิย. 64 2101/64
122 นาง นภสัสร    มว่งเกดิ 5500006315 ม.พนั.19 พล.ร.9 ม.ิย. 64 2101/64
123 นาง ส ารวม    สามี 5500006334 ม.พนั.19 พล.ร.9 ม.ิย. 64 2101/64
124 นาง สุรางค์    คงหนองลาน 5500007614 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 64 2641/64
125 ร.ท. นพพร    เอี่ยวสานรัุกษ์ 5510001127 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 64 2641/64
126 พ.ต. ประสิทธิ ์   หุ่นเที่ยง 5510001377 ธ.บางบวั ก.ค. 64 2641/64
127 ส.อ. ดิษฐพล    จันทคาธ 5510001690 ร.111 พนั.3 เม.ย. 64 1061/64
128 ส.อ. สุรเดช    ช่วยชูสุข 5510002242 ร.152 พนั.3 เม.ย. 64 1061/64
129 ส.อ. พรีะโชติ    พรหมเกษ 5510003717 ธ.อบุลราชธานี ก.ค. 64 2641/64
130 นาย อทติวัฒน ์   ทดัเสือ 5510003856 ธ.แฟร่ีแลนด์ - น.ว. ก.ค. 64 2641/64
131 จ.ส.อ. อทิธิเชษฐ์   ทองมเีหลือ 5510005910 พล.ร.7 ม.ิย. 64 2101/64
132 ส.ต. ทรงพล    ยุบลเพลิด 5510006377 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 64 2641/64
133 น.ส. ทรรศนยี์    สาลีโภชน์ 5510007085 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ ก.ค. 64 2641/64
134 นาง นารี    สิงสาธร 5510007327 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม. ก.ค. 64 2641/64
135 นาง พรสวรรค์    สาลีโภชน์ 5510008051 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ ก.ค. 64 2641/64
136 จ.ส.ต. ปรเมศวร์    มดือนิทร์ 5520000332 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 64 2641/64
137 จ.ส.อ. จอมขวัญ    ยังชู 5520001363 ร.153 พนั.3 เม.ย. 64 1061/64
138 จ.ส.อ. จิรวัฒน ์   ไชยศรี 5520001381 มทบ.41 พ.ย. 63 4561/63
139 นาย คารม    แกมขุนทด 5520002618 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 64 2641/64
140 อส.ทพ. ประยูร    โคตรสุโพธิ์ 5520003676 ธ.สกลนคร ก.ค. 64 2641/64
141 นาง เปล่ียน    ทองค าผุย 5520003687 ธ.ศรีสะเกษ ก.ค. 64 2641/64
142 นาง ทวีวรรณ    ทองมี 5520004656 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 64 2641/64
143 ส.อ. นริศ    วันนะสอน 5520005570 ม.1 พนั.1 รอ. ม.ิย. 64 2101/64
144 นาง ธนาภา    แกน่เพช็ร 5520006268 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 64 2641/64
145 นาย จิรายุส    สมเปน็ 5520006611 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 64 2641/64
146 ส.อ. ภานศัุกด์ิ    ทองศรี 5520007990 ร.6 ม.ิย. 64 2101/64
147 ด.ต. ประทปี    กาลาสี 5520008017 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 64 2641/64
148 น.ส. ชนกาน    รักมติร 5520008992 ธ.เทเวศร์ ก.ค. 64 2641/64
149 น.ส. พชัรียา    พลเชียงสา 5520009031 ธ.ขอนแกน่ ก.ค. 64 2641/64
150 นาง สมสาย    อปุจักร์ 5520010384 ธ.นา่น ก.ค. 64 2641/64
151 น.ส. กรวรรณ    เพง็ชนะ 5520010450 ธ.มวกเหล็ก ก.ค. 64 2641/64
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
152 ส.ท. วัชระ    พทุธิมา 5520014229 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 64 2641/64
153 นาง สิริภา    ทองออ่น 5520015114 มทบ.22 ม.ิย. 64 2101/64
154 จ.ส.ท. นเิชษฐ์    กล่ินมะลิ 5520015616 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
155 นาง ธนวีณา    หร่ายเจริญ 5520016097 ธ.ถนนศุขประยูร-ฉ.ช. ก.ค. 64 2641/64
156 อส.ทพ. จรัส    อกัษร 5520017171 ธ.ปกัธงชัย ก.ค. 64 2641/64
157 ส.อ. กรธวัช    ประนดัสุนา 5520017609 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
158 นาง ค ามวล    กลุค า 5530002711 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ค. 64 2641/64
159 ส.อ. บณัฑิต    พลเหลา 5530002800 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ก.ค. 64 2641/64
160 จ.ส.ท. วิจิตร    อนิละคร 5530003348 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
161 นาง นภา    ขันธวิชัย 5530007458 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
162 นาย ศดิศ    ศักดาเดช 5530007502 ธ.รพ.รร.6 ม.ิย. 64 2101/64
163 นาง ศิวพร    ศักดาเดช 5530007503 ธ.รพ.รร.6 ม.ิย. 64 2101/64
164 น.ส. สุขใจ    ปกัประจ า 5530007506 ธ.รพ.รร.6 ม.ิย. 64 2101/64
165 อส.ทพ. พงษสิ์ทธิ ์   ปาสาเณ 5530009077 กรม ทพ.46 เม.ย. 64 1061/64
166 จ.ส.อ. สมเกยีรติ    ธารา 5530009586 ร.19 พนั.2 ม.ิย. 64 2101/64
167 ส.ท. จิตติพงศ์    ไชยศิริ 5530009863 สง.สด.จว.พ.จ. ม.ิย. 64 2101/64
168 ส.อ. เจษฎา    แสงศรี 5540000778 ร.5 ม.ิย. 64 2101/64
169 ส.อ. อนวิัฒน ์   ประวรรณถา 5540001554 ช.11 ม.ิย. 64 2101/64
170 ร.ท. เฉลิมชัย  ชัยศาสตร์ศิลป์ 5540001899 พนั.ซบร.กรม สน.12 พ.ค. 64 1601/64
171 ร.ต.อ. วิชัย    ทาเจริญ 5540005428 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 64 2641/64
172 ส.ท. อ าพล    นามวงค์ 5540005935 ร้อย.ลว.ไกล 6 ม.ิย. 64 2101/64
173 อส.ทพ. สมทิธิ ์   ร่มสบาย 5540006960 กรม ทพ.35 ม.ิย. 64 2101/64
174 ส.ต. วิษณุ    มิ่งขวัญ 5540007229 ร.25 พนั.3 พ.ค. 64 1601/64
175 ส.ต. คณาพงษ ์   เวชกามา 5550000049 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
176 อส.ทพ. วีระ    เกยีนประโคน 5550000532 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
177 อส.ทพ. สมชาย  จันทร์ประโคน 5550000599 กรม ทพ.22 ม.ิย. 64 2101/64
178 จ.ส.อ. ปราโมทย์    บญุมากาศ 5550001687 ร.17 พนั.3 ม.ิย. 64 2101/64
179 อส.ทพ. สันติพงษ ์ แกว้ประดับ 5550002401 กรม ทพ.12 ม.ิย. 64 2101/64
180 อส.ทพ. รอน    ฟา้หว่น 5550002445 ธ.ชัยภมูิ ก.ค. 64 2641/64
181 ส.ต. สุมนต์    นนัโท 5550002654 ร.5 พนั.2 ม.ิย. 64 2101/64
182 น.ส. ตวิษา    ขันทปราบ 5550002785 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ค. 64 2641/64
183 ส.อ. จิระพงษ ์   อาจประโคน 5550002893 ร.111 พนั.3 พ.ค. 64 1601/64
184 จ.ส.อ. อรรถพล    ปิ่นสุวรรณ 5550003544 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
185 จ.ส.ต. จตุรงค์    ทา้วขว้าง 5550003679 รพศ.5 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
186 จ.ส.ต. ลิขิต    ตรีโอฐ 5550003897 ธ.ควนเนยีง ก.ค. 64 2641/64
187 ส.ท. จีรยุทธ    เกดิสมบรูณ์ 5550004427 ม.1 พนั.17 รอ. ม.ิย. 64 2101/64
188 ส.อ. อนิทรนชุา    บงัศรี 5550005196 ช.พนั.6 พล.ร.6 ม.ิย. 64 2101/64
189 อส.ทพ. ด ารงค์ชัย  นุ่มนวลศรี 5550006786 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 64 2641/64
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190 อส.ทพ. อนวุัฒน ์   ราชวงค์ 5550006998 กรม ทพ.26 ม.ิย. 64 2101/64
191 ส.ท. วิทยา    นาสารี 5550007969 ม.พนั.19 พล.ร.9 ม.ิย. 64 2101/64
192 ส.ต. ทศพล    ทองอิ่ม 5550010546 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ม.ิย. 64 2101/64
193 ส.อ. สถาปนกิ    อยู่มาก 5550011939 ม.5 พนั.24 รอ. ม.ิย. 64 2101/64
194 ส.ท. สุวิจักขณ์    ชูช่วย 5560000177 ร.5 ม.ิย. 64 2101/64
195 จ.ส.อ. อลงกรณ์    ทองออ่น 5560000740 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 64 2641/64
196 นาง ระนอง    นาคสูงเนนิ 5560002277 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
197 นาง วารุณี    ส ารวมจิตร 5560002278 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
198 จ.ส.ท. วรสิทธิ ์   โพธิบ์งึกาฬ 5560003829 ส.พนั.15 พล.ร.15 ม.ิย. 64 2101/64
199 ส.ต. ชาญยุทธ    บางส ารวจ 5560004453 ธ.ส านกัพหลโยธิน ก.ค. 64 2641/64
200 ส.ต. วรเทพ    จันทร์จ ารัส 5560005769 ป.6 พนั.6 พ.ค. 64 1601/64
201 น.ส. สุปราณี    พยุงวงศ์ 5560006046 รพศ.2 พนั.2 ม.ิย. 64 2101/64
202 นาง ดวงตา    เกดิสมบรูณ์ 5560006395 ม.1 พนั.17 รอ. ม.ิย. 64 2101/64
203 นาย สถิตย์    เกดิสมบรูณ์ 5560006396 ม.1 พนั.17 รอ. ม.ิย. 64 2101/64
204 ส.อ. เจษฎา    พลอยโสภณ 5560006515 ส.พนั.15 พล.ร.15 ม.ีค. 64 541/64
205 น.ส. พรพรรณ    ตาทอง 5560007566 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.ค. 64 2641/64
206 จ.ส.ต. อนศัุกด์ิ    แสงชัย 5560008097 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
207 พ.อ.อ.(ทอ.) รักพงษ ์ เอี่ยมแจ้งพนัธุ์ 5560008411 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
208 นาย ธีรภทัร์    มารศรี 5560008423 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
209 อส.ทพ. สุวิทย์    บวัจูม 5560010682 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
210 นาง สมพศิ    เหมฤดี 5560010737 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
211 จ.ส.ท. วิชัย    แกว้เชื่อม 5560010952 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
212 อส.ทพ. อาบบูกัรีซีดดีน  ดารอมะ 5560011330 กรม ทพ.46 เม.ย. 64 1061/64
213 อส.ทพ. ทองรบ    พมิเสนา 5560011838 กรม ทพ.22 ม.ิย. 64 2101/64
214 นาง กรกมล    พฒันมงคล 5560013533 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 64 2641/64
215 นาง จุฑารัตน ์   ยิ้มทองหลาง 5560013554 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 64 2641/64
216 นาย ไพรัส    วิเชียรบตุร 5560013737 ธ.ตลาดหวัอฐิ-น.ศ. ก.ค. 64 2641/64
217 ส.ต. ณรงค์    พลนาค 5570000892 ร.23 พนั.4 ม.ิย. 64 2101/64
218 ส.ท. ณรงค์    มะโนค า 5570001705 พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง ม.ิย. 64 2101/64
219 ส.ต. ไตรภพ    สิงหเ์จริญ 5570001814 ร.152 พนั.3 เม.ย. 64 1061/64
220 ส.อ. วรเวช    แกว้เกต 5570001938 ร.23 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
221 ส.ต. ธีระพงษ ์   แกว้ณะภา 5570002221 ร.21 พนั.2 รอ. เม.ย. 64 1061/64
222 ส.ท. พรีพล    จ าปา 5570005048 ปตอ.1 พนั.6 พ.ค. 64 1601/64
223 ส.อ. อทิธิพล    มองเคน 5570007386 ร.13 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
224 ส.อ. ปรัชญ์    พนัธ์งาม 5570008063 ศบบ. ม.ิย. 64 2101/64
225 นาง ปราณี    บญุมากาศ 5570008512 ร.17 พนั.3 ม.ิย. 64 2101/64
226 นาย สยาม    บญุมากาศ 5570008790 ร.17 พนั.3 ม.ิย. 64 2101/64
227 ส.ท. พงศนนัท ์   ทองนาก 5570010329 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 64 2641/64
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228 ส.อ. อรรถพล    พรหมวังขวา 5570010777 ร.14 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
229 ส.อ. รัชพงษ ์   ทองมากกลุ 5570010920 กรม ทพ.48 ม.ิย. 64 2101/64
230 นาย ทศัไนย    มานอ้ย 5570011044 มทบ.35 ม.ิย. 64 2101/64
231 ส.อ. ศิริพล    เอี่ยมอทิธิพล 5570012604 ร.25 พนั.1 พ.ค. 64 1601/64
232 นาง มะลิ    อนิละคร 5570013980 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
233 นาย วานชิ    อนิละคร 5570013981 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
234 น.ส. พชิชาภา    จันทร์ปาน 5570015747 พล.รพศ.1 ม.ิย. 64 2101/64
235 จ.ส.ต. ณรงค์ศักด์ิ   หลวงพระบาง 5580002240 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 64 2641/64
236 ส.ต. ธวัชชัย    เถนนยิม 5580002689 ธนาณัติ ม.ีค. 64 541/64
237 ส.ท. อาทติย์    ยุบลแมน 5580003538 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 64 2641/64
238 ร.ต. นติีวัตน ์   จิตบรรจง 5580003701 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 64 2641/64
239 ส.อ. ทรงยศ    โกยรัมย์ 5580004246 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ก.ค. 64 2641/64
240 ส.ท. ชานนท ์   รูไธสง 5580005069 ม.พนั.19 พล.ร.9 ม.ิย. 64 2101/64
241 ส.อ. จักราวุธ    ปางวัชรากร 5580006630 พนั.สร.5 ม.ิย. 64 2101/64
242 ส.ท. สมพงษ ์   ปิ่นหอม 5580006805 ศปภอ.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
243 อส.ทพ. กนัจนาถ    มสิูกะสง 5580007327 กรม ทพ.47 ม.ิย. 64 2101/64
244 ส.ท. ศุภชัย    เกษกร 5580007871 พนั.สร.6 ม.ิย. 64 2101/64
245 ส.ท. ดวงจันทร์   เมฆประสมทรัพย์ 5580007941 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 64 2641/64
246 ส.อ.หญิง จิตราภรณ์   นามไพร 5580008433 รพ.ค่ายจิรประวัติ ม.ิย. 64 2101/64
247 ส.ต. พพิฒันชัย    พลพวก 5580009877 ช.11 พ.ค. 64 1601/64
248 ส.ท. กฤษฏา    ยังกจิจา 5580010016 ร.23 พนั.3 ม.ิย. 64 2101/64
249 ส.ท. วุฒิชัย    ศิริสัจจัง 5580011883 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 ม.ิย. 64 2101/64
250 ส.ท. พลวิทย์    สุระภา 5580012094 พนั.สร.6 ม.ิย. 64 2101/64
251 นาย ชัยยศ    เขียวเขิน 5580012520 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 64 2641/64
252 นาง สมแกว้    สูงเนนิ 5590000044 ธ.สามพราน-นครปฐม ก.ค. 64 2641/64
253 นนส.ม.ล. สัฌชุกร    สุทธิช่วย 5590001512 ร.152 พนั.3 เม.ย. 64 1061/64
254 น.ส. ธารน้ าทพิย์    เนตรทอง 5590002378 ธ.อตุรดิตถ์ ก.ค. 64 2641/64
255 นาง สุบานจิต    บญุรัตน์ 5590003687 ร.7 ม.ิย. 64 2101/64
256 ส.อ. จิระพงศ์    โพนเมอืงหล้า 5590003774 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
257 ส.อ. จารุวัฒน ์   นามเมอืง 5590003954 พนั.ปพ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
258 ส.ต. ยุทธพงศ์    อนิทร์นอก 5590004673 ร.31 รอ. ม.ิย. 64 2101/64
259 นาย กอ๋งค า    มะโนเคร่ือง 5590005845 ร.7 ม.ิย. 64 2101/64
260 นาง เพญ็นภา    ปาระกอ้น 5590006618 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 64 2641/64
261 ส.ท. สุรเดช    พึ่งเกษตร 5590006688 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 64 2641/64
262 พลฯ ชัยฤทธิ ์   ทองออ่น 5590007535 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ก.ค. 64 2641/64
263 นาย ต๋า    อยู่มาก 5590007798 ม.5 พนั.24 รอ. ม.ิย. 64 2101/64
264 จ.ส.ต. จิระเดช    ศิริปโชติ 5590008077 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
265 ส.ต. พงศธร    สุขเจริญ 5590008393 ป.72 พนั.723 ม.ิย. 64 2101/64
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266 ส.ท. สุขเกษม    ชมโฉม 5590009322 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
267 นาง จ าเนยีร    ยังกจิจา 5590010158 ร.23 พนั.3 ม.ิย. 64 2101/64
268 นาย ยงยุทธ์    ยังกจิจา 5590010162 ร.23 พนั.3 ม.ิย. 64 2101/64
269 นาง บวัลี    เจริญผิว 5590010269 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 64 2641/64
270 นาง บวัลอย    ทาสุรินทร์ 5590010526 ร.14 พนั.2 พ.ค. 64 1601/64
271 น.ส. วิไล    ค าชัย 5590010527 ร.14 พนั.2 พ.ค. 64 1601/64
272 นาง ดาหวัน    แต่งเมอืง 5590013529 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
273 ส.อ. เดชธวัฒน ์   แต่งเมอืง 5590013530 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
274 นาย สุริยา    แต่งเมอืง 5590013538 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
275 ส.ต. ชัยพร    ผองแกว้ 5600001966 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ม.ิย. 64 2101/64
276 นนส. ธีรศักด์ิ    แสงนกิลุ 5600002519 ร.5 พนั.3 ม.ิย. 64 2101/64
277 ส.ท. กมัพล    ภกัด์ิไพโรจน์ 5600003295 ธ.บางบวั ก.ค. 64 2641/64
278 ส.ท. ไกรศักด์ิ    ชินปดั 5600003326 ธ.พญาไท ก.ค. 64 2641/64
279 ส.ท. ณัฐพล    หาวัน 5600003434 ธ.พญาไท ก.ค. 64 2641/64
280 อส.ทพ. ธีระยุทธ    ศิริพงษ์ 5600006403 กรม ทพ.46 เม.ย. 64 1061/64
281 ส.ต. อภวิัฒน ์   ภคูดหนิ 5600007529 มทบ.12 ม.ิย. 64 2101/64
282 ส.ต. ณัฐกติต์ิ    ตรีเหรา 5600008196 ธนาณัติ ม.ค. 64 5541/63
283 ส.ท. ธีรสิทธิ ์   โคมสุวรรณ 5600008662 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 64 2641/64
284 อส.ทพ. สมเกยีรติ    มลูกาศ 5600009656 กรม ทพ.46 พ.ค. 64 1601/64
285 ส.อ. อคัรเดช    แสงสว่าง 5600011882 รพ.ค่ายเขตอดุมศักด์ิ ม.ิย. 64 2101/64
286 อส.ทพ. พงศภคั    พรหมเทพ 5600013274 กรม ทพ.48 ม.ิย. 64 2101/64
287 อส.ทพ. สุทธิพงศ์    ไข่ทอง 5610000301 กรม ทพ.48 ม.ิย. 64 2101/64
288 อส.ทพ. อบัดุลเลาะ    สามะ 5610000313 กรม ทพ.48 ม.ิย. 64 2101/64
289 นาง วรพนติ    อยู่มาก 5610000465 ม.5 พนั.24 รอ. ม.ิย. 64 2101/64
290 อส.ทพ. วสันต์    ทองอทุยั 5610000982 กรม ทพ.43 เม.ย. 64 1061/64
291 ส.ต. เกษมศานต์    สุขเจริญ 5610002349 ม.5 พนั.24 รอ. ม.ิย. 64 2101/64
292 ส.ต. วันชัย    หนบูา้นเกาะ 5610002886 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ก.ค. 64 2641/64
293 ร.ต. กานต์    แกน่อนิทร์ 5610003216 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ก.ค. 64 2641/64
294 ส.ต. ไกรสิทธิ ์   ทองแปน้ 5610003244 ร.152 พนั.3 ม.ิย. 64 2101/64
295 ส.ต. วิรัตน ์   รัญวาสี 5610003836 ร.152 พนั.3 ม.ิย. 64 2101/64
296 ส.ต. สุธน    มณีฉาย 5610005299 ร.152 พนั.3 ม.ิย. 64 2101/64
297 ส.อ. ศิวกร    ถาวรกจิ 5610006999 พนั.สต.กส.ทบ. ม.ิย. 64 2101/64
298 ส.ต. อารีย์    สมพร 5610008502 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 64 2641/64
299 อส.ทพ. นครินทร์    เชาว์เชิด 5610008558 กรม ทพ.48 ม.ิย. 64 2101/64
300 ส.ต. ธนาวุธ    ทมิเมอืง 5610009139 นปอ. ม.ิย. 64 2101/64
301 ส.ต. อมรเทพ    ฐิติญาณ 5610009823 ร.12 พนั.2 รอ. ก.พ. 64  1/64
302 ร.ต. ชนนิทร์    โภคบาล 5610010306 ร.152 พนั.2 พ.ค. 64 1601/64
303 น.ส. กญัญ์กลุณัช  ฐิติพรธนโชติ 5610012943 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
304 นาย ขันเทยีง    บญุอาจ 5610013105 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 64 2641/64
305 นาง ยุวัฒนา    บญุอาจ 5610013106 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 64 2641/64
306 น.ส. อมุาพร    จันทร์ดี 5610013396 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
307 ส.ต. กชกร    บญุสนอง 5610013790 มทบ.46 พ.ค. 64 1601/64
308 ส.ท. อดุมศักด์ิ    โพธิท์อง 5610014328 มทบ.16 พ.ค. 64 1601/64
309 อส.ทพ. อาซิส    ดินอะ 5620000084 กรม ทพ.48 ม.ิย. 64 2101/64
310 อส.ทพ. นติิวัฒน ์   บวัริวัน 5620000651 กรม ทพ.46 พ.ค. 64 1601/64
311 น.ส. ชนติา    เรียนเวช 5620000676 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 64 2641/64
312 ส.ต. รัฐนนัท ์   วงศ์ทอง 5620001323 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
313 ส.ต. สิทธิชัย    ศรีพนัธ์ 5620001471 ศปภอ.ทบ.1 เม.ย. 64 1061/64
314 ส.ต. ณัฐวุฒิ    รักนุ้ย 5620001841 ร.5 พนั.2 ม.ิย. 64 2101/64
315 พลฯ ชัยวัฒน ์   ทาสมบรูณ์ 5620002515 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
316 พลฯ รอซีดี    สะมะแอ 5620002531 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
317 น.ส. ปภสัรา    ยาสมทุร 5620002672 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 64 2641/64
318 พลฯ เกษมสันต์    วงค์ศักด์ิศรี 5620002722 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
319 พลฯ สหทศัน ์   ปรีสุวรรณ 5620002741 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
320 พลฯ อบัดุลฮากมี    มะเย็ง 5620002748 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
321 พลฯ อษัฎาวุธ    เงินทองแดง 5620002750 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
322 นาย ชัยวัฒน ์   อภญิญาประเสริฐ 5620002771 รพ.รร.6 เม.ย. 62 981/62
323 นาย อมัพร    พรมเขียว 5620002820 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
324 น.ส. โสภาลักษณ์   เกล้ียงบวัคง 5620003592 รพ.ค่ายวชิราวุธ ม.ิย. 64 2101/64
325 พลฯ กอ้งเกยีรติ    สนธิ 5620003672 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
326 พลฯ จักรพงศ์    อว่มจันทร์ 5620003675 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
327 พลฯ อธิวัฒน ์   ศรีออ่น 5620003713 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
328 อส.ทพ. กฤษฎา    ธนาวุฒิ 5620004195 กรม ทพ.46 พ.ค. 64 1601/64
329 อส.ทพ. กติติธัช    สุขจันทร์ 5620004196 กรม ทพ.46 พ.ค. 64 1601/64
330 อส.ทพ. ชนพล    กิ้มเซ่ง 5620004200 กรม ทพ.46 เม.ย. 64 1061/64
331 อส.ทพ. ยงยศ    ด้วงดี 5620004238 กรม ทพ.46 เม.ย. 64 1061/64
332 อส.ทพ. อ ารันน ์   แวอแีต 5620004273 กรม ทพ.46 เม.ย. 64 1061/64
333 น.ส. กญัญารัตน ์  ศรีประเทศ 5620004422 มทบ.31 พ.ค. 64 1601/64
334 อส.ทพ.หญิง ชลธิญา    สุวิทา 5620004780 ทภ.4 ม.ิย. 64 2101/64
335 อส.ทพ. พรพงษ ์   ซุ่ยเล 5620004819 กรม ทพ.46 พ.ค. 64 1601/64
336 อส.ทพ. รัฐกร    มกุดารัตน์ 5620004824 กรม ทพ.46 พ.ค. 64 1601/64
337 ส.ต. วิทยา    ประเสริฐสังข์ 5620005382 ม.5 พนั.23 รอ. ม.ิย. 64 2101/64
338 อส.ทพ. ธวัชชัย    วุน่แกว้ 5620006319 กรม ทพ.46 พ.ค. 64 1601/64
339 อส.ทพ. นพินธ์    คนดี 5620006323 กรม ทพ.46 พ.ค. 64 1601/64
340 ส.ต. เสฎวุฒิ    ฟกัข า 5620006863 ช.11 พนั.111 ม.ิย. 64 2101/64
341 ส.ต. นาวิน    ยอดราช 5620007408 ร.15 ก.พ. 64  1/64
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
342 นาง ประยูร    ภคูรองแถว 5620009370 ธ.สระแกว้ ก.ค. 64 2641/64
343 นาง ปานทพิย์    ปนัต๊ะ 5620009517 ธ.ทา่แพ ก.ค. 64 2641/64
344 น.ส. ดวงกมล    พลพฒัน์ 5620009875 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.ค. 64 2641/64
345 นาย เกรียงกมล   ธีระศักด์ิโสภณ 5620010457 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
346 น.ส. เสาวลักษณ์   เนยีรมงคล 5620011337 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
347 ส.ต. ขจรเกยีรติ    เบา้ธรรม 5620012447 ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
348 ส.ต. ธราเทพ    พลูเกดิ 5620013006 ป.9 พนั.109 พ.ย. 63 4561/63
349 ส.ต. ศราวุธ    กองชนะ 5620013809 รพศ.3 พ.ย. 63 4561/63
350 นาย จิรายุส    เฮงผิว 5620017461 คส.สพ.ทบ. ม.ิย. 64 2101/64
351 นาง อษุา    คร้ามประยูร 5630000242 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. ก.ค. 64 2641/64
352 น.ส. อรพรรณ    ธาตุรักษ์ 5630000513 รพศ.5 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
353 ส.ต. ณัฐพล    แพงดี 5630001078 มทบ.210 ม.ิย. 64 2101/64
354 ส.ต. ปณัฐ    โพธิท์อง 5630001114 ช.11 พนั.602 ม.ิย. 64 2101/64
355 อส.ทพ. วัชระ    ประกอบพุ่ม 5630003152 กรม ทพ.46 พ.ค. 64 1601/64
356 นาง นติยา    อ่ าระมาต 5630004414 ปตอ.2 พนั.1 รอ. พ.ค. 64 1601/64
357 ส.ต. ธีรวัฒน ์   ถิ่นสุข 5630004523 ศปภอ.ทบ.1 เม.ย. 64 1061/64
358 น.ส. วาสนา    รวมธรรม 5630004554 กรม ทพ.23 ม.ิย. 64 2101/64
359 อส.ทพ. ทศพร    มนิสิน 5630004806 กรม ทพ.46 พ.ค. 64 1601/64
360 นาย ทศันยั    ใจรักษ์ 5630005763 แผนก ธก.กชส.ศอ.สพ.ทบ. เม.ย. 64 1061/64
361 พลฯ คณาธิป    เผยศิริ 5630005802 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
362 พลฯ ภาคิไนย    เนกขัมม์ 5630005808 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
363 พลฯ มฮัูมหมดั    ลือแบเต๊ะ 5630005809 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
364 พลฯ เอกราช    โกมลนาถสิริ 5630005817 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
365 พลฯ สมเกยีรติ    เลิศเบญจกลุ 5630006099 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
366 พลฯ สราวุฒิ    สุริยมาตย์ 5630006101 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
367 พลฯ สหวรรษ    บญุต่อ 5630006102 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
368 ส.ต. อรรถพล    เหมอืนเงิน 5630006381 ร.111 พนั.1 ม.ีค. 64 541/64
369 ส.ต. ทกัษพงศ์    เกษหอม 5630006962 ร.112 พนั.1 ต.ค. 63 4061/63
370 นาง ยุพนิ    ทองออ่น 5630007494 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 64 2641/64
371 ส.ต. เกยีรติกอ้ง    จอมค าสี 5630007838 ป.2 พนั.12 รอ. เม.ย. 64 1061/64
372 ส.ต. วัชรพงศ์    รักซัง 5630007980 ป.2 พนั.12 รอ. เม.ย. 64 1061/64
373 ส.ต. สกรรจ์    สีหาจันทร์ 5630008007 ป.2 พนั.12 รอ. เม.ย. 64 1061/64
374 นาย กษดิิศ    เกษราฎร์ 5630009713 กฌป.สก.ทบ. ม.ิย. 64 2101/64
375 น.ส. นชัชา    คงแหง 5630009911 กอง พธ.และ ชสบ.4 ธ.ค. 63 5041/63
376 พลฯ เกรียงไกร    สัมมาปราบ 5630011384 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
377 พลฯ เกยีรติศักด์ิ    สิงหก์ล้า 5630011385 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
378 พลฯ จิราวัฒ    แสงไชยวัน 5630011388 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
379 พลฯ ณัฐภน    โสภาพศิ 5630011394 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
380 พลฯ ดนพุล    การะกจิ 5630011395 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
381 พลฯ นรัินดร์    ประจันทร์ 5630011399 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
382 พลฯ ปริญญา    เพิ่มพมิพ์ 5630011403 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
383 พลฯ พทิกัษ ์   รักษาสัตย์ 5630011406 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
384 พลฯ ฤทธิไกร    โสตา 5630011411 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
385 พลฯ สุรศักด์ิ    สุมา 5630011421 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
386 น.ส. ภาวิณี    จีนย้าย 5630011514 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 64 2641/64
387 นาง ละออ    เขียวเขิน 5630011515 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 64 2641/64
388 พลฯ กฤตพรต    ศรีบญุเรือง 5630011616 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
389 พลฯ เกยีรติศักด์ิ    เกษยีร 5630011618 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
390 พลฯ จีรายุทธ    ของพกิลุ 5630011622 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
391 พลฯ ชนะศักด์ิ    ทองยศ 5630011623 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
392 พลฯ ณัฐพงศ์    ออ่นลา 5630011626 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
393 พลฯ ตะวัน    กองพงษ์ 5630011629 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
394 พลฯ ทนงศักด์ิ    ค าพนัธ์ 5630011631 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
395 พลฯ พฒิุพงค์    เชื้อชัย 5630011643 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
396 พลฯ เมธา    ศรีชาติ 5630011645 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
397 พลฯ รุ่งโรจน ์   สืบก่ า 5630011647 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
398 พลฯ อนสิุทธิ ์   พลศักด์ิ 5630011653 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
399 พลฯ อสิยาห ์  พรพระคุณไพศาล 5630011656 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
400 อส.ทพ. จักรกฤษณ์    หวัเพช็ร์ 5630012086 กรม ทพ.47 ม.ิย. 64 2101/64
401 อส.ทพ. ธีระวุฒิ    แทนชะนะ 5630012118 กรม ทพ.47 ม.ิย. 64 2101/64
402 อส.ทพ. พเิชษฐ์    สังข์ทอง 5630012697 กรม ทพ.47 ม.ิย. 64 2101/64
403 ส.ต. ชัชรินทร์    วงลคร 5630013709 รร.นส.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
404 ส.ต. วิชาธร    แปน้เพช็ร 5630014771 รร.นส.ทบ. พ.ค. 64 1601/64
405 อส.ทพ. สุรเดช    บ ารุงศรี 5640000373 กรม ทพ.47 ม.ิย. 64 2101/64
406 น.ส. กญัญ์นษิฐา    นธิิเทวศิริ 5640000511 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 64 2641/64
407 พลฯ ณัฐพงษ ์   บปุผาเผ่า 5640000595 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
408 พลฯ บณัฑิต    ทาระศรี 5640000600 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
409 พลฯ ปรเมศ    คงดี 5640000602 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
410 พลฯ ภาติยะ    ไชยโกฎิ 5640000605 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
411 พลฯ รัชเดช    เสนาพนัธ์ 5640000606 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
412 พลฯ วัชรากร    ปาค าทอง 5640000608 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
413 พลฯ วัลย์ชัย    จันทะเสน 5640000609 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
414 พลฯ สุทธิศักด์ิ    ปคูภาค 5640000614 ร.6 พนั.1 ม.ิย. 64 2101/64
415 อส.ทพ. ประยงค์   วงค์สุวรรณ 5640000673 กรม ทพ.47 ม.ิย. 64 2101/64
416 พลฯ ณัฐพงษ ์   อ าพนัธ์สุข 5640003023 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
417 พลฯ มงคลศักด์ิ    คงนาค 5640003036 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
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418 พลฯ ฤทธิชัย    มาตรา 5640003039 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
419 พลฯ สมจิตร   บริบทคุณธรรม 5640003043 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
420 พลฯ สาวิตร    นาคพลกรัง 5640003045 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
421 พลฯ สุทธิภทัณ์    สมณา 5640003047 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
422 พลฯ แสงทอง    แกว้สวาท 5640003049 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
423 พลฯ อนชุา    โพธิน์อก 5640003050 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
424 นาง ศรัญญา    ฉิมพฒุ ต102828/28 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 64 2641/64
425 พ.ท. พนูศักด์ิ    พสุนนท์ ต10440/13 ธ.ส านกัพหลโยธิน ก.ค. 64 2641/64
426 ร.อ. พงศกร    คล่ีฉายา ต107522/29 ธ.คอสโม เมอืงทองธานี ก.ค. 64 2641/64
427 จ.ส.ท. วิสุทธิ ์   มลูผล ต107884/29 ธ.ชุมแพ ก.ค. 64 2641/64
428 นาง ศรีอบุล    จันนารี ต111178/29 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.ค. 64 2641/64
429 ส.อ. จักรมาลา    ไกรฤกษ์ ต111500/29 ธ.รามอนิทรา กม.4 ก.ค. 64 2641/64
430 จ.ส.อ. วันชัย    พวงพฒิุ ต111768/29 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ค. 64 2641/64
431 นาง มลัลิกา    จินตยานนท์ ต112950/29 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
432 น.ส. ปริมา    จินตยานนท์ ต112980/29 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
433 นาง วาด    พบมติร ต113280/29 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 64 2641/64
434 นาง บญุส่ง    ภอูาษา ต114666/29 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
435 นาง ขันทอง    เฟื่องฟุ้ง ต114941/29 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 64 2641/64
436 นาง เพญ็นภา    ผอมสระนอ้ย ต115682/29 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 64 2641/64
437 นาง ประธาน    บญุมวีิเศษ ต116982/29 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ก.ค. 64 2641/64
438 นาง บญุส่ง    ชิราวัฒน์ ต118222/29 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 64 2641/64
439 นาง เครือวัลย์    การหนกั ต119098/29 ธ.อดุรธานี ก.ค. 64 2641/64
440 นาง กฤตติกา    กาฬสินธุ์ ต120689/29 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
441 ร.ท. ชาลี    แกว้กลัยา ต123870/29 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 64 2641/64
442 นาง น้ าเงิน    เพญ็ประยูร ต126474/30 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
443 จ.ส.ต. วิชัย    วรนาม ต128541/30 ธ.อบุลราชธานี ก.ค. 64 2641/64
444 นาง รัตนา    แสงทอง ต131261/30 ธ.อยุธยา ก.ค. 64 2641/64
445 ร.ท. สุพชิ    บญุพมิาย ต136619/30 ธ.เลย ก.ค. 64 2641/64
446 นาง ศิริพร    นิ่มสุดใจ ต137553/30 ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช ก.ค. 64 2641/64
447 นาย เพช็ร์    นิ่มสุดใจ ต137555/30 ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช ก.ค. 64 2641/64
448 ส.อ. ณรงค์ฤทธิ ์   นธิิลาภ ต141238/30 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
449 น.ส. พมิพก์มล    วรรณศรี ต141442/30 ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง ก.ค. 64 2641/64
450 นาย บญุแทน    สินมา ต145964/31 ธ.ถ.หลวง-วรจักร ก.ค. 64 2641/64
451 นาย สมจิต    วรรณเผือก ต146082/31 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ก.ค. 64 2641/64
452 นาย กจิวิพฒัน ์   อาศัยราช ต147795/31 ธ.อยุธยา พาร์ค ก.ค. 64 2641/64
453 นาย สาทติย์    ไทยประสิทธิ์ ต148090/31 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 64 2641/64
454 ส.อ. กติติชัย    แตงอยู่ ต149456/31 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 64 2641/64
455 นาย สังวาลย์    พงษเ์กาะ ต149762/31 ช.11 พ.ค. 64 1601/64
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456 นาง ขวัญตา    คล้ายจินดา ต150742/31 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
457 นาง บญุเหลือ    ออ่นนอ้ม ต151690/31 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
458 นาง ประไพ    สายวรรณะ ต152906/31 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 64 2641/64
459 นาย สมศักด์ิ    ถือตรง ต154642/31 ธ.เตาปนู ก.ค. 64 2641/64
460 นาย สมบญุ    หมวกลาว ต157234/31 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 64 2641/64
461 นาง กาด    ทานะกลุ ต158924/31 ธ.อา่งทอง ก.ค. 64 2641/64
462 นาง ประทมุ    สีแกว้อนิทร์ ต159960/31 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 64 2641/64
463 พ.ต. ประภสัร์    โกมลกาญจน ต16113/15 ธ.อตุรดิตถ์ ก.ค. 64 2641/64
464 นาง ร าไพ    เพยีรกล้า ต163029/31 ธ.พระโขนง ก.ค. 64 2641/64
465 นาง ทองอาด    จันจ าปา ต163272/31 ธ.เซ็นทรัล - ข.ก. ก.ค. 64 2641/64
466 นาง สายฝน    สิงหแ์กว้ ต166459/31 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
467 นาย สุรินทร์    สุขสิกร ต166603/31 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 64 2641/64
468 นาง ภคมน    ขวัญเจริญ ต168016/31 ธ.รพ.พญาไท3 ก.ค. 64 2641/64
469 นาง ผวน    ขันทอง ต168257/31 ธ.ทา่แพ ก.ค. 64 2641/64
470 นาง บญุช่วย    หงษาไกร ต169515/32 ธ.ศิริราช ก.ค. 64 2641/64
471 นาง วิเชียร    แดงสูงเนนิ ต172155/32 ธ.ควนเนยีง ก.ค. 64 2641/64
472 นาง มาลัย    แกว้เฮือง ต174601/32 ธ.เสริมไทย - ม.ค. ก.ค. 64 2641/64
473 นาง ซ้อน    มณีนลิ ต175209/32 ธ.ศรีสะเกษ ก.ค. 64 2641/64
474 นาย ฉวี    สังวิบตุร ต176516/32 ธ.ร้อยเอด็ ก.ค. 64 2641/64
475 ส.อ. สมคิด    กู้นาม ต177289/32 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ก.ค. 64 2641/64
476 นาง กฤษณา    สราทธพนัธ์ ต177409/32 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ก.ค. 64 2641/64
477 นาง สุพนิ    อาจะสมติ ต181245/32 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ก.ค. 64 2641/64
478 นาง สมหวัง    เพง็เสง่ียม ต182318/32 ธ.อทุยั-อยุธยา ก.ค. 64 2641/64
479 นาง อ าไพ    มลูรัตน์ ต182601/32 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ก.ค. 64 2641/64
480 จ.ส.อ. ร าไพ    รินสาธร ต184453/32 ธ.ร้อยเอด็ ก.ค. 64 2641/64
481 นาย อภชิาติ    การสูงเนนิ ต185041/32 ธ.ปากช่อง ก.ค. 64 2641/64
482 นาง ณัฐธยาน ์  มิ่งธนทัทดัเสือ ต185172/32 ธ.แฟร่ีแลนด์ - น.ว. ก.ค. 64 2641/64
483 นาง พชัรี    ประสานพนัธ์ ต188835/32 ธ.เสริมไทย - ม.ค. ก.ค. 64 2641/64
484 ส.อ. ไพบลูย์    มาตา ต188891/32 ธ.เลย ก.ค. 64 2641/64
485 นาง ลักขณา    พนัธุส์วัสด์ิ ต200630/33 ธ.ขอนแกน่ ก.ค. 64 2641/64
486 นาง สงวน    พลศิลา ต200747/33 ธ.อดุรธานี ก.ค. 64 2641/64
487 น.ส. บษุบา    มรมว่ง ต201388/33 ธ.ฝาง ก.ค. 64 2641/64
488 จ.ส.อ. คณธชาติ    สอนอาจ ต201591/33 ธ.อบุลราชธานี ก.ค. 64 2641/64
489 จ.ส.อ. พรเทพ    วงษส์กลุ ต202170/33 กรม ทพ.47 ม.ิย. 64 2101/64
490 นาง อทุยั    สุ่มมาตย์ ต203279/33 ธ.เมกาบางนา ก.ค. 64 2641/64
491 นาย ทบั    สิงหผั์กแว่น ต2035/09 ธ.ตลาดเซฟวัน - น.ม. ก.ค. 64 2641/64
492 นาง นชุวดี    วรรณค า ต205636/33 ธ.ร้อยเอด็ ก.ค. 64 2641/64
493 พ.ต. สัณฑกฤต    สบายสุข ต206366/33 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 64 2641/64
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494 จ.ส.อ. อภวิัชร์    ศาลางาม ต206840/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 64 2641/64
495 ร.ต. ชัยวัฒน ์   พวงสมบติั ต212583/33 ร.21 พนั.1 รอ. พ.ค. 64 1601/64
496 นาง มขุสุดา    ไทยประสิทธิ์ ต212966/33 ธ.ตาคลี ก.ค. 64 2641/64
497 นาง ก ี   ค าบุ่ง ต214212/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 64 2641/64
498 ส.อ. เทวดา    กติิราช ต215013/33 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
499 นาง เสง่ียม    แสงทอง ต215798/33 ธ.อยุธยา ก.ค. 64 2641/64
500 นาง ศุภวรรณ    แจ่มจร ต218706/33 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
501 นาย กา้นตอง    ค าแกว้ ต219637/33 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
502 นาย เอื้อน    บญุมี ต219685/33 ธ.ตาคลี ก.ค. 64 2641/64
503 นาง เนยีรวิภา    สายทอง ต221029/33 ธ.หวัหมาก ก.ค. 64 2641/64
504 นาง สุดสวาท    แสงเนตร ต225387/34 ธ.ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
505 นาย โนรา    สอาดเอี่ยม ต226796/34 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
506 พ.ต. ประคอง    บญุเต้ีย ต229854/34 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
507 นาง วนารัศม ์ พงษก์มลศิลป์ ต231749/34 ธ.นครราชสีมา ก.ค. 64 2641/64
508 นาย ธวัช    บรรพหาร ต233789/34 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 64 2641/64
509 นาย นพินธ์    นกิรถา ต233802/34 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 64 2641/64
510 นาง ประนอม    เวชกจิ ต233910/34 ธ.แฟร่ีแลนด์ - น.ว. ก.ค. 64 2641/64
511 นาง พรรณราย    ทองหล่อ ต234392/34 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
512 นาย แจ้ง    พวงเงิน ต234607/34 ธ.นครนายก ก.ค. 64 2641/64
513 ส.อ. พลัลภ    คุ้มไข่น้ า ต234958/34 ธ.ถนนพระรามที่ 9 ก.ค. 64 2641/64
514 นาง ราวัลย์    สมตัถภาพงศ์ ต235698/34 พล.ร.7 ม.ิย. 64 2101/64
515 นาง สุมนทพิย์    วงค์พทุธะ ต240686/34 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
516 ส.อ. บญุถิ่น    ปะระทงั ต240771/34 ธ.เสริมไทย - ม.ค. ก.ค. 64 2641/64
517 นาง ภคิน ี   พละโย ต241593/34 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ค. 64 2641/64
518 นาย บรรจง  โพธิท์าศรีสมบติั ต241741/34 ธ.ฝาง ก.ค. 64 2641/64
519 นาง สมร    การหนกั ต2429/09 ธ.อดุรธานี ก.ค. 64 2641/64
520 นาย สุวรรณ    เชียงราย ต244660/34 ธ.ฝาง ก.ค. 64 2641/64
521 นาง กรรณิกา    ไกรสมเด็จ ต245200/34 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
522 นาง พรนภิา    ทองแจ่ม ต249468/35 ธ.บางรัก ก.ค. 64 2641/64
523 ส.อ. ประภาร    นาคพงษ์ ต249847/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
524 นาง จรรยา    อรุณรัตน์ ต249967/35 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ก.ค. 64 2641/64
525 นาย เจียม    หมื่นไธสง ต250549/35 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 64 2641/64
526 นาง ไข    หมื่นไธสง ต250550/35 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 64 2641/64
527 นาง สุวิทย์    แปลงไธสง ต250709/35 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 64 2641/64
528 นาง ชลธิชา    เสนาภกัด์ิ ต250826/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
529 น.ส. ธนกร    อรุณฉาย ต252336/35 ธ.สะพานนนทบรีุ ก.ค. 64 2641/64
530 นาง บี่    เกง่สูงเนนิ ต252795/35 ธ.ตลาดเซฟวัน - น.ม. ก.ค. 64 2641/64
531 นาย สวัสด์ิ    บรูณ์เจริญ ต255228/35 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 64 2641/64
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532 จ.ส.อ. อนนัต์พร   มทัวพนัธุ์ ต256110/35 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
533 นาง ภญิญดา    ลับแล ต257061/35 ธ.ร้อยเอด็ ม.ิย. 64 2101/64
534 นาย ด ารงค์    ปญัญาฤทธิ์ ต259330/35 ธ.แฟร่ีแลนด์ - น.ว. ก.ค. 64 2641/64
535 นาง นอ้ย    แสนสุรินทร์ ต261830/35 ธ.สุโขทยั ก.ค. 64 2641/64
536 นาง ทศันยี์    โพธิท์อง ต262689/35 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ค. 64 2641/64
537 จ.ส.อ. อคัรพล    เอี่ยมละออ ต263382/35 ธ.ชัยนาท ก.ค. 64 2641/64
538 พ.อ. นรภทัร    เทยีมศร ต264358/36 ธ.สาขากล้วยน้ าไท ก.ค. 64 2641/64
539 ร.ต. ผ่อน    ประสมศรี ต26483/18 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 64 2641/64
540 ร.ต. สัมฤทธิ ์   ไกรสมเด็จ ต26663/18 ธนาณัติ เม.ย. 64 1061/64
541 นาง กองทอง    วงษส์กลุ ต270076/36 กรม ทพ.47 ม.ิย. 64 2101/64
542 นาย สุนา    วงษส์กลุ ต270080/36 กรม ทพ.47 ม.ิย. 64 2101/64
543 นาง สุดาพร    รินสาธร ต271031/36 ธ.ร้อยเอด็ ก.ค. 64 2641/64
544 นาง พมิพพ์รรณ   อทุยานกร ต271060/36 ธ.อบุลราชธานี ก.ค. 64 2641/64
545 นาง ปยิะอร   นเุคราะหก์นัฑ์ ต273143/36 พล.ร.7 ม.ิย. 64 2101/64
546 นาง อมัรา    วิบลูกลุ ต275653/37 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 64 2641/64
547 ร.ต. อ านวย    มณีเนตร ต276149/37 ธ.ล าปาง ก.ค. 64 2641/64
548 นาย หล้า    มณีเนตร ต276205/37 ธ.ล าปาง ก.ค. 64 2641/64
549 นาง ผัด    มณีเนตร ต276206/37 ธ.ล าปาง ก.ค. 64 2641/64
550 นาง ภาวนา    เต็มใจ ต276490/37 ธ.ล าปาง ก.ค. 64 2641/64
551 นาง จันทร์ค า    เอิ้นปะเติน ต279253/37 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ค. 64 2641/64
552 นาง อนชุิดา    ขันค า ต279309/37 ธ.ล าปาง ก.ค. 64 2641/64
553 จ.ส.อ. อนสุรณ์    สุวรรณ์ ต280313/37 มทบ.41 ก.ย. 63 3581/63
554 นาง เอื้อย    ระพนัธ์ ต280669/37 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 64 2641/64
555 นาง สุวภทัร    จ้อยวงษ์ ต281640/37 ธ.สิงหบ์รีุ ก.ค. 64 2641/64
556 นาง กนกศรี    สุขแถม ต282130/37 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ก.ค. 64 2641/64
557 นาง รัศม ี   ปรีชา ต283391/38 ธ.ประจันตคาม ก.ค. 64 2641/64
558 ร.ต. อ านาจ    อนิเม้ ต284094/38 ม.พนั.19 พล.ร.9 ม.ิย. 64 2101/64
559 จ.ส.อ. ถวิล    บษุบงค์ ต28477/18 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
560 จ.ส.อ. มนญู    นิ่มสุดใจ ต28571/18 ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช ก.ค. 64 2641/64
561 นาง ทองค า    พวงสมบติั ต286001/38 ร.21 พนั.1 รอ. พ.ค. 64 1601/64
562 นาง จินตนา    อ าภาไพ ต287870/38 ธ.บางบวั ก.ค. 64 2641/64
563 นาง ชีวาพร    ทองจา ต288006/38 ธ.คอสโม เมอืงทองธานี ก.ค. 64 2641/64
564 นาง สมบติั    เนื้อทอง ต289726/38 ธ.สิงหบ์รีุ ก.ค. 64 2641/64
565 น.ส. สุมาลี    เทพอาสน์ ต290177/38 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 64 2641/64
566 นาย สุพล    คู่สันเทยีะ ต33292/20 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม. ก.ค. 64 2641/64
567 นาง ประทมุ    บ ารุงชีพ ต35480/20 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
568 จ.ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ    โมลาดุก ต40111/21 ธนาณัติ ม.ิย. 64 3101/64
569 นาง อจัฉรา    พลูเกษ ต42854/22 ธ.บางบวัทอง ก.ค. 64 2641/64
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570 นาง เพยีร    คนงึทรัพย์ ต50834/23 ธ.บางบวั ก.ค. 64 2641/64
571 นาง พงจันทร์    พุ่มพพิฒัน์ ต51255/23 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 64 2641/64
572 นาง ร าไพร    อนอุนั ต53243/23 ธ.ร้อยเอด็ ก.ค. 64 2641/64
573 นาง กานต์ยุพน  ดรเขื่อนสมไกร ต53277/23 ธ.ขอนแกน่ ก.ค. 64 2641/64
574 นาง เฉลา    ส าราญรัตน ต53359/23 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
575 นาง อน ุ   ร่ืนอารมณ์ ต56502/24 ธ.อยุธยา ก.ค. 64 2641/64
576 นาย อน ุ   เขตขันท์ ต56519/24 ส่วนกลาง ม.ิย. 64 2101/64
577 พ.ท. มนตรี    มารศรี ต57441/24 ธนาณัติ ม.ิย. 64 2101/64
578 นาง พเยาว์    ดวงจันทร์ ต60870/25 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
579 นาง นวลศิริ    กมลาหาส ต62535/25 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 64 2641/64
580 ร.ต. วีระชัย    เส็งสุวรรณ์ ต67265/25 ธ.หล่มสัก ก.ค. 64 2641/64
581 ส.อ. เทพนมิติ    พมิล ต68406/26 ธ.คอสโม เมอืงทองธานี ก.ค. 64 2641/64
582 นาง พยอม    กจิชอุ่ม ต69133/26 ธ.เยาวราช ก.ค. 64 2641/64
583 นาง ล าดวน    มว่งมณี ต69536/26 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 64 2641/64
584 พ.ท. ไมตรี    โมฬีวงษ์ ต71303/26 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 64 2641/64
585 นาง ก ี   เนตรศิริ ต75868/26 ธ.ร้อยเอด็ ก.ค. 64 2641/64
586 นาย วิโรจน ์   จุฑามหาโชค ต76436/26 ธ.พะเยา ก.ค. 64 2641/64
587 นาย สัมฤทธิ ์   นชุแผน ต7853/11 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ ก.ค. 64 2641/64
588 จ.ส.อ. วิชัย    อนิทวงษ์ ต82851/27 ธ.สระบรีุ ก.ค. 64 2641/64
589 นาง เขื่อน    เต็มปรีชา ต83077/27 ธ.โพธาราม ก.ค. 64 2641/64
590 นาย ประจวบ    ตรีเกษม ต84636/27 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 64 2641/64
591 น.ส. สุทธิพร    ทพิยรัตนมงคล ต85429/27 ธ.เตาปนู ก.ค. 64 2641/64
592 นาง สุจี    นะมะหมิา ต86949/27 ธ.ถ.โพศรี-อดุรธานี ก.ค. 64 2641/64
593 นาง บญุโฮม    ศรีนอ้ย ต90975/27 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 64 2641/64
594 น.ส. ดลธร    ทองศิลา ต91371/27 ธ.นครราชสีมา ก.ค. 64 2641/64
595 นาง สายทอง    สุขเจริญ ต93241/28 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 64 2641/64
596 นาง ปิ่น    แกว้ทองมา ต93380/28 ธ.อตุรดิตถ์ ก.ค. 64 2641/64
597 นาง หนพูฒัน ์   โพธิท์อง ต95883/28 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ค. 64 2641/64
598 นาง ทมุมา    พลแพงขวา ต97132/28 ธ.ถ.ทหาร-อดุรธานี ก.ค. 64 2641/64
599 นาง สุภาพ    พลูสวัสด์ิ ต97762/28 ธ.โลตัส บางปะอนิ ก.ค. 64 2641/64
600 นาย ปรีดา    พลูสวัสด์ิ ต97763/28 ธ.โลตัส บางปะอนิ ก.ค. 64 2641/64
601 พ.ต. อมร    แกว้มโนเรือง ส13040/26 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ก.ค. 64 2641/64
602 นาง นวลจันทร์    ศุกระมณี ส13520/27 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 64 2641/64
603 นาง จุไรรัตน ์   สุพงษ์ ส14561/27 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 64 2641/64
604 นาย ถนอม    คลาพมิาย ส17370/30 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 64 2641/64
605 นาง สมลักษณ์    อิ่นค ามา ส18121/30 ธ.ล าปาง ก.ค. 64 2641/64
606 พ.อ. วีรศักด์ิ    ทองอร่าม ส18665/31 กช. เม.ย. 64 1061/64
607 นาง พศิมยั    เพช็รชนะ ส19357/31 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 64 2641/64
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608 นาย ประดิษฐ    กศุล ส20477/32 ธ.ทา่แพ ก.ค. 64 2641/64
609 นาง กลัยา    หอมแมน้ ส24405/36 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 64 2641/64
610 นาง คมข า    พนิส าริด ส4892/15 ธ.เตาปนู ก.ค. 64 2641/64

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มกี าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกนิ  90  วัน
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกจิ
    กรมสวัสดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หนว่ยต้นสังกดัต้ังแต่หนว่ยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนบัแต่วันที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนชั่วคราว
    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    
    ใบส าคัญความเหน็แพทย์, ค าส่ังใหอ้อกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมคัรซ้ า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ ใหถ้ือการสมคัรคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
    จึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมคัรคร้ังแรก ส าหรับรายละเอยีดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ ใหติ้ดต่อ
    สอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกบัข้อ 3
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถึงแกก่รรม จะไมไ่ด้รับสิทธิใดๆ ทั้งส้ิน
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