
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง นวลจันทร์    ศรีวรรณ 5392001564 ธ.ล าปาง ม.ค. 65 6101/64
2 จ.ส.อ. วรพนัธ ์   ดวงจินดา 5395005276 มทบ.12 พ.ย. 64 4901/64
3 น.ส. ประกายรุ้ง    ใสบาล 5396000195 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
4 นาง วนิดา    ดวงจินดา 5396004028 มทบ.12 พ.ย. 64 4901/64
5 นาง สายฝน    ศรีวสัิย 5396004509 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ม.ค. 65 6101/64
6 นาง วไิล    ก้อนเงิน 5396006244 ธ.ยโสธร ม.ค. 65 6101/64
7 พ.อ. ธนศิลป ์   สุนิลหงษ์ 5401007391 ธ.กองบญัชาการกองทพัไทย ม.ค. 65 6101/64
8 นาง นิภา    เฮงเจริญชัย 5405000490 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 65 6101/64
9 ส.อ. สากล    ไชยสิทธิ์ 5405014435 ธ.ล าปาง ม.ค. 65 6101/64
10 ร.ต. กมล    คงเติม 5405014691 ธ.หาดใหญ่ ม.ค. 65 6101/64
11 จ.ส.อ. ฤทธริณ    นาคดิลก 5405015391 ช.2 พนั.201 ธ.ค. 64 5501/64
12 จ.ส.อ. เสมือน    กล่ันสนิท 5405016205 ธ.นครชัยศรี ม.ค. 65 6101/64
13 นาง อนงค์    ชูสังกิจ 5406002528 ธ.ชุมพร ม.ค. 65 6101/64
14 นาง เรวลั    สุขไทย 5406002728 ธ.ปราจีน-ถนนราษฎร์ด าริ ม.ค. 65 6101/64
15 นาง เกษร    บญุมาก 5406003838 ธ.เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ม.ค. 65 6101/64
16 นาย อดิศร    ล  าเสถียร 5406004852 ธ.สระบรีุ ม.ค. 65 6101/64
17 นาง สุรีย์    ร่มโพธิท์อง 5406005045 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
18 นาง วไิล    พงษโ์นรี 5406006253 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 65 6101/64
19 นาง บญุศรี    นครจันทร์ 5406006698 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ม.ค. 65 6101/64
20 นาง อารีย์    หมีดเส็น 5406007879 ธ.ทุ่งสง ม.ค. 65 6101/64
21 นาง นิตยา    ฉายจรุง 5406007979 ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ม.ค. 65 6101/64
22 นาง ประครอง  หนองหารพทิกัษ์ 5406010825 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
23 นาง ละมัย    ฉายาเวทย์ 5406011335 พล.ร.15 มิ.ย. 63 2061/63
24 น.ส. ศรัญญา    ทบัแสง 5406012176 ธ.ชลบรีุ ม.ค. 65 6101/64
25 นาง พนัทพิา    ไสยประกรณ์ 5406015642 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
26 น.ส. อนงค์นิจ    ดวงไชยเงิน 5406015934 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ลาดพร้าว ม.ค. 65 6101/64
27 นาง วนัวสิาข์    หอมจินดา 5406016174 ธ.ขอนแก่น ม.ค. 65 6101/64
28 พ.ท. สุวฒัน์    วมิุตตานนท์ 5410001010 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
29 จ.ส.อ. เชาว ์   มโนฤทธิ์ 5410005059 รร.ม.ศม. ก.ย. 64 3761/64
30 จ.ส.อ. สมบติั    โคเกิด 5410006858 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 65 6101/64
31 จ.ส.อ. ณัฐพากย์  แก้วประสิทธิ์ 5410007808 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
32 นาง บงัอร    เปาอินทร์ 5410010597 รพ.ค่ายสุรสีห์ ธ.ค. 64 5501/64
33 นาย สมชาย    รุจิโภชน์ 5410011422 ธ.เตาปนู ม.ค. 65 6101/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
34 นาง สมรัก    อาจหาญ 5410012128 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
35 จ.ส.อ. ชิตพล    ปลื มพนัธุ์ 5410012381 ม.1 พนั.3 รอ. ธ.ค. 64 5501/64
36 ร.ต. ชาคริต    นิหะ 5410014035 ธ.หาดใหญ่ ม.ค. 65 6101/64
37 จ.ส.ต. กาศิก    พว่งพร้อม 5410014181 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 65 6101/64
38 จ.ส.อ. ประเทอืง    โสภี 5410016174 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
39 นาง ปญัจรัตน์  รัตน์แสนโคตร 5410020264 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
40 จ.ส.อ. เอนก    สุนทร 5410021877 ป.9 พนั.19 ธ.ค. 64 5501/64
41 จ.ส.อ. พมิพ ์   เกษา 5410023643 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 65 6101/64
42 นาย ชัยสิทธิ ์   ชมเพง็ 5410023750 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 65 6101/64
43 นาง ยุพา    สุขมนตรี 5420000325 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
44 นาง สมทรง    ทองเกิด 5420001226 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
45 จ.ส.อ. ธวชั    พลูมา 5420001700 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 65 6101/64
46 พ.อ.พเิศษ ศึกษา    วรรักษ์ 5420002401 มทบ.12 ธ.ค. 64 5501/64
47 นาง เสาวณีย์    ปญัญายงค์ 5420003110 ธ.ทา่เรือ ม.ค. 65 6101/64
48 นาง บญุล้อม    พนัเนตร 5420004484 ธ.อุดมสุข ม.ค. 65 6101/64
49 จ.ส.อ. สุระศักด์ิ    ทามล 5420005125 พนั.สร.2 ธ.ค. 64 5501/64
50 นาง ศิริภรณ์    สิทธศิรี 5420006894 ธ.ยโสธร ม.ค. 65 6101/64
51 นาง บญุคง    สุขมนตรี 5420009445 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
52 นาย อลงกรณ์  เพชรชัยมงคล 5430003206 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ม.ค. 65 6101/64
53 นาง สุนีรัตน์    อินทร์สุวรรณ 5430004080 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
54 นาง ค าหวนั    กุลมา 5430006344 ธ.ด่านขุนทด ม.ค. 65 6101/64
55 น.ส. เฉลิมศรี    ดิษฐ์เย็น 5430007118 ธ.เซ็นทรัล-อุดรธานี ม.ค. 65 6101/64
56 นาง ไพจิตร    ดวงชาค า 5430008730 ธ.อุดรธานี ม.ค. 65 6101/64
57 นาง สอาจ    ด าลือชา 5430009017 มทบ.11 พ.ค. 64 1601/64
58 อส.ทพ. ชาติชาย    สารพฒัน์ 5430009319 กรม ทพ.14 พ.ย. 64 4901/64
59 นาง ธารีรัตน์    รุญเกษม 5430009964 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5561/64
60 จ.ส.อ. กฤษณะ    อ่อนจันทร์ 5440000045 ธ.น่าน ม.ค. 65 6101/64
61 นาง ศิราวรรณ    ชุมภู 5440000700 ธ.พะเยา ม.ค. 65 6101/64
62 นาง ประไพ    งามสนอง 5440002028 มทบ.46 ม.ค. 64 5541/63
63 นาง ตุ้ม    กุนหนองแดง 5440002266 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
64 นาย อร    ช่วงสิงห์ 5440002774 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 65 6101/64
65 นาง ล าไพร    พลทา้ว 5440003038 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
66 นาง ปยิะพร    แสนชูปา 5440003043 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
67 น.ส. กรณ์วกิา    ชัยบตุร 5440005264 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 65 6101/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
68 นาย พศิณุรักษ ์   พยัคฆพงษ์ 5440005753 ธ.ตลาดเซฟวนั-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
69 นาย สมบติั    กุลมา 5440005756 ธ.ด่านขุนทด ม.ค. 65 6101/64
70 นาง หนูแดง    ผลาผล 5440006033 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
71 ร.ต. บญุส่ง    แปน้ศรี 5440006926 มทบ.11 ต.ค. 64 4321/64
72 นาง ส าราญ    แปน้ศรี 5440006928 มทบ.11 ต.ค. 64 4321/64
73 ร.ต. วทิยา    อุบลน้อย 5440007117 มทบ.15 ต.ค. 64 4321/64
74 นาง สายใจ    ศรีจรรยา 5440009498 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ม.ค. 65 6101/64
75 นาง อ้อมจิตร    เพง็นิ่ม 5440009524 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ม.ค. 65 6101/64
76 นาง วรรณนิภา    เกิดมณี 5440009701 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
77 นาง สมจิตร    แผ่พร 5440009756 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 65 6101/64
78 จ.ส.ต. สุรพงษ ์   รุ่งเรืองผล 5440009784 ธ.เตาปนู ม.ค. 65 6101/64
79 นาง สุรีพร    สิทธคิง 5440010117 ธ.ตาก ม.ค. 65 6101/64
80 นาง ดอนจันทร์    อุบลน้อย 5450001077 มทบ.15 ต.ค. 64 4321/64
81 นาง เฉลียว    บญุประเสริฐ 5450001240 ธ.ตาก ม.ค. 65 6101/64
82 น.ส. กันย์สุดา    รักบญุ 5450001592 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
83 นาย สวสัด์ิ    ประทมุตา 5450003445 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
84 นาง ลัดดาวลัย์    ประทมุตา 5450003448 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
85 นาง หนูลักษณ์    ไชยนา 5450003651 มทบ.46 ม.ค. 64 5541/63
86 จ.ส.อ. ส าเริง    ขวดทอง 5450004690 พนั.พฒันา 4 ธ.ค. 64 5501/64
87 นาย ส าราญ    ขวดทอง 5450004694 พนั.พฒันา 4 ธ.ค. 64 5501/64
88 น.ส. ชฎาทพิย์    ยุวนิช 5450004773 พนั.สร.2 ธ.ค. 64 5501/64
89 นาง ฉว ี   ตากิ่มนอก 5450005928 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 65 6101/64
90 น.ส. มนัสนันท ์   ฤทธแิผลง 5450006101 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 65 6101/64
91 อส.ทพ. วชิโรจน์    น้อยเภา 5450007496 ธ.นครพนม ม.ค. 65 6101/64
92 อส.ทพ. อรุณ    เชยจันทา 5450007535 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 65 6101/64
93 จ.ส.ท. สมศักด์ิ    ดีดวงพนัธ์ 5450007884 ช.พนั.9 พล.ร.9 ธ.ค. 64 5501/64
94 จ.ส.อ. กฤตชัย    คงอินแก้ว 5450008461 ร.15 พนั.4 ต.ค. 64 4321/64
95 จ.ส.อ. ธติิพทัธ ์   ชอบใจ 5450008847 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
96 นาย ประวติั    นวลมีชื่อ 5450009509 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 65 6101/64
97 จ.ส.อ. ธนากร    พลูมา 5450009751 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 65 6101/64
98 นาง สมหมาย    ซุ้ยไกร 5450010872 ธ.ชุมแพ ม.ค. 65 6101/64
99 นาง วรัญญพร    สินธเุดช 5450012160 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
100 นาง ค าปนั    กกกนทา 5450012575 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
101 นาย วเิชียร    มิ่งสุวรรณ 5450013104 ธ.ย่อยถนนเทพารักษ ์กม.3 ม.ค. 65 6101/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
102 นาง พรวลัย    เมฆสวา่ง 5450013452 ธ.โลตัส ประชาชื่น ม.ค. 65 6101/64
103 นาง ภทัรภร    หงษอ์ินทร์ 5450013940 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
104 นาย ถวลิ    ศรีเจ้า 5450013979 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 65 6101/64
105 นาง ชวรินทร์    อุปจักร์ 5460001359 ธ.น่าน ม.ค. 65 6101/64
106 นาง อารีรัตน์    เตชะ 5460001439 ธ.ล าปาง ม.ค. 65 6101/64
107 จ.ส.อ. เอกธนัช    ดัดถุยาวตัร 5460001734 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
108 ส.อ. ศรัณย์    เชื อดวงขาว 5460002517 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
109 นาง มณีรัตน์    ระวงัส าโรง 5460003794 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
110 นาง ล าดวน    มูลละ 5460004222 พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64
111 นาง อาภรณ์    โพชนะจิต 5460006548 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
112 นาง สุลักษณ์    อ้วนผิว 5460006986 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
113 นาง ขวญัใจ    ดวงเลิศ 5460009734 รพศ.1 พนั.1 ธ.ค. 64 5501/64
114 นาง ปญัญา    ศรีวะสุทธิ์ 5460010594 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
115 นาย อภสิิทธิ ์   นิ่มปรางค์ 5460012653 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
116 น.ส. นิภาพร    บโูฮม 5460012750 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น ม.ค. 65 6101/64
117 นาย บญุจันทร์    บโูฮม 5460012752 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น ม.ค. 65 6101/64
118 นาง ละออ    บโูฮม 5460012756 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น ม.ค. 65 6101/64
119 ส.อ.หญิง อลิษ    เหล่ารอด 5460014251 ธ.เพชรบรีุ ม.ค. 65 6101/64
120 นาง จันทา    พลบรีุ 5460014354 ธ.อ านาจเจริญ ม.ค. 65 6101/64
121 นาง ประทวน    พลูมา 5460014506 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 65 6101/64
122 นาย สวสัด์ิ    พลูมา 5460014507 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 65 6101/64
123 อส.ทพ. คมสันต์    นันต๊ะกูล 5470000425 กรม ทพ.14 พ.ย. 64 4901/64
124 น.ส. รชยา    ปานสมสวย 5470001216 ธ.บา้นสวน-ชลบรีุ ม.ค. 65 6101/64
125 ส.ท. มานะ    เหลืองสุวรรณ์ 5470003338 ธ.รังสิต-คลอง 3 ม.ค. 65 6101/64
126 นาง ขวญัยืน    อรชร 5470004727 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 65 6101/64
127 นาง แดง    หลงเชิง 5470005983 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 65 6101/64
128 ส.อ. สุพจน์    คูสุรัตน์ 5470006456 ช.11 ธ.ค. 64 5501/64
129 นาง ฉัตรไพลิน    มูลจัด 5470007119 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
130 อส.ทพ. นิรันดร  สืบสายแปง 5480000118 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ม.ค. 65 6101/64
131 จ.ส.อ. เจษฎา    ธนะราช 5480001264 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
132 ส.อ. ทรงกลด    กล่ินแตง 5480001420 ม.พนั.19 พล.ร.9 ธ.ค. 64 5501/64
133 ส.อ. นพพงศ์    ทองขจร 5480001537 ร.21 รอ. ธ.ค. 64 5501/64
134 ส.อ. ไพฑูรย์    จะแรมรัมย์ 5480001744 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
135 นาง ศรัณยา    วเิศษหอม 5480002506 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ม.ค. 65 6101/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
136 นาย พยุง    สิงหส์ถิตย์ 5480003233 ธ.เลย ม.ค. 65 6101/64
137 นาง อรวรรณ    มุสิมณี 5480003360 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
138 ร.ต. กิตติศักด์ิ    จรูญศรี 5480004002 ธ.บางบวั ม.ค. 65 6101/64
139 นาย สุทธนิันท ์   จันทรเสนา 5480004109 ธ.อุดรธานี ม.ค. 65 6101/64
140 จ.ส.อ. เอกพนัธ ์  ศรียงพะเนา 5480004697 ธ.อุดรธานี ม.ค. 65 6101/64
141 นาย กฤษนันท ์   ฤทธิส์รไกร 5480005203 ธ.ถ.สายลวด-สมุทรปราการ ม.ค. 65 6101/64
142 น.ส. ทตัพร    ภู่สุคนธ์ 5480005229 ธ.อุทยั-อยุธยา ม.ค. 65 6101/64
143 นาย บญุเลิศ    พลูผล 5480006180 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ม.ค. 65 6101/64
144 นาย รัชมงคล    ทองบุ 5480007752 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ม.ค. 65 6101/64
145 นาย ชุติพนธ ์   พลูผล 5480008015 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ม.ค. 65 6101/64
146 นาง นิรมล    พรมจันตา 5480009095 ปตอ.2 ธ.ค. 64 5501/64
147 นาง ปริญา    ชมชัยภมูิ 5480009096 ปตอ.2 ธ.ค. 64 5501/64
148 นาย สุนทร    ชมชัยภมูิ 5480009098 ปตอ.2 ธ.ค. 64 5501/64
149 จ.ส.อ. พนม    แก้วเนย 5480009364 ธ.สุโขทยั ม.ค. 65 6101/64
150 นาง สมพศิ    เชี่ยวบญัชี 5480010051 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
151 นาง จารุวรรณ    ศรีสุข 5480010415 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์เซนเตอร์ ม.ค. 65 6101/64
152 ส.อ. ธนากรณ์    สกุลทอง 5480011171 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ม.ค. 65 6101/64
153 นาง บาน    เขื่อนแก้ว 5490000978 ธ.ย่อยถนนพฒันาการ ม.ค. 65 6101/64
154 นาย อินหวนั    เขื่อนแก้ว 5490000982 ธ.ย่อยถนนพฒันาการ ม.ค. 65 6101/64
155 ร.ต. ณรงค์ศักด์ิ  กาละกาญจน์ 5490001723 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ค. 65 6101/64
156 นาย วรีะ    บรรจงจัด 5490001907 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
157 จ.ส.อ. วชัรินทร์    แสนเกษม 5490002916 ม.พนั.21 พล.ร.6 ธ.ค. 64 5501/64
158 นาง จ านงค์    กลัดสมบรูณ์ 5490003798 ธ.โรบนิสัน สระบรีุ ม.ค. 65 6101/64
159 นาง นิรัชพร    ปลื มพนัธุ์ 5490004087 ม.1 พนั.3 รอ. ธ.ค. 64 5501/64
160 น.ส. ปทมุวดี    พนัธห์นอย 5490006866 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
161 พ.อ.หญิง ม.ล. สุภทัรา   พรหมไชยวงศ์5490007572 ธ.กระทรวงกลาโหม ม.ค. 65 6101/64
162 นาง จุฬารัตน์    ชอบชน 5490007954 มทบ.29 ธ.ค. 64 5501/64
163 นาง อภญิญา    สมนึก 5490008342 มทบ.21 พ.ย. 64 4901/64
164 ส.อ. สงัด    เพง็อารีย์ 5490009749 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
165 พ.ต. วสพล    ตันติสันต์ 5490010795 ธ.แจ้งวฒันะ ม.ค. 65 6101/64
166 จ.ส.อ. นิวตัน์    โตวงัจร 5490012143 ร.25 พนั.1 ธ.ค. 64 5501/64
167 ส.อ. แวอัดนัน    แวสตาปอ 5490012746 พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64
168 จ.ส.อ. พนัธภ์ชิาติ    ฉิมเรือง 5500000967 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
169 อส.ทพ. เวชยัณห ์   กาตะคุ 5500005960 กรม ทพ.14 พ.ย. 64 4901/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
170 นาง อรทยั    ลือยศ 5500006341 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
171 นาง นฤชล    ศรีวชิัย 5500006484 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
172 น.ส. สุมาลีรัตน์    เปรนาม 5500006529 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 65 6101/64
173 อส.ทพ.หญิง กานติมา  เจ๊ะอูเซ็ง 5500007373 ธ.ปตัตานี ม.ค. 65 6101/64
174 นาง ค าแพง    เพง็อารีย์ 5510000095 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
175 พล.อส. พพิฒัน์    ปมิลื อ 5510000520 มทบ.33 ธ.ค. 64 5501/64
176 นาง บญุธรรม    ปมิลื อ 5510001356 มทบ.33 ธ.ค. 64 5501/64
177 ส.อ. ปรมินทร์    ปลูกไม้ดี 5510001854 ทภ.4 พ.ย. 64 4901/64
178 จ.ส.อ. สุบนั    แก้ววงษา 5510002227 ธ.บางบวั ม.ค. 65 6101/64
179 นาย ประสิทธิ ์   ค าภร์ีพงษ์ 5510002655 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 65 6101/64
180 นาง ชลลดา    ร่ืนอารมย์ 5510003018 ธ.พจิิตร ม.ค. 65 6101/64
181 นาง เบญจมาศ    รอดเริงร่ืน 5510003518 ธ.เซนทรัล-มหาชัย ม.ค. 65 6101/64
182 อส.ทพ.หญิง กาญจนา  ศรีรัตน์ 5510003614 ธ.สุไหงโก-ลก ม.ค. 65 6101/64
183 นาง พยุง    ทองมี 5510005206 ธ.ประชานิเวศน์ 1 ม.ค. 65 6101/64
184 ส.ต.ต. มานพ    ทองมี 5510005207 ธ.ประชานิเวศน์ 1 ม.ค. 65 6101/64
185 นาย สุรเชษฐ    ทองมี 5510005208 ธ.ประชานิเวศน์ 1 ม.ค. 65 6101/64
186 จ.ส.อ. ชัยณรงค์    เย็กรัมย์ 5510006517 ร.29 พนั.1 ธ.ค. 64 5501/64
187 นาง ภณัฑิรา    พลูผล 5510006562 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ม.ค. 65 6101/64
188 ส.อ. นิวฒัน์    แทง่ทอง 5510007967 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ธ.ค. 64 5501/64
189 นาง สายฝน    แทง่ทอง 5510007977 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ธ.ค. 64 5501/64
190 นาง อารียา    มาลาพฒัน์ 5520000462 ธ.กาฬสินธุ์ ม.ค. 65 6101/64
191 ส.อ. ธนดล    บชูาพนัธ์ 5520001535 พล.ร.6 ธ.ค. 64 5501/64
192 อส.ทพ. พยัคฆ์    รักยิ่ง 5520003693 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 65 6101/64
193 ส.อ. ณัฐพล    นพไธสง 5520005443 ธ.ถ.สุดบรรทดั (สระบรีุ) ม.ค. 65 6101/64
194 จ.ส.อ. วาทติย์    ช่วยแก้ว 5520005790 ร.25 พ.ย. 64 4901/64
195 จ.ส.ท. ฐิติพงษ ์   วรรณชัย 5520009807 พนั.พฒันา 2 ธ.ค. 64 5501/64
196 พล.อส. กฤษฏากรณ์    ดีศรี 5520009944 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
197 นาง ภสัราภรณ์    สุวานิช 5520011597 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
198 นาย ดิเรก    เอี่ยมสุวรรณ 5520011716 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
199 นาง วจิิตรา    ขันธลักษณ์ 5520012513 ธ.อยุธยา ม.ค. 65 6101/64
200 นาง ศศิกาญจน์    เพชรเชย 5520012526 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ค. 65 6101/64
201 นาง จิติมา    ไชยคุณ 5520012534 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
202 อส.ทพ. สมคิด    จั๊บโปรย 5520015495 กรม ทพ.14 พ.ย. 64 4901/64
203 นาง ชุติมา    วมิุตตานนท์ 5520015697 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
204 นาย อ้วน    บญุทศ 5520016075 ธ.เขตอุตสาหกรรม 304 ม.ค. 65 6101/64
205 จ.ส.อ. สรศักด์ิ    อารมย์ 5530002844 ช.พนั.5 พล.ร.5 พ.ย. 64 4901/64
206 จ.ส.อ. กรกฏ    สุขผล 5530003608 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
207 จ.ส.อ. ธรีเดช    ชุมอุระ 5530003721 ร.25 พนั.2 ธ.ค. 64 5501/64
208 ร.ต. จตุรงค์    เอฬกินฑะ 5530004272 ธ.ท-ีสแควร์ ม.ค. 65 6101/64
209 พ.ท.หญิง อมรรัตน์    บญุพา 5530006821 ธ.กระทรวงกลาโหม ม.ค. 65 6101/64
210 ส.ต. สถาพร    อิ่มสะอาด 5530007300 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
211 นาง ค าจอน    วงศ์ใหญ่ 5530008306 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
212 นาง นงลักษณ์    สลีอ่อน 5530008307 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
213 อส.ทพ. สุทศัน์    ขุนวงษ์ 5530008773 ธ.นราธวิาส ม.ค. 65 6101/64
214 อส.ทพ. เกรียงไกร    ทองชล 5530008956 กรม ทพ.46 ต.ค. 64 4321/64
215 อส.ทพ. มนตรี    ทองเจิม 5530009108 ธ.นราธวิาส ม.ค. 65 6101/64
216 จ.ส.ต. จินดาวฒัน์  สนธเิศวต 5540000765 ร.25 พนั.2 ธ.ค. 64 5501/64
217 ส.ท. เฉลิมพล    สิงหพ์ยัคฆ์ 5540000787 พนั.ปพ.รอ. ธ.ค. 64 5501/64
218 ส.อ. ประสิทธิ ์   เพลียเทา้อุ้ย 5540000994 ร.9 พนั.3 ธ.ค. 64 5501/64
219 ส.อ. สุริยา    บวัระภา 5540002557 ช.1 พนั.112 รอ. พ.ย. 64 4901/64
220 อส.ทพ. บรรดาศักด์ิ   ศรีปญัญา 5540003225 กรม ทพ.46 พ.ย. 64 4901/64
221 นาง สมอน    พลิาวลัย์ 5540005335 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
222 อส.ทพ. ประเสริฐ  ปาละปนิ 5540006088 ธ.บิ๊กซี ก าแพงเพชร ธ.ค. 64 5501/64
223 อส.ทพ. สมเกียรติ    สีวใิจ 5540006092 ธ.แม่สอด ม.ค. 65 6101/64
224 อส.ทพ. มานัส    ชาภู่พวง 5540007413 ธ.หล่มสัก ม.ค. 65 6101/64
225 อส.ทพ. สมาน    เจนจบ 5540008438 กรม ทพ.35 ธ.ค. 64 5501/64
226 อส.ทพ. เชาวฤทธิ ์   คงพมิพ์ 5550000126 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
227 อส.ทพ.หญิง พณิภาพร  ค าพมิพ์ 5550000354 กรม ทพ.22 ธ.ค. 64 5501/64
228 ส.ต. เอกดนัย    บริบรูณ์ 5550000865 พล.ร.15 ม.ค. 64 5541/63
229 ส.ท. รุ่งนรินทร์    ปาริน 5550001187 ช.11 พนั.111 ธ.ค. 64 5501/64
230 นาง ไชศรี    เพง็งาม 5550001536 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
231 ส.อ. ณัฐพล    ลัทธริมย์ 5550001604 ร.6 พนั.2 ธ.ค. 64 5501/64
232 อส.ทพ. สมบติั    จูมโฮม 5550003447 กรม ทพ.44 พ.ย. 64 4901/64
233 นาง พรสวรรค์  แทนออมทอง 5550005389 ช.พนั.4 พล.ร.4 ธ.ค. 64 5501/64
234 อส.ทพ. สมโบ  เพช็รประเสริฐ 5550005871 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 65 6101/64
235 อส.ทพ. จตุพร    กุมารสิทธิ์ 5550006121 ธ.สุไหงโก-ลก ม.ค. 65 6101/64
236 อส.ทพ. ด ารงค์ชัย  นุ่มนวลศรี 5550006786 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 65 6101/64
237 อส.ทพ. สุพจน์  ทรงเนียมศรี 5550006973 ธ.นางรอง (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) ม.ค. 65 6101/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
238 อส.ทพ. บญุล้วน    ปจัจัยยา 5550007181 ธ.นางรอง ม.ค. 65 6101/64
239 อส.ทพ. ภานุพงค์  เวยีงวเิศษ 5550007711 กรม ทพ.14 พ.ย. 64 4901/64
240 ส.อ. ธนัวา    ทะนันไชย 5550008598 ป.4 พนั.7 ธ.ค. 64 5501/64
241 ส.อ. คชานนท ์   ฐานดี 5550008709 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 65 6101/64
242 อส.ทพ. เจษฎา   มาลาพงษ์ 5550009388 กรม ทพ.14 พ.ย. 64 4901/64
243 นาง สุภาพร    ถนอมศักด์ิ 5550009808 ม.3 พนั.13 ธ.ค. 64 5501/64
244 ส.อ. ไตรรงค์    ศรีมิ่งวงค์ 5550011697 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 65 6101/64
245 นาง ลลิตพรรณ    เกลี ยงรส 5550012236 ธ.เตาปนู ม.ค. 65 6101/64
246 ส.ต. อรรถพล    นาหวัคน 5560000196 ร.13 พนั.3 ธ.ค. 64 5501/64
247 ส.อ. โยธนิ  หนองหารพทิกัษ์ 5560000574 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
248 ส.ท. อลงกรณ์    นกงาม 5560000741 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
249 ส.ท. ธนากร    แสนลัง 5560001400 พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64
250 จ.ส.ท. ธนวชิญ์  เทวจุติลานนท์ 5560001898 ธ.พะเยา ม.ค. 65 6101/64
251 ส.ต. ธวชัชัย    สารีอาจ 5560001915 พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64
252 นาย กนกศักด์ิ    ส าราญสม 5560003292 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 65 6101/64
253 นาง ทองยศ    ส าราญสม 5560003293 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 65 6101/64
254 ส.อ. สุนทร    สมศรี 5560004969 พนั.ร.มทบ.11 ก.ย. 64 3761/64
255 จ.ส.ต. เศรษฐพงษ ์   เสือดี 5560006834 ทภ.2 ส.ค. 62 2961/62
256 ส.อ. สุรสิทธิ ์   ยางธสิาร 5560008296 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
257 อส.ทพ. วทิวฒัน์    สังขโชติ 5560009242 กรม ทพ.42 ธ.ค. 64 5501/64
258 นาย ลักษณ์    แซ่โปว่ 5560009840 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ ม.ค. 65 6101/64
259 อส.ทพ.หญิง จุฑารัตน์  ฝอยทอง 5560010437 ทภ.4 พ.ย. 64 4901/64
260 ส.อ. ศุภฤกษ ์   การดี 5560010645 กรม ทพ.13 ธ.ค. 64 5501/64
261 ร.ต. จักรกริศน์    ทพิย์ทอง 5560012948 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 65 6101/64
262 นาง นิตยา    ทพิย์ทอง 5560012953 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 65 6101/64
263 น.ส. ชนากานต์   เหล่ียมทอง 5560013686 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
264 อส.ทพ. สุลักษณ์ชัย  นาคน้อม 5570000260 กรม ทพ.14 พ.ย. 64 4901/64
265 นาง กาญจนา    บญุทศ 5570000748 ธ.เขตอุตสาหกรรม 304 ม.ค. 65 6101/64
266 นาง เกณฑ์    สวนมอญ 5570000749 ธ.เขตอุตสาหกรรม 304 ม.ค. 65 6101/64
267 ส.อ. ศุภณัฐ    แก้วเจือ 5570002000 ร.25 พนั.2 ธ.ค. 64 5501/64
268 ส.อ. อดิศร    เพง็คล้าย 5570002066 ร.25 พนั.2 ธ.ค. 64 5501/64
269 ร.ท. กฤตภาส    ไชยมงคล 5570002882 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
270 จ.ส.ท. สิทธพิร    ติ วต้ง 5570002902 ป.5 พนั.15 พ.ย. 64 4901/64
271 นาง เมตตา    ศรีมิ่งวงค์ 5570004204 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 65 6101/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
272 ส.อ. อนุสรณ์    ชนะแรง 5570004765 ร.25 พนั.2 ธ.ค. 64 5501/64
273 ส.ท. พรีพล    จ าปา 5570005048 ปตอ.1 พนั.6 ธ.ค. 64 5501/64
274 วา่ที่ ร.ต.หญิง จรรณภา  กีนะพนัธ์ 5570007262 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
275 น.ส. จันจิรา    บญุเชิด 5570007263 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
276 นาย ทกัษด์นัย    กีนะพนัธ์ 5570007264 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
277 นาย บ ารุง    บญุเชิด 5570007265 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
278 นาง อรทยั    บญุเชิด 5570007271 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
279 ส.ต. ไวท ์   คงเพช็ร์ 5570008497 ป.71 พนั.713 ธ.ค. 64 5501/64
280 นาง มณีวรรณ์  อุมารัตนวงศ์ 5570011722 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 65 6101/64
281 ส.อ. ด ารงค์    พลึิก 5570011821 ธ.ทุ่งสง ธ.ค. 64 5501/64
282 นาย พงษศั์กด์ิ    ปิ่นแก้ว 5570013061 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ม.ค. 65 6101/64
283 อส.ทพ. วริทธิ ์   บญุจันทร์ 5570013091 กรม ทพ.11 ธ.ค. 64 5501/64
284 อส.ทพ. อดิศร    อิ่มรัง 5570013499 กรม ทพ.14 พ.ย. 64 4901/64
285 อส.ทพ. เอกลักษณ์    รักร่วม 5570015635 กรม ทพ.41 ก.ย. 64 3761/64
286 ส.อ. กิตติทตั    ชัยรัตน์ 5570015692 ป.5 พนั.15 พ.ย. 64 4901/64
287 ส.อ. ถิรเดช    ขุนเมือง 5580000370 ร.8 พนั.1 ธ.ค. 64 5501/64
288 นาง สาริศา    ม่วงวฒันกูล 5580000470 ป.4 พนั.7 พ.ย. 64 4901/64
289 น.ส. ผุสดี    หวงัพทิกัษ์ 5580001573 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
290 ส.ต. เนตรน้อย    ชะอุ่มเกต 5580002813 ร้อย.ลว.ไกล 6 ธ.ค. 64 5501/64
291 ส.ต. วชัรพงษ ์   บญุเกิด 5580003118 รร.นส.ทบ. ก.พ. 64 1/64
292 ส.อ. สนธยา    แสนทวสุีข 5580003283 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 65 6101/64
293 อส.ทพ. อรรถพล  น้อยมูสิก 5580006043 กรม ทพ.46 พ.ย. 64 4901/64
294 ส.ท. สมโภชน์    นวลแก้ว 5580007410 กรม ทพ.48 ธ.ค. 64 5501/64
295 นาย อรชร    ศรียงพะเนา 5580007697 ธ.อุดรธานี ม.ค. 65 6101/64
296 ส.ต. พฒัน์พงษ ์   เหลาเพง็ 5580008243 พนั.สร.6 พ.ย. 64 4901/64
297 อส.ทพ. ภาณุวฒัน์  เนตรแสงศรี 5580008593 กรม ทพ.21 ธ.ค. 64 5501/64
298 ส.ต. ศุภวฒัน์    ฉวรัีกษ์ 5580010169 ร.21 รอ. ธ.ค. 64 5501/64
299 น.ส. มณทกานต์    มั่นใจ 5580011091 ธ.ก าแพงเพชร ม.ค. 65 6101/64
300 น.ส. รุ่งทพิย์    ชอบใจ 5580011493 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
301 ร.ท. ณพพงษ ์   เนตรน้อย 5580012663 มทบ.11 ก.ค. 64 2641/64
302 ส.อ. เฉลิม    สุค า 5580012993 ธ.บางล าภู ม.ค. 65 6101/64
303 ร.อ. กวนิ    ชัยเทพ 5580013375 ยย.ทบ. ธ.ค. 64 5501/64
304 ส.ท. สุทธศัิกด์ิ    แก้วเจือ 5580014009 พล.ร.15 ก.พ. 64 1/64
305 ส.ต. สุทธรัิกษ ์   หะจิ 5590001085 พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
306 ส.อ. ธนวฒิุ    อินทร์เอี่ยม 5590001200 ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
307 ส.ต. ธรีพร    โอนกระโทก 5590001221 พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64
308 ส.อ. พงศกร    คล้ายสีสงค์ 5590001269 พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64
309 นาย เกียรติศักด์ิ    ทรัพย์ล้น 5590005215 ธ.สมุทรสงคราม ม.ค. 65 6101/64
310 ส.ท. ธรีภทัร์  กิจวบิลูย์พานิช 5590006672 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
311 น.ส. ลินดา    พงิชัยภมูิ 5590007099 มทบ.21 ก.ย. 64 3761/64
312 น.ส. กนกวรรณ    ปญัญามัง 5590007748 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
313 อส.ทพ. ชัยวฒัน์  เลานามสิงห์ 5590008108 กรม ทพ.11 ธ.ค. 64 5501/64
314 นาย ชัยยุทธ    โมฬีชาติ 5590009486 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
315 น.ส. ละออง    หอมนาง 5590009487 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
316 นาย กิตติชัย    ศรีประเสริฐ 5590009709 ร.14 พนั.2 ธ.ค. 64 5501/64
317 นาง อัจฉรา    ศรีประเสริฐ 5590009712 ร.14 พนั.2 ธ.ค. 64 5501/64
318 นาง บวัลา    สายแก้ว 5590009944 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 65 6101/64
319 ส.ต. อัฐพล    ทดัอยู่ 5590012737 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 65 6101/64
320 น.ส. ขวญัฤทยั    ชมภวูเิศษ 5590013709 มทบ.27 ธ.ค. 64 5501/64
321 นาง อ ามร    ชมภวูเิศษ 5590013711 มทบ.27 ธ.ค. 64 5501/64
322 นาง เพยีรทอง    ชนะบญุ 5590014043 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
323 จ.ส.อ. ณพลเดช    แสนชา 5600000820 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 65 6101/64
324 นนส. นิรันดร์    พลูสุข 5600002089 รร.นส.ทบ. พ.ย. 64 4901/64
325 ส.อ. จิรายุทธ ์   ด้วงธรรม 5600002293 ป.9 พนั.109 ธ.ค. 64 5501/64
326 ส.ต. ภเูบศ    ดิษฐ์กระโทก 5600002719 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
327 นนส. สมพล    นาคสมบรูณ์ 5600003760 ร.21 รอ. ธ.ค. 64 5501/64
328 ส.ต. ปยิะวฒัน์    สายนต์ 5600004173 พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64
329 ส.ท. ธนายุทธ    แสนทวสุีข 5600005606 พนั.ร.มทบ.11 ต.ค. 64 4321/64
330 ส.ต. ชาติชาย    หอมนาน 5600005778 กอง สพบ.พล.ร.4 ธ.ค. 64 5501/64
331 อส.ทพ. ไกรรัฐ    แดนกาไสย 5600005931 กรม ทพ.11 ธ.ค. 64 5501/64
332 ส.ต. อโนทยั    ยาวลิาศ 5600005978 พนั.ปพ.รอ. ธ.ค. 64 5501/64
333 ส.ต. กฤษณชัย  สุวรรณรัตน์ 5600006721 พนั.สท. พ.ย. 64 4901/64
334 ส.ต. อดิศักด์ิ    สมุทรเขต 5600008393 รร.นส.ทบ. พ.ย. 64 4901/64
335 ส.ท. สุริยา    ศรีสุริยจันทร์ 5600009164 ร.16 ธ.ค. 64 5501/64
336 อส.ทพ. ธนัวา    ศิริพงษ์ 5600010777 กรม ทพ.46 พ.ย. 64 4901/64
337 อส.ทพ. บาสมิน    กือลือแม 5600011706 กรม ทพ.43 พ.ย. 64 4901/64
338 อส.ทพ. อาหะมะ    เซะอุแต 5600011727 กรม ทพ.43 พ.ย. 64 4901/64
339 อส.ทพ. พพิฒัน์พล  กลมกอม 5600011900 กรม ทพ.11 ธ.ค. 64 5501/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
340 ส.ต. กฤษดา    มากยอด 5600012191 พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64
341 อส.ทพ. นิวฒัน์    ดาทวี 5600012707 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
342 อส.ทพ. เกียรติศักด์ิ  ศรีเปา้ 5600013221 กรม ทพ.48 ธ.ค. 64 5501/64
343 อส.ทพ. นัทธพงศ์  พนัฤทธิด์ า 5600013261 กรม ทพ.48 ธ.ค. 64 5501/64
344 อส.ทพ. ธติิพล    ค ารณ 5600013431 กรม ทพ.48 ธ.ค. 64 5501/64
345 อส.ทพ. หมัดนอ    สุหลง 5600013533 กรม ทพ.48 ธ.ค. 64 5501/64
346 อส.ทพ.หญิง ปริศณี    มุกดา 5610000975 ทภ.4 พ.ย. 64 4901/64
347 อส.ทพ. ทศัน์ไชย  ไชยจิระธนโชติ 5610001503 กรม ทพ.48 ธ.ค. 64 5501/64
348 อส.ทพ. สิทธพิงษ ์   สีทอง 5610001589 กรม ทพ.48 ธ.ค. 64 5501/64
349 อส.ทพ. อนิรุต    สุทธพิล 5610001607 กรม ทพ.48 ธ.ค. 64 5501/64
350 อส.ทพ. นิพฐิพนธ ์ ค าเอี่ยม 5610001708 กรม ทพ.48 ธ.ค. 64 5501/64
351 ส.ท. ธนาวฒิุ    ยงเพชร 5610003480 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 65 6101/64
352 น.ส. ศุทธนิี    ศรีพลเวทย์ 5610004619 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ม.ค. 65 6101/64
353 น.ส. เสาวลักษณ์  วรีเดชก าแหง 5610005373 พธ.ทบ. ธ.ค. 64 5501/64
354 น.ส. จ าเนียร    ปลงใจ 5610005957 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 65 6101/64
355 นาง ล าเพย    นกเทศ 5610006113 ธ.ย่อยสถาบนัราชภฎัเพชรบรีุ ม.ค. 65 6101/64
356 ส.ท. กมลณัฐ    วงศ์สวสัด์ิ 5610006161 ธ.โรบนิสัน-ฉ.ช. ม.ค. 65 6101/64
357 ส.ท. วรัญญู    กาจารี 5610008397 ร.9 พนั.3 ธ.ค. 64 5501/64
358 ส.ต. มณเทยีร    สมบติัวงษ์ 5610009474 ร.31 พนั.1 รอ. ธ.ค. 64 5501/64
359 ส.ท. นัฐพล    ศรีวชิัย 5610010540 ป.4 พนั.4 ธ.ค. 64 5501/64
360 ส.ท. อนุพงศ์    รัตนะรัตน์ 5610010662 ป.5 พนั.15 พ.ย. 64 4901/64
361 อส.ทพ. อิบรอเฮม    พศิแลงาม 5610010954 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
362 อส.ทพ. ธนยศ    เย็นสม 5610012147 กรม ทพ.13 ธ.ค. 64 5501/64
363 ส.ท. อนุพนัธ ์   อุดใจ 5610013040 ธ.หล่มสัก ม.ค. 65 6101/64
364 ส.ต. กานต์ดนัย    ไค่นุ่นสิงห์ 5620000780 ส.พนั.1 ธ.ค. 64 5501/64
365 ส.ต. เกียรติภมูิ    คงเย็น 5620001713 ร.25 พนั.2 ธ.ค. 64 5501/64
366 ส.ต. จุลภคั    สังข์ทอง 5620001751 มทบ.43 พ.ย. 64 4901/64
367 อส.ทพ. เอกพล    นุ่นปาน 5620004279 กรม ทพ.46 พ.ย. 64 4901/64
368 น.ส. ค าเกิด    โสสุด 5620005117 พธ.ทบ. ธ.ค. 64 5501/64
369 อส.ทพ. สันติศักด์ิ    จิตรนารี 5620005203 กรม ทพ.46 พ.ย. 64 4901/64
370 ส.ต. ทรงพล    ข้างโต 5620005299 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 65 6101/64
371 นาง พฒัน์นรี    แก้วประสิทธิ์ 5620006432 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
372 นาย เนติ    เมืองช้าง 5620007780 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ธ.ค. 64 5501/64
373 พล.อส. นิภาส    ใจทา 5620008947 มทบ.35 ธ.ค. 64 5501/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
374 น.ส. กัลยาณี    ภตูน 5620009189 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
375 นาง สาว    ภตูน 5620009207 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
376 น.ส. อุรวรา    จันทร์โพธิก์ลาง 5620010464 ธ.พทุธมณฑล ม.ค. 65 6101/64
377 ส.ต. พรีะวทิย์    เจริญศิลป์ 5620011206 ป.71 พนั.713 ธ.ค. 64 5501/64
378 นาง บญุทริา    ทองย้อย 5620012033 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 64 5501/64
379 ส.ต. กันตพชิญ์    พรเดช 5620012358 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
380 ส.ต. เกียรติศักด์ิ    ศรีธรราช 5620012435 ม.พนั.4 พล.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
381 ส.ต. ธนวฒัน์    แก้วจีน 5620012954 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
382 ส.ต. กิรติ    จันทสวสัด์ิ 5620014490 ร.21 รอ. พ.ย. 64 4901/64
383 ส.ต. ธรีภทัร    แสงไสว 5620014714 ร.21 พนั.2 รอ. ธ.ค. 64 5501/64
384 ส.ต. นัฐพงษ ์   ขยันหา 5620014743 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 64 4901/64
385 ส.ต. ยุทธพงศ์    แซ่เตียว 5620014879 ร.12 พนั.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
386 ส.ต. วรพจน์    ทเุรียน 5620014900 ร.2 พนั.1 รอ. ธ.ค. 64 5501/64
387 ส.ต. ศุภชัย    สุเพง็ค า 5620014989 ร.12 พนั.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
388 ส.ต. สมคิด    พลขันธ์ 5620015005 ร.12 พนั.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
389 อส.ทพ. ภานุวฒัน์    จรศรชัย 5630001691 กรม ทพ.46 พ.ย. 64 4901/64
390 ร.ต.หญิง อารีรัตน์  บญุอนันทก์ุล 5630003232 รพ.รร.6 มิ.ย. 63 2061/63
391 นาง วไิลวรรณ    เขจรดวง 5630004156 ธ.เสนานิคม ม.ค. 65 6101/64
392 นาย สิทธ ิ   จันทรสนิท 5630004157 ธ.เสนานิคม ม.ค. 65 6101/64
393 ส.ต. อิทธชิัย    ใหม่แปลง 5630004780 ช.1 พนั.112 รอ. พ.ย. 64 4901/64
394 ส.ต. ปฏกิรณ์    จันศรี 5630005467 ม.4 พนั.5 รอ. พ.ย. 64 4901/64
395 ส.ต. กฤษณ์ปกรณ์  ไชยเสริฐ 5630006109 ร.112 พนั.2 ธ.ค. 64 5501/64
396 ส.ต. ฐาปนพงศ์    ค ากลม 5630006159 ร.31 พนั.2 รอ. ธ.ค. 64 5501/64
397 ส.ต. อนุศิษฐ์    รอบคอบ 5630006371 ร.31 พนั.1 รอ. มี.ค. 64 541/64
398 ส.ต. วรพล    ทองน้อย 5630007976 ปตอ.2 พนั.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
399 นาง บญุเรียง    บญุสินชัย 5630008515 พล.ร.6 ธ.ค. 64 5501/64
400 ส.ท. สุพล    สุวรรณรัตน์ 5630009415 ร.153 พนั.2 ส.ค. 64 3201/64
401 ส.ต. เกรียงไกร    กรงรัมย์ 5630010378 ร.12 พนั.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
402 ส.ต. ทกัษณิ    คนคล่อง 5630010540 ร.12 พนั.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
403 ส.ต. พลนิวฒัน์    ตรงดี 5630010691 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 64 4901/64
404 ส.ต. พชัรพล    ทองวลิาศ 5630010696 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 64 4901/64
405 ส.ต. พรีณัฐ    มากแก้ว 5630010710 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 64 4901/64
406 ส.ต. รัฐธรรมนูญ    นาคถ  า 5630010772 ร.12 พนั.2 รอ. พ.ย. 64 4901/64
407 ส.ต. วธิวฒัน์    ชินจักร 5630010839 ร.12 พนั.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
408 ส.ต. สยามรัฐ    แตงพรม 5630010892 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 64 4901/64
409 ส.ต. หสัดี    ลุนนี 5630010960 ร.12 พนั.2 รอ. พ.ย. 64 4901/64
410 ส.ต. อรรถพล    สุวรรณวงศ์ 5630011010 ร.21 รอ. พ.ย. 64 4901/64
411 ส.ต. อานุภาพ    อุตตะมา 5630011033 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 64 4901/64
412 ส.ต. อิทธพิล    จันทร์ผิว 5630011043 ร.12 พนั.3 รอ. พ.ย. 64 4901/64
413 นาย เรวตัร    นาหวัหนอง 5630011293 ธ.ถ.ติวานนท์ ม.ค. 65 6101/64
414 อส.ทพ. จิรวฒัน์    บญุแสน 5630011330 กรม ทพ.46 พ.ย. 64 4901/64
415 จ.ส.ต. สิริวชิญ์    อู่อรุณ 5630011570 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
416 อส.ทพ. ทรงพล    ระงับการ 5630011901 กรม ทพ.45 พ.ย. 64 4901/64
417 นาง ส ารวย    ระงับการ 5630011906 กรม ทพ.45 พ.ย. 64 4901/64
418 อส.ทพ. สุวรรณ    หล่อนกลาง 5630012067 กรม ทพ.14 พ.ย. 64 4901/64
419 อส.ทพ. ธรีะศักด์ิ    การชอบ 5630012119 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
420 อส.ทพ. พทิกัษพ์ล    บญุมาก 5630012141 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
421 อส.ทพ. รังสิมันต์ุ    กูลเกื อ 5630012165 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
422 น.ส. จ่อย    ศรีชมภู 5630012303 กรม ทพ.45 ต.ค. 64 4321/64
423 อส.ทพ. สุชาติ    อินปญัญา 5630012370 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
424 อส.ทพ. ประจักษ ์ พรหมสวสัด์ิ 5630012514 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
425 อส.ทพ. อรรถการ  นราภริมย์ 5630012554 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
426 อส.ทพ. ไกรสร    ร่มรุกข์ 5630012652 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
427 อส.ทพ. คฑาวธุ   แจ่มสะอาด 5630012653 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
428 อส.ทพ. ธานิตย์    กันณรงค์ 5630012877 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
429 อส.ทพ. อาทติย์    ชั่งสัจจา 5630013288 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
430 อส.ทพ. นพดล    เส็นบตัร 5640000671 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
431 นาง สุดาพร    จิตตรักษา 5640000848 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
432 อส.ทพ. นูรุดดิน  หะยีดือราแม 5640001280 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
433 อส.ทพ. จักรกฤษณ์  ไทยปาน 5640001369 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
434 อส.ทพ. เอกรัตน์    จูสุข 5640001401 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
435 อส.ทพ.หญิง ธนัย์ชนก    ชูชุม 5640002471 ทภ.4 พ.ย. 64 4901/64
436 อส.ทพ. อภสิิทธิ ์   สิงคิวบิลูย์ 5640002582 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
437 พลฯ คมสันต์    ตาลตอน 5640003018 พนั.จจ.รอ. พ.ค. 64 1601/64
438 พลฯ วชัรพล    สนตะคุ 5640003040 พนั.จจ.รอ. ธ.ค. 64 5501/64
439 ส.ต. จีระภฒัน์    ทพัทองหว้ย 5640003822 ร.12 พนั.2 รอ. พ.ย. 64 4901/64
440 นาย ธนัท    สารัมย์ 5640003861 ธ.ฝาง ม.ค. 65 6101/64
441 อส.ทพ. ภาณุกร    สยามพนัธ์ 5640004665 กรม ทพ.47 ธ.ค. 64 5501/64
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442 ส.ต. คณิศร    เติมสายทอง 5640005203 ช.1 พนั.112 รอ. พ.ย. 64 4901/64
443 ส.ต. ศิชล    ภกูาสอน 5640005754 ช.พนั.1 พล.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
444 น.ส. บงัอร    นิ่มนวล 5640005773 กรส.สก.ทบ. ธ.ค. 64 5501/64
445 อส.ทพ. มูฮัมมัดอิลฟ ี   สือแม 5640007441 กรม ทพ.49 ธ.ค. 64 5501/64
446 น.ส. ชัญญานุช    ภจูอม 5640007500 ธ.ส านักพหลโยธนิ ม.ค. 65 6101/64
447 อส.ทพ. ศุภกร    เรืองเดช 5640007817 กรม ทพ.23 พ.ย. 64 4901/64
448 นาย จุมพล    พศิวมิล 5640009511 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
449 นาง นิสาชล    ช านาญวงษ์ ต101317/28 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 65 6101/64
450 นาง ศรัญญา    ฉิมพฒุ ต102828/28 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 65 6101/64
451 พ.ท. บรรดา    ธอิัมพร ต103622/28 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
452 นาง ถนอม    แก้วประสิทธิ์ ต104765/28 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
453 ร.ต. จ าลอง    ระวงัส าโรง ต104882/28 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
454 ส.อ. ผัด    กันทา ต106041/28 ธ.ล าปาง ม.ค. 65 6101/64
455 นาง จารุวรรณ    บริบรูณ์ ต110432/29 ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว. ม.ค. 65 6101/64
456 นาง เจือ    ระวงัส าโรง ต116047/29 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
457 นาย แฉล้ม    ระวงัส าโรง ต116048/29 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
458 นาง พกิุลกาญจน์  ศิริไชยจ านงค์ ต11651/13 ธ.ประชานิเวศน์ 1 ม.ค. 65 6101/64
459 จ.ส.อ.หญิง เตือนกมล  แก้วขวญั ต117409/29 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 65 6101/64
460 จ.ส.อ. ไพบลูย์    แวว่สอน ต118491/29 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
461 นาง สุวรรณี    พนัธุเ์สือ ต123082/29 ธ.ย่อยมหาวทิยาลัยรามค าแหง ม.ค. 65 6101/64
462 นาง สายหยุด    แตงฉาย ต123206/29 ธ.โสตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ ม.ค. 65 6101/64
463 นาย จรัญ    พนัธน์าคา ต124335/29 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
464 นาง นิตยา    ด้วงฟกั ต124448/29 ธ.ปากเกร็ด ม.ค. 65 6101/64
465 ร.อ. วงศ์ศักด์ิ    ขาวนุ้ย ต125833/30 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
466 นาง ดวงนภา    อุบลชาติ ต127543/30 ธ.ปทมุธานี ม.ค. 65 6101/64
467 จ.ส.อ. ธนากร    หงษอ์ินทร์ ต130316/30 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
468 นาง ประภาพรรณ  โคตุระมา ต133451/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ม.ค. 65 6101/64
469 นาง สนิท    อันทะสุทธิ์ ต134229/30 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
470 นาย วรีวฒัน์    สินทวเีลิศ ต136956/30 ธ.เซ็นทรัล-แจ้งวฒันะ ม.ค. 65 6101/64
471 ร.ต. ทรงวฒิุ    อยู่สมบรูณ์ ต137835/30 ธ.พญาไท ม.ค. 65 6101/64
472 นาง เกี๋ยง    สุดสาคร ต138160/30 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
473 จ.ส.อ. ณรงค์    คงพนัธ์ ต138890/30 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 65 6101/64
474 นาง อรนุช    พพิธิกุล ต13939/14 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
475 นาง นิ่มอนงค์  คล่องค านวณการ ต140345/30 ธ.อุทยั-อยุธยา ม.ค. 65 6101/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
476 ร.ต. ประสิทธิ ์   ค าลือชา ต145261/30 มทบ.11 พ.ค. 64 1601/64
477 นาง บญุมา    พรหมกรุง ต147214/31 ธ.อุดรธานี ม.ค. 65 6101/64
478 นาง จันเพง็    ต้นสูง ต147413/31 ธ.อุดรธานี ม.ค. 65 6101/64
479 นาย สาทติย์    ไทยประสิทธิ์ ต148090/31 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
480 ส.อ. อุศเรช    ปู่วงั ต148245/31 ธ.อุดรธานี ม.ค. 65 6101/64
481 นาง ราตรี    มีวงศ์ ต148891/31 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
482 นาง ลัดดา ณัฐธรรมนันท์ ต152116/31 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
483 นาง ผ่องศรี    โพธิน์ิ่มแดง ต150133/31 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
484 นาย ทองดี    ผลาผล ต150247/31 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
485 จ.ส.อ. วษิณุ    ภมูิสัตยากร ต150266/31 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง ม.ค. 65 6101/64
486 ร.ต. ยอด    อยู่เพชร ต152447/31 ธ.สระแก้ว ม.ค. 65 6101/64
487 น.ส. บญุมี    โฆษณา ต157666/31 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 65 6101/64
488 นาง ดรุณี    วงษสั์นต์ ต157924/31 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 65 6101/64
489 นาง วมิล    กลัดประเสริฐ ต158159/31 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ม.ค. 65 6101/64
490 นาง จันทร์ฉาย    ขุนทอง ต158304/31 ธ.โลตัส ประชาชื่น ม.ค. 65 6101/64
491 นาง สมจิตร    อ าไพวนิช ต158415/31 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ม.ค. 65 6101/64
492 นาง บญุเจือ    ทองสุข ต160360/31 ธ.พษิณุโลก ม.ค. 65 6101/64
493 จ.ส.อ. ท านอง    คิมรัมย์ ต162492/31 มทบ.21 ธ.ค. 64 5501/64
494 นาง จินดา    โพธิส์ าราญ ต163097/31 ธ.น่าน ม.ค. 65 6101/64
495 นาง สุนทร    ศรีวสัิย ต163820/31 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ม.ค. 65 6101/64
496 นาง นงลักษณ์    เจริญจิตต์ ต165115/31 ธ.ชุมแพ ม.ค. 65 6101/64
497 ร.ท. สมศักด์ิ    สิทธศิรี ต168963/32 ธ.ยโสธร ม.ค. 65 6101/64
498 นาง อัญญารัตน์    ธรรมชาติ ต170183/32 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ม.ค. 65 6101/64
499 นาย สมศักด์ิ    จันทนะคีรี ต173634/32 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
500 น.ส. ไขแสง    แดงวเิศษ ต173822/32 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 65 6101/64
501 นาง อึ่ง    ภมูิสัตยากร ต175382/32 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง ม.ค. 65 6101/64
502 ส.อ. สมคิด    กู้นาม ต177289/32 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ม.ค. 65 6101/64
503 นาง ประไพ    พลอยพจิิตร ต177562/32 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ม.ค. 65 6101/64
504 นาง บญุนาค    อุปราช ต179064/32 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
505 ร.อ. เฉลิมชัย    รัตน์แสนโคตร ต180906/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
506 นาย บญุช่วย    หอมขจร ต182383/32 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 65 6101/64
507 ร.ต. ศิวรุจน์  วรรักษว์ฒันาพร ต183565/32 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
508 นาย สมภาร    พรมส าลี ต184304/32 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ม.ค. 65 6101/64
509 ส.อ. สมยศ    อินอ่อน ต185769/32 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
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510 นาง สมใจ    ด้วงบวั ต189999/32 ธ.พษิณุโลก ม.ค. 65 6101/64
511 พ.ต. สมบติั    ออมสิน ต190040/32 รวท.อท.ศอพท. ต.ค. 64 4321/64
512 นาย คมกริช    กลับน่วม ต190051/32 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
513 นาง สุดใจ    วงัค า ต191824/32 ธ.น่าน ม.ค. 65 6101/64
514 นาง หอมไกล    แสงงาม ต194536/32 ธ.สระบรีุ ม.ค. 65 6101/64
515 จ.ส.อ. วรพจน์    สุดสวาท ต194621/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 65 6101/64
516 นาย หล้อน    ปนัทะรส ต194734/32 ธ.พะเยา ม.ค. 65 6101/64
517 นาง ละออ    เสือแปน้ ต195287/32 ธ.โรบนิสัน ศรีราชา ม.ค. 65 6101/64
518 นาง ภาวติา    เรืองขจร ต195935/33 ธ.โชคชัย 4 ม.ค. 65 6101/64
519 นาง ส่วน    ร่ืนพล ต197408/33 ธ.เตาปนู ม.ค. 65 6101/64
520 นาง แดง    จาติเกตุ ต201526/33 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง ม.ค. 65 6101/64
521 นาง ปราณี    อ่อนตา ต201908/33 ธ.อุดรธานี ม.ค. 65 6101/64
522 น.ส. สมบญุ    จันทรา ต202410/33 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
523 นาง อุมาวรรณ    ไตรภมูิ ต202557/33 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 65 6101/64
524 นาง ทพิวรรณ    บวัดี ต202819/33 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
525 นาง บวัลี    พลยางนอก ต206898/33 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 65 6101/64
526 นาย มานพ    ตันติพริิยะ ต207166/33 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
527 นาง อุไร    ภู่ศรี ต208483/33 ธ.พษิณุโลก ม.ค. 65 6101/64
528 นาย พมิพ ์   ผายเมืองฮุง ต212023/33 ธ.สกลนคร ม.ค. 65 6101/64
529 นาง ทศันีย์    ผายเมืองฮุง ต212024/33 ธ.สกลนคร ม.ค. 65 6101/64
530 นาย บญุชัย    ลาภะสัมปนั ต212260/33 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
531 นาง มุขสุดา    ไทยประสิทธิ์ ต212966/33 ธ.ตาคลี ม.ค. 65 6101/64
532 นาง ล ายอง    ประดิษฐ์ ต213226/33 ธ.สุพรรณบรีุ ม.ค. 65 6101/64
533 จ.ส.อ. สากล    สารารัตน์ ต214888/33 ธ.ปากช่อง ม.ค. 65 6101/64
534 นาง ศรีสมัย    กิติราช ต215014/33 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 65 6101/64
535 นาง เสาวนี    กันทา ต216139/33 ธ.ล าปาง ม.ค. 65 6101/64
536 นาย เอื อน    บญุมี ต219685/33 ธ.ตาคลี ม.ค. 65 6101/64
537 นาง ณภทัร    ทองล้วน ต220626/33 ธ.พรานนก ม.ค. 65 6101/64
538 นาง ส ารวย    นิลโอโล ต220801/33 ธ.ชุมแพ ม.ค. 65 6101/64
539 นาย ด ารงค์    พนัธข์าว ต221907/33 ธ.บรีุรัมย์ ม.ค. 65 6101/64
540 นาย เชื่อง    ชัยประโคน ต221908/33 ธ.บรีุรัมย์ ม.ค. 65 6101/64
541 นาง สมจิตต์    เหลือโกศล ต22357/17 ธ.สมุทรสาคร ม.ค. 65 6101/64
542 นาง สุกัญญา    แสงเจริญ ต223920/33 ธ.น่าน ม.ค. 65 6101/64
543 นาง ล าพนู    รักษาทรัพย์ ต226307/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
544 นาง สมทรง    สายทอง ต227083/34 ธ.บางล าภู ม.ค. 65 6101/64
545 น.ส. พงษล์ดา    พจน์ไพเราะ ต227829/34 ธ.อุดรธานี ม.ค. 65 6101/64
546 นาง ดรุณี    ชุ่มเพง็พนัธุ์ ต228477/34 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ม.ค. 65 6101/64
547 นาย ขม    ระวงัทรัพย์ ต230580/34 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง ม.ค. 65 6101/64
548 นาย เกื อกูล    บรูณะพนัธ์ ต233014/34 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
549 นาง อิ่มใจ    ฤทธิล์  าเลิศ ต233235/34 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
550 จ.ส.อ. ประทวน    จันทร์โม ต235339/34 ธ.เพชรบรูณ์ ม.ค. 65 6101/64
551 นาง จุ่น    ค าเลิศ ต236133/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 65 6101/64
552 นาย วนิัย    สายปรีชา ต238050/34 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ม.ค. 65 6101/64
553 นาง ฟุ้ง    แสงผ่อง ต238961/34 ธ.ระยอง 2 ม.ค. 65 6101/64
554 นาย สมศักด์ิ    นารี ต239683/34 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
555 นาง ลัดดาวลัย์    นารี ต239684/34 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
556 ส.อ. พเิชต    ประกอบดี ต239865/34 ธ.ยโสธร ม.ค. 65 6101/64
557 นาง ใจ    ประกอบดี ต239910/34 ธ.ยโสธร ม.ค. 65 6101/64
558 นาง สมสุข    สังข์รุ่ง ต240394/34 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 65 6101/64
559 น.ส. อารยา    เรณูรส ต240523/34 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 65 6101/64
560 ร.ต. บรรจง    จ าปาพงษ์ ต240724/34 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
561 นาง สุรางค์รัตน์  จ าปาพงษ์ ต240737/34 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
562 นาง บน    นิ่มปรางค์ ต241520/34 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
563 นาง สุภาภรณ์    ส่งศิริ ต246028/34 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
564 จ.ส.อ. สุเทพ    ธงเงิน ต246303/34 ม.พนั.31 พล.ร.15 ต.ค. 64 4321/64
565 จ.ส.อ. สมปอง    เจริญอินทร์ ต246746/34 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
566 นาง ทองมั่น    เจริญอินทร์ ต246795/34 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
567 นาง ชุติภา    ภคูรองตา ต249805/35 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
568 นาง สนอง    กันภยั ต250906/35 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
569 ร.ต. ณรดม    ธริาบตุร ต255084/35 ธ.เสนานิคม ม.ค. 65 6101/64
570 นาง ปราณี    แก้วอุย ต255536/35 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 65 6101/64
571 นาย ธรีะพนัธ ์   สุวรรณะ ต257354/35 ธ.อุดรธานี ม.ค. 65 6101/64
572 นาย พชิัย    โนนจุ้ย ต259406/35 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
573 นาย จ ารัส    ดีมั่น ต260088/35 ธ.บางบวั ม.ค. 65 6101/64
574 นาง ขนิษฐา    ดีมั่น ต260097/35 ธ.บางบวั ม.ค. 65 6101/64
575 นาง กุหลาบ    เหมือนคิด ต260151/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
576 นาย สมบติั    แววกระโทก ต260296/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 65 6101/64
577 นาง ยุพนิ    หุ่นทอง ต260652/35 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน ม.ค. 65 6101/64
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
578 ร.ต. บญุร่วม    สมนึก ต268945/36 มทบ.21 พ.ย. 64 4901/64
579 นาง ปริณทพิย์  พงษจ์ันทร์ธาดา ต269173/36 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 65 6101/64
580 นาง มนัส    บตุรเต ต269425/36 ธ.เลย ม.ค. 65 6101/64
581 จ.ส.ต. สุริยศักด์ิ   พาสิงหสี์ ต270182/36 ธ.ชัยภมูิ ม.ค. 65 6101/64
582 นาง บญุชู    บญุจอม ต272068/36 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 65 6101/64
583 นาง ละคร    เมืองซอง ต272804/36 ธ.ชุมแพ ม.ค. 65 6101/64
584 ร.ต. สุพจน์    คณะสา ต273466/36 มทบ.11 พ.ค. 64 1601/64
585 นาง ส าเภา    คณะสา ต273467/36 มทบ.11 พ.ค. 64 1601/64
586 นาง ทองบด    คณะสา ต273468/36 มทบ.11 พ.ค. 64 1601/64
587 นาง ชุมพร    บตุรเวยีงพนัธ์ ต274642/37 ธ.สกลนคร ม.ค. 65 6101/64
588 นาง ล าเพย    คงพนัธ์ ต275990/37 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 65 6101/64
589 นาง ปราณิน    วฒันานนท์ ต276184/37 ธ.เซ็นทรัล-ล าปาง ม.ค. 65 6101/64
590 นาง สุพนิธ ์   กรุงริรันดร์ ต276445/37 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ม.ค. 65 6101/64
591 นาง เสาวณี    ธอิัมพร ต277246/37 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ม.ค. 65 6101/64
592 นาง บญุสม    เร่ิมยินดี ต277818/37 ธ.เตาปนู ม.ค. 65 6101/64
593 น.ส. ณัฐชัชกร    ชลัฐวงศ์ ต278231/37 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
594 จ.ส.อ. ธเนศ  แข็งธญัญกรรม ต278660/37 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ม.ค. 65 6101/64
595 นาง ณิชา    กู้นาม ต280011/37 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ม.ค. 65 6101/64
596 นาง ธดิาวรรณ    วงัสตางค์ ต280068/37 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
597 นาง ทองเล่ียง    อินทะจักร ต280069/37 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
598 นาง วนัเพญ็    โตสิงห์ ต280493/37 ธ.เพยีวเพลส ราชพฤกษ์ ม.ค. 65 6101/64
599 นาง น  าทพิย์    สุวรรณเสน ต281490/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
600 นาง กนกศรี    สุขแถม ต282130/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
601 นาง นวลจันทร์    อินอ่อน ต282890/37 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
602 จ.ส.อ. พรีพงษ ์   อ่ าทอง ต284470/38 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
603 นาง มะลิ    จงเจริญ ต33687/20 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ม.ค. 65 6101/64
604 นาง อารี    วรีะสัย ต41007/21 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5641/64
605 นาย ฉลวย    พุ่มนวม ต44521/22 ธ.เตาปนู ม.ค. 65 6101/64
606 พ.ท. จรูญ    ศรีวรรณ ต47300/22 ธ.ล าปาง ม.ค. 65 6101/64
607 นาง สมบญุ    อนุกูล ต49334/23 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
608 นาง จันทร์    สุขสอน ต49362/23 ธ.มวกเหล็ก ม.ค. 65 6101/64
609 นาง บงัอร    แสงใส ต53078/23 ธ.ถ.ช้างเผือก-ช.ม. ม.ค. 65 6101/64
610 จ.ส.อ. เสนาะ    สุวานิช ต53601/23 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 65 6101/64
611 นาง สวง    สุวานิช ต61595/25 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 65 6101/64

18



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
612 นาง อรุณี    รมยานนท์ ต61617/25 ธ.ถ.พระรามที่ 9-ถ.เสรี 7 ม.ค. 65 6101/64
613 นาง ล าชวน    พยัคฆพงษ์ ต68314/26 ธ.ตลาดเซฟวนั-น.ม. ม.ค. 65 6101/64
614 นาง อภญิญา    จันเทรมะ ต68671/26 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
615 นาง สุทธพิร    ไชยค านวน ต68965/26 ธ.กาฬสินธุ์ ม.ค. 65 6101/64
616 นาย มานพ    บตุรน  าเพชร ต69170/26 มทบ.11 พ.ย. 64 4901/64
617 ร.ท. พงศ์ธร    ทองเขตไทย ต69283/26 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ม.ค. 65 6101/64
618 นาง บวัลา    นาอุดม ต69956/26 ธ.เซ็นทรัล-อุดรธานี ม.ค. 65 6101/64
619 นาง แววตา    จันทมิ ต72208/26 ธ.ชลบรีุ ม.ค. 65 6101/64
620 นาย ณรงค์    ธนทะนาม ต73722/26 ธ.โสตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ ม.ค. 65 6101/64
621 จ.ส.อ. บญุยัง    ค าหอมกุล ต74225/26 ธ.รามอินทรา กม.4 ม.ค. 65 6101/64
622 น.ส. สมบญุ    โพธวิรรณ์ ต81267/27 ธ.อยุธยา ม.ค. 65 6101/64
623 น.ส. มณี    โพธิส์ามต้น ต81276/27 ธ.อยุธยา ม.ค. 65 6101/64
624 นาง กัญญาณัฐ    ธนะพชืน์ ต84413/27 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 65 6101/64
625 นาง บญุส่ง    สายสืบ ต85448/27 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
626 นาย ณรงค์    สายสืบ ต86016/27 ส่วนกลาง ธ.ค. 64 5501/64
627 นาง ชะเอิบ    เปรมประยูร ต86612/27 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-บางนา ม.ค. 65 6101/64
628 ร.ท. สายัณต์    ไชยนา ต88098/27 มทบ.46 ม.ค. 64 5541/63
629 ร.ต. เสรี    ยานะด า ต88618/27 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ม.ค. 65 6101/64
630 ร.ต. สุพจน์    บญุค า ต90826/27 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 65 6101/64
631 นาง พเยาว ์   เลิศลักษณ์ ต94065/28 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 65 6101/64
632 ร.ท. บรรจง    งามสนอง ต96563/28 มทบ.46 ม.ค. 64 5541/64
633 นาง ลัคนา    อาจรักษา ส10451/24 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 65 6101/64
634 นาง ประเสริฐ   เพลงสันเทยีะ ส15812/29 ธ.ชัยภมูิ ม.ค. 65 6101/64
635 นาง สังวาลย์    ส าราญจิตร ส16572/29 ธ.พษิณุโลก ม.ค. 65 6101/64
636 นาง กรวลัย    เพิ่มสิน ส17431/30 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 65 6101/64
637 พ.อ. ขจรศักด์ิ    โอฬารวตั ส20087/32 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 65 6101/64
638 นาง เฉลียว    พึ่งทอง ส21978/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ม.ค. 65 6101/64
639 พ.อ.พเิศษ รณฤทธิ ์   มีจันที ส22301/34 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 65 6101/64
640 นาง ดารุณี    อาจกล้า ส25041/37 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ม.ค. 65 6101/64
641 นาง อนงค์นาฏ    โมราสุข ส25365/37 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางแค ม.ค. 65 6101/64
642 นาง เรวดี    ศรีงามดี ส25559/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 65 6101/64
643 นาง แฉล้ม   ธรีะวฒันาวศิิษฎ์ ส7030/18 ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์-ข.ก. ม.ค. 65 6101/64
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หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดตั งแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนชั่วคราว
    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี  ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    
    ใบส าคัญความเหน็แพทย์, ค าส่ังใหอ้อกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ  า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ ใหถ้ือการสมัครครั งที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
    จึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครครั งแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ ใหติ้ดต่อ
    สอบถาม โทร.0 2654 7400 ต่อ 6465, 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั งสิ น
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