
ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 จ.ส.อ. ธนภทัร    ถือชัย 5395005260 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 65 1/65
2 นาย สายทอง    ศรีจันทร์หอม 5396001562 ธ.หล่มสัก ก.พ. 65 1/65
3 นาง เบญจมาศ    บญุมาก 5396002052 ธ.นครนายก ก.พ. 65 1/65
4 นาง ชลดา    กนัตะเพง็ 5396002103 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 65 1/65
5 นาง บวัก ี   สุขส าราญ 5396003665 ธ.สระบรีุ ก.พ. 65 1/65
6 นาง สุทพิย์    เสระทอง 5396005719 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. ก.พ. 65 1/65
7 พ.อ. วิรุฬห ์   ชัยสุวิรัตน์ 5401012589 ขว.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
8 นาง สุรภา    ภมีะโยธิน 5402004736 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
9 จ.ส.อ. ยิ้มแย้ม    ญาณสุวรรณ 5405004463 ธ.สระแกว้ ก.พ. 65 1/65
10 นาย บญุเกื้อ    ฉานสูงเนนิ 5405013778 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม. ก.พ. 65 1/65
11 จ.ส.อ. สาธิต    สิทธิชัย 5405014630 ธ.ทุ่งสง ก.พ. 65 1/65
12 จ.ส.อ. ฉลอง    จันเหลือง 5405018241 ธ.สระบรีุ ก.พ. 65 1/65
13 นาย วัชรวีร์    ธีระเดชโชติ 5405019240 ธ.ทาวน ์อนิ ทาวน์ ก.พ. 65 1/65
14 นาง มลิวัลย์    วรรณกอ้น 5406003637 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.พ. 65 1/65
15 นาง อไุร    ฐานดี 5406003842 ธ.ทา่แพ ก.พ. 65 1/65
16 นาง นชิานนัท ์   ศรีปริุ 5406003859 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ก.พ. 65 1/65
17 น.ส. ประภาพรรณ   วัชรีวงษ ์ณ อยุธยา5406003982 ธ.บรีุรัมย์ ก.พ. 65 1/65
18 นาง พชัรา    สวัสดี 5406004845 ธ.สระบรีุ ก.พ. 65 1/65
19 นาง บวัทอง    กองโชค 5406005494 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 65 1/65
20 นาง ศรัณยาพร    บริจินดา 5406005902 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
21 นาง ส าอางค์    วรรณพงศ์ 5406006006 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
22 นาง อบุล    ช านปิา่ 5406006388 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
23 นาง อารมณ์    แจ้งอว่ม 5406006902 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ ก.พ. 65 1/65
24 นาง นงค์เยาว์    ณ ล าปาง 5406007360 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.พ. 65 1/65
25 นาย บญุเบา    พนัธุลา 5406007866 ธ.ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
26 นาง นฤมล    อร่ามจันทร์ 5406008486 ธ.ทุ่งสง ก.พ. 65 1/65
27 นาง ทองจูม    จันทร์ทพิย์ 5406010521 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
28 นาง บญุจิรา    โตยิ่ง 5406010559 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 65 1/65
29 นาง เอื้อมพร   โบราณประสิทธิ์ 5406012914 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด ก.พ. 65 1/65
30 นาง สมจิตร    หลอดค า 5406012926 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด ก.พ. 65 1/65
31 นาง อ านวย    คงเติม 5406014708 ธ.หาดใหญ่ ก.พ. 65 1/65
32 ร.ท. สายชล    แจ้งกระจ่าง 5410001844 พล.ร.15 ก.ย. 64 3761/64
33 จ.ส.อ. สุรัตน ์   เพง็หนู 5410002831 มทบ.46 ต.ค. 64 4321/64
34 นาย สุชีพ    คชเจริญ 5410002965 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
35 จ.ส.อ. บญุเลิศ    ศรีสนธิ์ 5410003936 มทบ.36 ม.ค. 65 6101/64
36 จ.ส.อ. สุรชาติ    พทิกัษก์าญจน์ 5410005327 ธ.นครศรีธรรมราช ก.พ. 65 1/65
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37 นาง ยุพา    สบายยิ่ง 5410007503 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 65 1/65
38 นาง พนัทกิา    ประจญ 5410007583 ธ.พระปฐมเจดีย์ ก.พ. 65 1/65
39 นาย ส าเริง    กอ้นนาค 5410009073 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ก.พ. 65 1/65
40 ร.ต. กฤษณพงศ์    แกว้ยงกฎ 5410011368 ธ.ปตัตานี ก.พ. 65 1/65
41 นาง ฐานนัท ์   เหลือผล 5410012296 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
42 น.ส. อรณิชชา    พึ่งสติ 5410012425 ธ.เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ ก.พ. 65 1/65
43 ร.ท. วิชัย    ฤดีศานต์ 5410013313 ธ.สีลม ก.พ. 65 1/65
44 ส.อ. พศิ    ทองมาก 5410016378 มทบ.46 ต.ค. 64 4321/64
45 นาง สุรีย์    พฒุซ้อน 5410017095 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 65 1/65
46 นาย ไสว    สุดแกว้ 5410018495 ธ.ทาวน ์อนิ ทาวน์ ก.พ. 65 1/65
47 จ.ส.อ. พเิชษฐ์    กนัอนิทร์ 5410020057 ธ.นา่น ก.พ. 65 1/65
48 จ.ส.อ. สุพล    จ่านนัท์ 5410022501 ธ.อบุลราชธานี ก.พ. 65 1/65
49 นาย พฒิุพงศ์    นธิิสุวรรณ์เวช 5420000209 ธ.ถ.บรมราชชนนี ก.พ. 65 1/65
50 พ.ท. ดนยั    เครือนลิ 5420002554 ศอ.สพ.ทบ. ธ.ค. 64 5501/64
51 นาง นติยา    แปน้โคกกรวด 5420002721 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 65 1/65
52 น.ส. ภทัราพร    เลิศศุภปทัมา 5420003820 ธ.ตลาดไทย ก.พ. 65 1/65
53 นาง สายพณิ    สิทธิศรีจันทร์ 5420006453 ช.พนั.15 พล.ร.15 ม.ค. 65 6101/64
54 จ.ส.อ. ชลิต    ไพรินทร์ 5420009803 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
55 ร.ต. อคัรชัย    พยัคฆเพศ 5430000876 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
56 นาง เพญ็พร    พยัคฆเพศ 5430000880 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
57 นาง จิตต์ณัช    ปรีเลิศ 5430000974 ธ.จรัลสนทิวงศ์ ก.พ. 65 1/65
58 นาง จันทรา    วงษส์กลุ 5430002499 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.พ. 65 1/65
59 นาง เลิศลักษณ์    แสงวิเศษ 5430003347 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 65 1/65
60 นาย ยงยุทธ    ศรีสนธิ์ 5430003564 มทบ.36 ม.ค. 65 6101/64
61 นาง จ ารัส    ศรีสนธิ์ 5430003571 มทบ.36 ม.ค. 65 6101/64
62 นาง อรสา    ชาญค้า 5430003640 ธ.บางบวั ก.พ. 65 1/65
63 นาง กมลพร    โสตะภา 5430006147 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
64 ร.ต. วิชัย    เทนิสระเกษ 5430006508 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
65 จ.ส.อ. วิทยา    หนิหาดหงษ์ 5430006566 ร.12 พนั.3 รอ. ม.ีค. 64 541/64
66 นาง อทุมุพร    นาแพง 5430007685 ธ.ชุมพร ก.พ. 65 1/65
67 อส.ทพ. นรินทร์    เกตุแกว้ 5430009342 กรม ทพ.14 ม.ค. 65 6101/64
68 นาง ชลิดา    สร้อยระย้า 5430009746 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ก.พ. 65 1/65
69 พ.อ.อ.หญิง นภา  โมรินทร์ 5430009929 มทบ.11 ม.ค. 65 6101/64
70 นาย ธัชชัย    มนัเทศ 5430009978 ธ.เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ ก.พ. 65 1/65
71 นาย ปญัญา    เรืองชัย 5440000468 ธ.เชียงราย ก.พ. 65 1/65
72 นาง ค าหนอ้ย    ถาแกว้ 5440000483 ธ.เชียงราย ก.พ. 65 1/65
73 นาง ศรีนวล    สุทธิศิลป์ 5440001228 ธ.อู่ทอง ก.พ. 65 1/65
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74 นาง ค าพอก    จ าวงศ์ลา 5440003369 ธ.สกลนคร ก.พ. 65 1/65
75 ส.อ. ไพบลูย์    เหลืองสอาด 5440004855 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 65 1/65
76 นาง สมบญุ    จุเมอืง 5440006811 ธ.สระแกว้ ก.พ. 65 1/65
77 ส.อ. วิสิษฐ์    อรินทร 5440008048 ธ.เชียงราย ก.พ. 65 1/65
78 นาง กวิสรา    เรือนทองใบ 5440008330 ธ.แจ้งวัฒนะ ก.พ. 65 1/65
79 อส.ทพ. จันท ี   จันทะเกษ 5440008688 ธ.อบุลราชธานี ก.พ. 65 1/65
80 อส.ทพ. บญุส่ง    ลุนจักร 5440008712 ธ.นครพนม ก.พ. 65 1/65
81 นาง สมาภรณ์    ปอ้งค าลา 5450000245 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 65 1/65
82 นาง นงคราญ    พมิดี 5450000807 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 65 1/65
83 ส.อ. สมบติั    รักญาติ 5450000970 ธ.สนามเสือปา่ ก.พ. 65 1/65
84 จ.ส.อ. อทุยั    ชาพา 5450003318 รพศ.1 ม.ค. 65 6101/64
85 พล.อส. เอกชัย    หนมูา 5450004364 กรมพฒันา 4 ธ.ค. 64 5501/64
86 นาง สุนสิา    ชาตะวิถี 5450004680 ธ.หล่มสัก ก.พ. 65 1/65
87 พ.อ.หญิง ศศิธร    มณีแสง 5450005479 ยศ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64
88 นาง วิมล    แหง่เจริญ 5450005994 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ก.พ. 65 1/65
89 น.ส. ชนดิาภา    สวยศรี 5450006266 ธ.เทเวศร์ ก.พ. 65 1/65
90 ส.อ. ธนสิูน    กณุวงศ์ 5450007557 ธ.เลย ก.พ. 65 1/65
91 นาย ไสว    พนัธ์เลิศ 5450007859 ธ.ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
92 ส.อ. เสฎฐวุฒิ    ดับทกุข์รัฎฐ์ 5450008621 ธ.ตลาดเซฟวัน-น.ม. ก.พ. 65 1/65
93 จ.ส.อ. ปริญญา    ศรีวิชัย 5450008817 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 65 1/65
94 นาย เกยีรติศักด์ิ    สังข์เขียว 5450009931 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 65 1/65
95 น.ส. พกิลุ    ซุ้ยไกร 5450010871 ธ.ชุมแพ ก.พ. 65 1/65
96 น.ส. ณปภชั    วรศรี 5450011859 ธ.นครราชสีมา ก.พ. 65 1/65
97 จ.ส.อ.หญิง พยอม    กล่ินผกา 5450012460 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 65 1/65
98 ส.อ. อดุลย์    โสประดิษฐ 5450012570 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
99 นาย นพคุณ    จักร์แพง 5450013423 ธ.ตลาดไทย ก.พ. 65 1/65
100 นาง ต้ัน    จักร์แพง 5450013430 ธ.ตลาดไทย ก.พ. 65 1/65
101 นาง อนงค์    สุขย้อย 5460001289 ธ.ทุ่งสง ก.พ. 65 1/65
102 จ.ส.ท. ณัฐพงศ์    เสนห่์ 5460001913 ธ.เตาปนู ก.พ. 65 1/65
103 นาย สงวน    ทมุมากรณ์ 5460003508 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 65 1/65
104 จ.ส.อ. เพลียว    ตาเมอืง 5460004814 สพ.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
105 จ.ส.อ. คมเดช    ไทยอู่ 5460004824 บชร.4 พ.ย. 64 4901/64
106 ส.อ. อมัมร    อบมาพนัธ์ 5460005363 ศฝ.นศท.มทบ.22 ม.ค. 65 6101/64
107 จ.ส.อ. ทองพลู    แกว้กญัญา 5460005471 พนั.บริการ กบร.ศร. ม.ค. 65 6101/64
108 นาง อาพาภรณ์    แสนสี 5460005883 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด ก.พ. 65 1/65
109 นาง ทศพร    ตรีกลุ 5460006503 ธ.ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
110 นาง ทองมว้น    หมั่นอตุส่าห์ 5460006723 ช.พนั.15 พล.ร.15 ม.ค. 65 6101/64
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111 พ.ต. สุรชัย    แสงแกว้ 5460006906 นทพ. ต.ค. 64 4321/64
112 นาง ผอง    ทานอก 5460007467 ธ.บางบวั ก.พ. 65 1/65
113 นาง ทองใบ    คณะวาปี 5460009039 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
114 นาง กฤษติกา    คงสมพงษ์ 5460009306 ธ.บางบวั ก.พ. 65 1/65
115 นาย ณัฐพงษ ์   ทองอยู่ 5460009874 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 65 1/65
116 นาง อบุลวรรณ    ชัยสุวิรัตน์ 5460010686 ขว.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
117 นาง พลอย    แกว้สี 5460015081 ธ.ทุ่งสง ก.พ. 65 1/65
118 นาง แสงหล้า    อรินทร 5470000629 ธ.เชียงราย ก.พ. 65 1/65
119 นาง ค าแพง    ผิวผ่อง 5470001000 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ ก.พ. 65 1/65
120 ส.อ. ศิระ    นวลศรี 5470002331 ร.19 ส.ค. 62 2961/62
121 น.ส. สุภาวดี    ไชยโส 5470003246 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
122 นาย ประจักษ ์   สายแสง 5470003989 ร.151 พนั.3 ธ.ค. 64 5501/64
123 นาย ศรีสุเมธ    พนิติตานนท์ 5470005978 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.พ. 65 1/65
124 น.ส. นนัทยิา    ดวงจันทร์ 5470007266 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 65 1/65
125 พ.อ.พเิศษ พฤฒนนัท ์ หร่ิมเจริญ 5470007392 ขว.ทบ. ธ.ค. 64 5501/64
126 จ.ส.อ. นลากร    วรดี 5480001554 ม.3 พนั.18 ม.ค. 65 6101/64
127 ส.อ. บกักริม    อาแซ 5480001584 ร.153 พนั.3 ธ.ค. 64 5501/64
128 จ.ส.อ. ธนภทัร    สร้อยเพช็ 5480001601 ธ.บก.ทบ. ก.พ. 65 1/65
129 นาง จิดาภา    ยิ่งชัยภมูิ 5480002884 ธ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก.พ. 65 1/65
130 พล.อส. ชัยยุทธ    เบญ็จชาติ 5480003557 มทบ.17 ธ.ค. 64 5501/64
131 นาง จินดา    วรรณสาร 5480003961 ธ.อดุรธานี ก.พ. 65 1/65
132 ส.อ. เอกศรินทร์    หงษท์อง 5480004323 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ ก.พ. 65 1/65
133 น.ส. อนงค์    ทองมา 5480004548 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.พ. 65 1/65
134 นาย ชวน    กณุวงศ์ 5480006798 ธ.เลย ก.พ. 65 1/65
135 นาง หนเูวียง    กณุวงศ์ 5480006810 ธ.เลย ก.พ. 65 1/65
136 นาง จันทร์เพญ็    อบมาพนัธ์ 5480009583 ศฝ.นศท.มทบ.22 ม.ค. 65 6101/64
137 นาย อดุร    อบมาพนัธ์ 5480009596 ศฝ.นศท.มทบ.22 ม.ค. 65 6101/64
138 นาง เสาวนยี์    ศรีงาม 5480010242 ศอว.ศอพท. ธ.ค. 64 5501/64
139 นาย กานต์    ศรัทธาธิกลุ 5480010422 ธ.บางล าภู ก.พ. 65 1/65
140 นาย เสมอ    ต่ิงบญุ 5480010623 มทบ.36 ม.ค. 65 6101/64
141 นาง ฉงน    ต่ิงบญุ 5490000216 มทบ.36 ม.ค. 65 6101/64
142 นาง พศิมยั    ศรีสนธิ์ 5490000219 มทบ.36 ม.ค. 65 6101/64
143 นาง ธนพร    ดอกรัก 5490000241 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 65 1/65
144 นาง ปนดัดา    จันทร์ดี 5490000388 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 65 1/65
145 จ.ส.อ. ชัยยุทธ์    ฟกัเอี่ยม 5490000469 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 65 1/65
146 ส.อ. ปองพล    สังข์ประดิษฐ์ 5490000648 พล.ร.15 ธ.ค. 64 5501/64
147 จ.ส.อ. ธวัชชัย    ปยิวงค์ 5490002407 ร.19 พนั.2 ม.ค. 65 6101/64
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 จ.ส.ท. มาโนช    เรืองเดช 5490002802 มทบ.24 ม.ค. 65 6101/64
149 ส.ท. อนรัุกษ ์   อนิธิราช 5490003385 ร.13 พนั.2 ม.ค. 65 6101/64
150 น.ส. สุนลิทา    นยัเสถียร 5490003790 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 65 1/65
151 นาง กาญจนา    เกลา 5490003922 ธ.นครศรีธรรมราช ก.พ. 65 1/65
152 นาย เจริญฤทธิ ์  แกว้ปรีชาชาญ 5490004489 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.พ. 65 1/65
153 นาย ฐปนพ    ขรวงศ์ 5490004492 ธ.พะเยา ก.พ. 65 1/65
154 ส.อ. ชูชาติ    บญุสุขา 5490004992 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
155 นาย จินดา    กล่ินผกา 5490005703 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 65 1/65
156 จ.ส.อ. ฉลอง    จิสูงเนนิ 5490006364 กรม ทพ.41 ธ.ค. 64 5501/64
157 นาง สายสมร    อยู่สุขส าราญ 5490006704 ธ.พนสันคิม ก.พ. 65 1/65
158 นาง สี    สีสะอาด 5490007082 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
159 นาย พรีะพงษ ์   ดาราวงศ์ 5490007486 ธ.โชคชัย 4 ก.พ. 65 1/65
160 นาง กาญจนา    ไทยอู่ 5490009065 บชร.4 พ.ย. 64 4901/64
161 นาย สัน    ไทยอู่ 5490009067 บชร.4 พ.ย. 64 4901/64
162 นาย วีระกติต์ิ    ทพิยจันทร์ 5490011044 ธ.บก.ทบ. ก.พ. 65 1/65
163 ส.อ. ไกรฤกษ ์   ไชยศิลป์ 5490011600 ม.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
164 จ.ส.อ. ณัฐพงษ ์   ธรรมมานอก 5490011849 ร.8 พนั.2 ม.ค. 65 6101/64
165 นาง จันทร์จิรา    ดอนชาไพร 5500000149 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 65 1/65
166 นาย สุรินทร์    ดอนชาไพร 5500000152 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 65 1/65
167 นาย ประยงค์    เทนิสระเกษ 5500000641 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
168 นาง ส าลี    เทนิสระเกษ 5500000645 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
169 นาง อ าพนัธ์    อนิทร์สุวรรณ 5500002133 ธ.พทัลุง ก.พ. 65 1/65
170 นาง มณี    นยิมพงษ์ 5500004097 ธ.ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
171 นาง อรนชุ    แกว้เนตร 5500004102 ธ.ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
172 นาง กญัธิมา    ช่างแย้ม 5500004259 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
173 นาย พยนต์    จรรยา 5500005016 ธ.นราธิวาส ก.พ. 65 1/65
174 นาง บญุธรรม    เคารพรัตน์ 5500005684 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 65 1/65
175 นาง ปรียานชุ    วิจิตรเตมยี์ 5500005825 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.พ. 65 1/65
176 ส.อ. อนชุิต    วงศ์ภดูร 5500006278 ธ.ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
177 นาย ประหยัด    คนเจนดี 5500007404 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ ก.พ. 65 1/65
178 จ.ส.อ. ธนเกยีรติ    ทองย้อย 5500007774 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 65 1/65
179 นาย กมลชัย    คาพจิารณ์ 5510000362 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
180 นาย วีรศักด์ิ    คาพจิารณ์ 5510000364 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
181 นาง นนัทา    เสือแกว้ 5510000489 ธ.บก.ทบ. ก.พ. 65 1/65
182 ส.ท. วัชระ    ศรีสองเมอืง 5510000858 ธ.อดุรธานี ก.พ. 65 1/65
183 ส.อ. อณุดล    สุขโข 5510004112 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 65 1/65
184 ส.อ. เกริกพล    สิงหพ์ลับ 5510005109 รพศ.5 พนั.2 ม.ค. 65 6101/64
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185 นาง พรรณี    หงวนเสง่ียม 5510005175 ธ.ตลาดพงษเ์พชร ก.พ. 65 1/65
186 ส.อ. ชัยชนะ    สุขเจริญ 5510006201 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 65 1/65
187 จ.ส.อ. ภวูกฤต    ช่วยเจริญ 5510007145 ทภ.4 พ.ย. 64 4901/64
188 นาย ภาคภมู ิ   หนิชัยภมูิ 5510008223 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.พ. 65 1/65
189 นาย ทรงศิลป ์   ปาสาจะ 5510008289 ธ.เตาปนู ก.พ. 65 1/65
190 จ.ส.ต. นท ี   พนัธ์ทอง 5520000330 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
191 นาย พรวัฒน ์   การะเกษ 5520001274 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 65 1/65
192 ส.อ. ตระกลู    ปกัษณิศิริ 5520001506 ร.5 พนั.1 ม.ค. 65 6101/64
193 นาง ร าพรรณ์    หงษไ์ชยค า 5520003716 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 65 1/65
194 อส.ทพ. สุชิน    ใจดี 5520003801 ธ.อบุลราชธานี ก.พ. 65 1/65
195 จ.ส.อ. ธนาวี    แกว้โสภาค 5520005001 รพ.ค่ายวชิราวุธ ธ.ค. 64 5501/64
196 ส.อ. อบัดุลเราะมนั    มะแซ 5520006058 พล.ร.15 ม.ีค. 64 541/64
197 นาย เทพาทพิย์    มลิวัลย์ 5520006278 ธ.ลาดหญ้า ก.พ. 65 1/65
198 อส.ทพ. ไฉน    จินดาศิลป์ 5520006833 ธ.สกลนคร ก.พ. 65 1/65
199 นาง บาลัน    จินดาศิลป์ 5520006861 ธ.สกลนคร ก.พ. 65 1/65
200 อส.ทพ. อนนัต์    หมายเกื้อ 5520006955 ธ.อบุลราชธานี ก.พ. 65 1/65
201 นาง ทศัพร    บตุรศรีรักษ์ 5520006993 ธ.นางรอง ก.พ. 65 1/65
202 น.ส. พชัรียา    พลเชียงสา 5520009031 ธ.ขอนแกน่ ก.พ. 65 1/65
203 นาย ถวิล    ราชบญุคุณ 5520009143 ธ.อบุลราชธานี ก.พ. 65 1/65
204 นาง สุบรรณ    ตาเมอืง 5520010220 สพ.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
205 น.ส. พรฤดี    ปิ่นประดับ 5520010381 ธ.พญาไท ก.พ. 65 1/65
206 น.ส. รัชฎาภรณ์    วรรณสาร 5520013202 ธ.อดุรธานี ก.พ. 65 1/65
207 นาง รัตนากร    ไชยราช 5520013203 ธ.อดุรธานี ก.พ. 65 1/65
208 จ.ส.อ. สิทธิชัย    ไผ่ตาแบ้ 5520013823 ธ.คอสโม เมอืงทองธานี ก.พ. 65 1/65
209 นาย ทองใส    ผาสุข 5520014155 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ม.ค. 65 6101/64
210 นาง วัชรินทร์    ผาสุข 5520014165 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ม.ค. 65 6101/64
211 ส.ท. วัชระ    พทุธิมา 5520014229 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
212 นาง วรรณนอ้ย    มณีนวล 5520014296 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
213 ส.อ. พรชัย    ผาสุข 5520014522 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ม.ค. 65 6101/64
214 นาง ประนอม    ขันทะนะ 5520014609 ธ.นา่น ก.พ. 65 1/65
215 จ.อ. จิณณฤต   วรณันสกลุ 5520015314 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
216 น.ส. สกลุ    วรณันสกลุ 5520015398 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
217 จ.ส.อ. ภาคิน    กนัยายน 5520017897 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
218 นาง รวีวรรณ    หรัิญรัตน์ 5520018576 ธ.อตุรดิตถ์ ก.พ. 65 1/65
219 พ.ท. ปวิช    เจี้ยมกล่ิน 5530000677 ธ.กระทุ่มแบน ก.พ. 65 1/65
220 นาง ณัฐฑิรัฐ  ประวีณเจษฎากลุ 5530001625 ศศท. ม.ค. 65 6101/64
221 ส.อ. ศุภชัย    ยี่สุ่นแย้มกล่ิน 5530003411 ส.1 พนั.101 พ.ย. 64 4901/64
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222 พ.ท. ประลองยุทธ  ดิษบรรจง 5530004237 ธ.ล าปาง ก.พ. 65 1/65
223 นาย ปฐัตพงษ ์   ไวยโชติ 5530004292 ธ.รามอนิทรา กม.4 ก.พ. 65 1/65
224 นาง พยอม    ไวยโชติ 5530004293 ธ.รามอนิทรา กม.4 ก.พ. 65 1/65
225 นาย รัฐศาสตร์    อปุชา 5530008088 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 65 1/65
226 จ.ส.อ. เอกวิทย์    สิมมา 5540000130 ศคย.ขส.ทบ. ธ.ค. 64 5501/64
227 จ.ส.อ. อรรคพล    เต๊ียบทอง 5540001823 รร.ร.ศร. ม.ค. 65 6101/64
228 ร.อ. พริพงศ์    คงสมพงษ์ 5540001951 ธ.บางบวั ก.พ. 65 1/65
229 นาง จินดา    วุฒิสวัสด์ิ 5540003782 ธ.นา่น ก.พ. 65 1/65
230 นาย บญุเสียน    แกว้กญัญา 5540004425 พนั.บริการ กบร.ศร. ม.ค. 65 6101/64
231 นาง ไพบลูย์    แกว้กญัญา 5540004426 พนั.บริการ กบร.ศร. ม.ค. 65 6101/64
232 ส.อ. ประชารัตน ์   สมสมยั 5540004429 ธ.สระแกว้ ก.พ. 65 1/65
233 อส.ทพ. จรัญ    รกไพร 5540006073 ธ.ย่อยทา่วังผา ก.พ. 65 1/65
234 อส.ทพ. สมศักด์ิ    มงัคราช 5540006418 ธ.ถ.พหลโยธิน-ช.ร. ก.พ. 65 1/65
235 จ.ส.อ. ล้อมพงษ ์   สมพา 5540007921 พล.ม.1 ม.ค. 65 6101/64
236 ส.ท. อภนินัท ์   ส่วนนอ้ย 5540008556 ร.16 พนั.3 ม.ค. 65 6101/64
237 ส.ท. ชัยวัฒน ์   เงินกอง 5540008730 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 65 1/65
238 อส.ทพ. สุรักษ ์  โคตรโนนกอก 5540008950 กรม ทพ.21 ม.ค. 65 6101/64
239 จ.ส.ท. ชัยวัฒน ์   วงษต์ระ 5540009126 ร.25 พนั.1 ม.ค. 65 6101/64
240 ส.อ. จตุพล    สีสมยั 5550000060 กรม ทพ.22 ม.ค. 65 6101/64
241 อส.ทพ. เจริญ    ทองนอ้ย 5550002423 ธ.เลย ก.พ. 65 1/65
242 อส.ทพ. สุริญา    เชื้อกณุะ 5550002461 กรม ทพ.21 ม.ค. 65 6101/64
243 อส.ทพ. ศักด์ิสุริยา    ศรีคราม 5550002516 กรม ทพ.23 ม.ค. 65 6101/64
244 อส.ทพ. ทวีชัย    ขวาธิจักร 5550003360 ธ.สกลนคร ก.พ. 65 1/65
245 ส.ท. ธีระพงศ์    ดวงมะณี 5550004619 ร.13 พนั.3 ม.ค. 65 6101/64
246 อส.ทพ. เลิศวิทย์   สุวรรณชาติ 5550006678 กรม ทพ.11 ม.ค. 65 6101/64
247 อส.ทพ. วรวุธ    ติละบาล 5550006680 กรม ทพ.11 ม.ค. 65 6101/64
248 อส.ทพ. ยุทธดนยั    ขันทอง 5550006891 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ก.พ. 65 1/65
249 จ.ส.ต. ชนกนัต์    ตันสุรีย์ 5550007049 พล.ร.15 พ.ค. 64 1601/64
250 อส.ทพ. สมคิด    ยางนอก 5550007211 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 65 1/65
251 นาง ฐิตา    ศรีงาม 5550008007 ศอว.ศอพท. ธ.ค. 64 5501/64
252 นาง เบญญาภา    ส่วนนอ้ย 5550008082 ร.16 พนั.3 ม.ค. 65 6101/64
253 นาย สมนกึ    ส่วนนอ้ย 5550008083 ร.16 พนั.3 ม.ค. 65 6101/64
254 นาง นอ้ย    กลมเกลียว 5550009542 พนั.บริการ กบร.ศร. ม.ค. 65 6101/64
255 นาง หทยัรัตน ์   แกว้กญัญา 5550009543 พนั.บริการ กบร.ศร. ม.ค. 65 6101/64
256 พล.อส. ชุติพนธ์    วันดี 5550009788 ธ.ส านกัพหลโยธิน ก.พ. 65 1/65
257 ส.อ. อานนท ์   จ าปาค า 5560001741 ร.29 พนั.2 ม.ค. 65 6101/64
258 ส.ต. เฟื่องศักด์ิ    คุณากร 5560002018 ร.153 พนั.2 ธ.ค. 64 5501/64
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259 ส.อ. ไพศาล    ดวงแกว้ 5560002020 ร.15 พนั.4 พ.ย. 64 4901/64
260 น.ส. วชิราภรณ์    พลเชียงสา 5560003967 ธ.ขอนแกน่ ก.พ. 65 1/65
261 ส.อ. อนฐัพล    ทองล่ิม 5560004513 ธ.อา่งทอง ก.พ. 65 1/65
262 ส.ต. เมธี    กล่ินหอม 5560005340 ธ.ส านกัพหลโยธิน ก.พ. 65 1/65
263 นาย นาวิก    กล่ินทองค า 5560005826 ธ.บิ๊กซี นครปฐม ก.พ. 65 1/65
264 ส.อ. สาโรจน ์   อตัถาวะระ 5560006840 พล.ร.5 ธ.ค. 64 5501/64
265 น.ส. กติติภา    พศิวิมล 5560007155 ธ.บก.ทบ. ก.พ. 65 1/65
266 ส.ต. บณัฑิตย์    มากสิน 5560007326 ช.พนั.401 พล.พฒันา 4 ม.ค. 65 6101/64
267 นาง วนดิา    ก าลังเอก 5560008084 ธ.ส านกัพหลโยธิน ก.พ. 65 1/65
268 อส.ทพ.หญิง จรุงจิต   เจียมใจ 5560008113 ธ.สุไหงโก-ลก ก.พ. 65 1/65
269 นาง ส าฤทธิ ์   ลาดเงิน 5560009124 มทบ.210 ม.ค. 65 6101/64
270 นาง สมสุข    ยินดี 5560011640 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 65 1/65
271 อส.ทพ. วัฒนสิทธิ ์   เสนาค า 5560012708 กรม ทพ.21 ม.ค. 65 6101/64
272 น.ส. ลดาวัลย์    เรืองดี 5560013068 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 65 1/65
273 นาย นธิิรัชด์    จันทร์พฒุ 5560013709 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
274 อส.ทพ. ธวัชชัย    ชัยสาลี 5570000022 กรม ทพ.11 ม.ค. 65 6101/64
275 อส.ทพ. ฤทธิชัย   แกว้ประสิทธิ์ 5570000038 กรม ทพ.11 ม.ค. 65 6101/64
276 อส.ทพ. เอกลักษณ์    กง๋ซ้าย 5570000166 กรม ทพ.11 ม.ค. 65 6101/64
277 ส.อ. โกวิทย์    สีลอยอุ่นแกว้ 5570001432 ช.3 พนั.302 ม.ค. 65 6101/64
278 ส.ท. ก าพล    สารีค า 5570002408 พล.รพศ.1 ม.ค. 65 6101/64
279 จ.ส.อ. มนสั    สุขขา 5570002481 ร.3 พนั.3 ม.ค. 65 6101/64
280 อส.ทพ. ซาการียา    หะมะ 5570003326 ธ.ยะลา ก.พ. 65 1/65
281 ส.ต. จักรกฤต    ศรีชมภู 5570003807 พล.ร.15 ธ.ค. 64 5501/64
282 นาง พรพมิล    เลิศทองมี 5570003917 ช.พนั.8 พล.ม.1 ม.ค. 65 6101/64
283 ส.อ. กลุชาติ    บญุชู 5570004003 กรม ทพ.49 ม.ค. 65 6101/64
284 ส.อ. เกษมศักด์ิ    ชุ่มเชย 5570004192 ธ.แพร่ ก.พ. 65 1/65
285 น.ส. พรทพิย์    ระงับทกุข์ 5570005931 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
286 อส.ทพ. นฐัพงศ์    ชมภวูัง 5570006844 กรม ทพ.41 ม.ค. 65 6101/64
287 อส.ทพ. สนธยา    มนวุัตร์ 5570006872 กรม ทพ.41 ม.ค. 65 6101/64
288 ส.อ. ศักด์ินรินทร์  กรุงแสนเมอืง 5570006926 ธ.เซ็นทรัล-ช.ร. ก.พ. 65 1/65
289 อส.ทพ. อบุล    บวัระยานต์ 5570007158 กรม ทพ.11 ม.ค. 65 6101/64
290 อส.ทพ. สมชาย    จันทวงศ์ 5570008587 กรม ทพ.41 ม.ค. 65 6101/64
291 ส.ต. สหชาติ    หอแปน้ 5570008654 ร.151 พนั.3 ธ.ค. 64 5501/64
292 อส.ทพ. กฤษดา    เทพบ ารุง 5570008847 กรม ทพ.11 ม.ค. 65 6101/64
293 นาง นยิม    แมดพมิาย 5570009242 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
294 อส.ทพ. ปฐม    พนิากนั 5570011150 ธ.สุไหงโก-ลก ก.พ. 65 1/65
295 นาง บงัเอญิ    คนเจนดี 5570012055 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ ก.พ. 65 1/65
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296 นาง ธันยธรณ์    ซ่ือสัตย์ 5570012447 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
297 อส.ทพ. สุขุม    หอ้งโอสถ 5570012697 กรม ทพ.46 ธ.ค. 64 5501/64
298 ส.อ. สิทธิชัย    สอนคุ้ม 5570013497 ร.29 พนั.3 ม.ค. 65 6101/64
299 นาง สมหวัง    ช านาญจิต 5570013944 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
300 นาง ดาเรศ    โชติพนัธ์ 5570014868 ธ.รังสิต-คลอง 3 ก.พ. 65 1/65
301 อส.ทพ. บสัรี    มหูนะ 5570015562 กรม ทพ.41 ธ.ค. 64 5501/64
302 พ.อ. ภทัรณัฐ    สอนซ่ือ 5580000613 ธ.คอสโม เมอืงทองธานี ก.พ. 65 1/65
303 นาง ศิธิกรต์   เรืองเมธาพนัธ์ 5580000615 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.พ. 65 1/65
304 อส.ทพ. ยะยา    ลาเต๊ะ 5580002246 กรม ทพ.41 ม.ค. 65 6101/64
305 ส.อ. พรชัย    วันดีศรี 5580002917 ธ.บางบวั ก.พ. 65 1/65
306 ส.อ. อนรัุกษ ์   บญุดา 5580003465 พนั.ร.มทบ.21 ม.ค. 65 6101/64
307 ส.ต. เฉลิมขวัญ    อดุม 5580003807 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม. ก.พ. 65 1/65
308 ส.ต. ไมตรี    อตุมะชะ 5580004534 ป.6 พนั.106 ม.ค. 65 6101/64
309 ส.ต. เอกพล    ธรรมโร 5580006200 ส.พนั.1 พ.ย. 64 4901/64
310 นาง ชไมพร    ทองขัน 5580006453 ศฝ.นศท.มทบ.23 ธ.ค. 64 5501/64
311 ส.อ. กติติศักด์ิ    เชิดชู 5580007051 ทภ.2 ม.ค. 65 6101/64
312 อส.ทพ. อนรุิตน ์   จันทรัตน์ 5580007391 กรม ทพ.41 ธ.ค. 64 5501/64
313 จ.ส.อ. สมพร    นุ่มสกลุ 5580008907 กรม ทพ.41 ม.ค. 65 6101/64
314 น.ส. ลักขณา    บญุมาก 5580008928 พนั.จจ.รอ. ม.ค. 65 6101/64
315 ส.อ. รัชตพล    กณุจ๋า 5580009461 ป.21 พนั.20 ม.ค. 65 6101/64
316 ส.ต. กติติพฒัน ์   อดุมกนั 5580009779 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ม.ค. 65 6101/64
317 ส.อ. ทศพร    เนติพฒัน์ 5580010078 ร.19 พนั.1 ม.ค. 65 6101/64
318 ส.ต. สุวิจักขณ์    คงกระศรี 5580011509 ทภ.1 พ.ย. 64 4901/64
319 อส.ทพ. พงศ์ศิริ    มดีา 5580011700 กรม ทพ.11 ม.ค. 65 6101/64
320 จ.ส.อ. พงษศั์กด์ิ    แสงแดง 5580011958 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
321 อส.ทพ. ศัตวรรษ    ดีจรัส 5580012198 กรม ทพ.11 ม.ค. 65 6101/64
322 อส.ทพ. ศิริวัตร์    พทุธหอม 5590000190 กรม ทพ.11 ม.ค. 65 6101/64
323 ส.ต. เกริกพล    ทบักระโทก 5590002864 ร.153 พนั.1 ต.ค. 64 4321/64
324 นาง ปรานอม    ลายเสมา 5590005143 ธ.อยุธยา พาร์ค ก.พ. 65 1/65
325 ส.ท. สหธนา    ใจประเสริฐ 5590006244 พล.ร.15 ธ.ค. 64 5501/64
326 น.ส. นงคราญ    ถานกุร 5590006783 ธ.ส านกัพหลโยธิน ก.พ. 65 1/65
327 นาย ลือชา    พฤษวานชิ 5590007119 ธ.กระบี่ ก.พ. 65 1/65
328 น.ส. ปนดัดา    ฉิมมา 5590007261 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. ม.ค. 65 6101/64
329 ส.อ. ประเสริฐ    คงเจริญ 5590008489 ร.25 พนั.1 ม.ค. 65 6101/64
330 ส.ต. สุริยะ    ทองไพโรจน์ 5590009137 ม.พนั.31 พล.ร.15 ธ.ค. 64 5501/64
331 ส.ต. กนัตพฒัน ์   ศาสตร์เวช 5590010757 ช.พนั.9 พล.ร.9 ม.ค. 65 6101/64
332 ส.ต. ประสิทธิ ์ ทรัพย์คงเจริญ 5590010845 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 64 5501/64
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 นาง กรวรรณ    จันจอม 5590011980 สง.สด.จว.พ.ช. ม.ค. 65 6101/64
334 นาง สมยั    สุทธิอาจ 5590012944 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 65 1/65
335 อส.ทพ. คมสันต์    ชุมทมิ 5590012950 กรม ทพ.41 ม.ค. 65 6101/64
336 อส.ทพ. ศุภณัฐ    แกน่ภริมย์ 5590012968 กรม ทพ.41 ธ.ค. 64 5501/64
337 อส.ทพ. อรรถพล    แซ่โล่ 5590012975 กรม ทพ.41 ธ.ค. 64 5501/64
338 พล.อส. กฤษณะ  โอวาทานสุรณ์ 5590013085 มทบ.14 ม.ค. 65 6101/64
339 นาง ประไพ    วันดี 5590014373 พนั.สบร.22 บชร.2 ม.ค. 65 6101/64
340 นาย สมควร    หว่งรักษ์ 5590014374 พนั.สบร.22 บชร.2 ม.ค. 65 6101/64
341 น.ส. อโณทยั    หว่งรักษ์ 5590014375 พนั.สบร.22 บชร.2 ม.ค. 65 6101/64
342 น.ส. ออน    สุขปาน 5600000301 ดย.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
343 ส.ท. วรากรณ์    ผงสินสุ 5600003679 มทบ.210 ม.ค. 65 6101/64
344 ส.ต. ชาคริต    เพง็พลา 5600004090 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ก.พ. 65 1/65
345 ส.ท. พชยดนย์    ขวัญดี 5600004355 มทบ.15 ม.ค. 65 6101/64
346 จ.ส.ต. อลงกต    บญุมี 5600005203 ร.4 ม.ค. 65 6101/64
347 ส.อ. จอมทพั    ทา้วมณี 5600005864 กรม ทพ.31 ม.ค. 65 6101/64
348 อส.ทพ. เดชด ารงค์  แสงศรีเรือง 5600006599 กรม ทพ.41 ธ.ค. 64 5501/64
349 นาย ถิรกานต์    ผกาแดง 5600009109 ธ.เทเวศร์ ก.พ. 65 1/65
350 ส.ท. ธาวิน    พาแกว้ 5600009857 มทบ.36 ม.ค. 65 6101/64
351 นาง อกัษร    สุขดี 5600009920 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ม.ค. 65 6101/64
352 นาย เกรียงศักด์ิ    จันส าเร็จ 5600010308 ศซส.สพ.ทบ. ธ.ค. 64 5501/64
353 อส.ทพ. มะสายลี    เปาะจิ 5600010645 กรม ทพ.46 ม.ค. 65 6101/64
354 ส.ต. ภวูดล    เอยีดเชร 5600011027 ช.พนั.15 พล.ร.15 ม.ค. 65 6101/64
355 ส.ต. อนรัุกษ ์   กระแสสินธุ์ 5600011167 ช.พนั.15 พล.ร.15 ม.ค. 65 6101/64
356 ส.อ. ศุภอรรถ    พรมแดน 5600011647 สบ.ทหาร ม.ค. 65 6101/64
357 อส.ทพ. ประสิทธิ ์   แซ่หลี 5600011708 กรม ทพ.43 ม.ค. 65 6101/64
358 อส.ทพ. ศรีอมัพร    อดุมสุข 5600011789 กรม ทพ.43 ม.ค. 65 6101/64
359 จ.ส.อ. สมบติั    ช้างสา 5600012075 พนั.พฒันา 4 ม.ค. 65 6101/64
360 อส.ทพ.หญิง ณิชานนัท ์  พรหมทอง 5600013417 กรม ทพ.48 ม.ค. 65 6101/64
361 นาง จิราพร    เฉลิมชวลิต 5610000007 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
362 น.ส. ปรีดา    เพราแดง 5610000008 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
363 ส.อ. มาฮัมหมดั    ยูโซะ 5610000270 กรม ทพ.48 ม.ค. 65 6101/64
364 ส.ท. ภฤส    เอี่ยมละออ 5610000636 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 65 1/65
365 น.ส. นราภรณ์    ศรีโท 5610000962 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.พ. 65 1/65
366 ส.ท. ธนชัย    บวัเรือง 5610001190 ธ.โรบนิสัน สระบรีุ ก.พ. 65 1/65
367 อส.ทพ. กามลั    ลาเต๊ะ 5610001469 กรม ทพ.48 ม.ค. 65 6101/64
368 อส.ทพ. กติิศักด์ิ    เนาวภา 5610001476 กรม ทพ.48 ม.ค. 65 6101/64
369 ส.ท. ภวูเดช    ธรรมาวัติ 5610003723 ธ.ชลบรีุ ก.พ. 65 1/65
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370 ส.ต. อภสิิทธิ ์   หงษท์อง 5610004055 ร.2 พนั.2 รอ. ม.ค. 65 6101/64
371 ส.ท. ภาณุวัฒน ์   กว้างขวาง 5610004214 ร.29 พนั.1 ม.ค. 65 6101/64
372 อส.ทพ. นรินทร์    คงชนะ 5610005263 กรม ทพ.48 ม.ค. 65 6101/64
373 ส.ต. ปราโมทย์    พสุธา 5610006018 ช.1 พนั.112 รอ. ม.ค. 65 6101/64
374 ส.ต. ชาญณรงค์    บชูาบญุ 5610007226 ร.4 ม.ค. 65 6101/64
375 นาง ยาหยี    บชูาบญุ 5610007228 ร.4 ม.ค. 65 6101/64
376 นาย ส าราญ    บชูาบญุ 5610007231 ร.4 ม.ค. 65 6101/64
377 ส.ต. สิทธิศักด์ิ    หนอ่ทา้ว 5610007674 ธ.แพร่ ก.พ. 65 1/65
378 ส.ท. สุรยุทธ์    สิงคราช 5610008104 ช.พนั.8 พล.ม.1 ม.ค. 65 6101/64
379 ส.ท. ภนินัท ์   เชื้อศิริ 5610009450 ร.12 พนั.1 รอ. ม.ค. 65 6101/64
380 อส.ทพ. วรพล    พมิพศ์รี 5610010379 กรม ทพ.41 ธ.ค. 64 5501/64
381 อส.ทพ.หญิง ฉัตรลดา  สมพมติร 5610010895 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
382 ส.ท. กญุชกาจน ์ จันทร์ประเสริฐ 5610011223 มทบ.25 ม.ค. 65 6101/64
383 ส.ท. พฒันพงษ ์   บญุคุณ 5610012062 ธ.ย่อยออ่นนชุ ก.พ. 65 1/65
384 น.ส. เรณู    จันทร์หอม 5610012369 ธ.ส านกัพหลโยธิน ม.ค. 65 6101/64
385 นาง สมหมาย    อดุใจ 5610013038 ธ.หล่มสัก ก.พ. 65 1/65
386 น.ส. โสรยา    ณ ล าปาง 5620000717 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.พ. 65 1/65
387 นาย นกิร    ไทรแกว้ 5620002695 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
388 น.ส. อามนิะฮ์    นอ้ยพงษ์ 5620002891 ธ.เทเวศร์ ก.พ. 65 1/65
389 นาง ค าใบ    วันดีศรี 5620003010 ธ.บางบวั ก.พ. 65 1/65
390 นาง จันเพง็    ส้มเขียวหวาน 5620003146 ศฝ.นศท.มทบ.41 พ.ย. 64 4901/64
391 น.ส. บญุจิรา    ส้มเขียวหวาน 5620003149 ศฝ.นศท.มทบ.41 พ.ย. 64 4901/64
392 น.ส. ชัญญณัฐ    ศิลปท์องแท้ 5620003188 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.พ. 65 1/65
393 ส.ท. ยุทธนา    ชัยชิต 5620003543 ธ.เซ็นทรัล-ข.ก. ก.พ. 65 1/65
394 อส.ทพ. ทานทศัน ์   พวงพวา 5620004206 กรม ทพ.46 ม.ค. 65 6101/64
395 อส.ทพ. ณัฐวัฒน ์   ศรีวิชัย 5620004439 กรม ทพ.48 ม.ค. 65 6101/64
396 อส.ทพ. สหรัฐ    บญุโชติ 5620005605 กรม ทพ.41 ธ.ค. 64 5501/64
397 อส.ทพ. ณรงค์ฤทธิ ์   ค าแกว้ 5620006317 กรม ทพ.46 ธ.ค. 64 5501/64
398 นาง ระมล    นุ่มพบิรูณ์มาน 5620007689 ธ.ถ.สุขาภบิาล 1 ก.พ. 65 1/65
399 ส.ท. ปญัจพล    เริงสนาม 5620008827 มทบ.210 ม.ค. 65 6101/64
400 นาย ธวัชชัย    แกว้โสภาค 5620009064 รพ.ค่ายวชิราวุธ ธ.ค. 64 5501/64
401 น.ส. สุมาลี    แกว้โสภาค 5620009065 รพ.ค่ายวชิราวุธ ธ.ค. 64 5501/64
402 ส.อ. เอื้อองักรู    อรัญมติร 5620009085 ส.พนั.6 พล.ร.6 ม.ค. 65 6101/64
403 นาย ทองค า    ภตูน 5620009193 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 65 1/65
404 นาง สุนทร    ชอบนา 5620009531 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 65 1/65
405 นาย องอาจ    ชอบนา 5620009532 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 65 1/65
406 อส.ทพ. ประกฤษฎิ์    นามลี 5620010577 กรม ทพ.22 พ.ย. 64 4901/64
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407 น.ส. ณัฐสุดา    ค าผาย 5620011881 ศซบ.ทบ. ธ.ค. 64 5501/64
408 ส.ต. คมคิด    รุ่งรัศมี 5620012468 ม.4 พนั.5 รอ. พ.ย. 64 4901/64
409 ส.ต. นนทนนัท ์   ชมหอม 5620013083 ป.2 พนั.21 รอ. พ.ย. 64 4901/64
410 นาย ปฎมิากร    ศรีระอดุม 5620014306 ศบบ. ม.ค. 65 6101/64
411 น.ส. ศศิประภา    หล้าวิเศษ 5630000071 ธ.ตลาดเซฟวัน-น.ม. ก.พ. 65 1/65
412 ส.ต. นฤเบศน ์   ภนูาครบ 5630000494 ร.3 พนั.2 ม.ค. 65 6101/64
413 นาง ล าเอยีง    สมภาร 5630000496 ร.3 พนั.2 ม.ค. 65 6101/64
414 อส.ทพ. โสภณ    เนยีมปู่ 5630001158 กรม ทพ.46 ม.ค. 65 6101/64
415 อส.ทพ. อรรถพล   จันทร์บาลใจ 5630001656 กรม ทพ.48 ม.ค. 65 6101/64
416 นาย สกล    สกลุนา 5630002518 สห.ทบ. ธ.ค. 64 5501/64
417 นาง กองศรี    สุขขา 5630002880 ร.3 พนั.3 ม.ค. 65 6101/64
418 นาย ถนอม    สุขขา 5630002881 ร.3 พนั.3 ม.ค. 65 6101/64
419 ร.ต.หญิง ชลิดา    อยู่แกว้ 5630003661 รพ.รร.6 ม.ค. 65 6101/64
420 นาย รชต    เส็งเครือ 5630003667 รพ.รร.6 ม.ค. 65 6101/64
421 นาย นาวิน    ราชบญุคุณ 5630004075 นทพ. ม.ค. 65 6101/64
422 ส.อ. ราชัน    ราชบญุคุณ 5630004082 นทพ. ม.ค. 65 6101/64
423 นาง สมหมาย    ราชบญุคุณ 5630004085 นทพ. ม.ค. 65 6101/64
424 นาง ประมวล    กนัยายน 5630004415 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
425 น.ส. จุฑามาศ    สอาดเอี่ยม 5630004606 กอท.สก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
426 นาง หนกูรณ์    สมปอง 5630005183 ม.พนั.28 พล.ม.1 ม.ค. 65 6101/64
427 นาย อาจ    สมปอง 5630005184 ม.พนั.28 พล.ม.1 ม.ค. 65 6101/64
428 ร.ต. วีรวิทย์    ผ่องอนิทรีย์ 5630005254 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 ม.ค. 65 6101/64
429 ส.ต. ธีรพงษ ์   กหุลาบ 5630005450 ม.4 พนั.5 รอ. ม.ค. 65 6101/64
430 น.ส. รสิกา    วงค์บญุมาก 5630006493 กรส.สก.ทบ. ธ.ค. 64 5501/64
431 นาง อนิทริา    เนยีมหอม 5630008099 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
432 น.ส. วิภารัตน ์   พอ่ครวงค์ 5630009710 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
433 อส.ทพ. ณรงค์ศักด์ิ    ศรีแดง 5630011238 กรม ทพ.41 ม.ค. 65 6101/64
434 ส.ท. อนวุัฒน ์   นาหวัหนอง 5630011301 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.พ. 65 1/65
435 พล.อส. วัชรพงษ ์   เนดินอ้ย 5630011368 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. ก.พ. 65 1/65
436 นาย พรีะพงศ์    มานะเวทย์ 5630011458 สวพท.พบ. ม.ค. 65 6101/64
437 น.ส. โสภาพนัธ์    มานะเวทย์ 5630011459 สวพท.พบ. ม.ค. 65 6101/64
438 อส.ทพ. ณรงค์ชัย    สกลุสุขี 5630012102 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
439 อส.ทพ. นนัทวุฒิ    เอยีดมสีี 5630012122 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
440 อส.ทพ. พนัธ์    แปงค าใส 5630012138 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
441 นาง จิรนนัท ์   ขุนณรงค์ 5630012460 ธ.นครศรีธรรมราช ก.พ. 65 1/65
442 อส.ทพ. นรินทร์    เฉิดฉิ้ม 5630012506 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
443 อส.ทพ. นยิม    ช่วยด า 5630012511 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64

12



ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 อส.ทพ. วีระ    ทา้วหนอ่ 5630012538 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
445 อส.ทพ. อนพุงษ ์   แปงค าใส 5630012552 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
446 อส.ทพ. ทวี    ใฝ่เภสัช 5630012676 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
447 อส.ทพ. สงกรานต์    มลูหล้า 5630012717 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
448 นาง สมมาตร    สุขรุ่ง 5630012846 ธ.สนามเสือปา่ ก.พ. 65 1/65
449 นาย สุริยา    สงรัก 5630012847 ธ.สนามเสือปา่ ก.พ. 65 1/65
450 อส.ทพ. กติติศักด์ิ    จงไกรจักร 5630012859 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
451 ร.ต.หญิง ชิชญาส์ุ   ภทัรากลุพเิชฐ 5630013310 รพ.ค่ายพระยอดเมอืงขวาง ม.ค. 65 6101/64
452 ส.ต. จาตุรนต์    กนัทวี 5630013586 พนั.นร.รร.ส.สส. ก.ย. 64 3761/64
453 ส.ต. จิตรภาณุ    พทุธปราง 5630013597 รร.ช.กช. พ.ย. 64 4901/64
454 ส.ต. ภาคภมู ิ   สว่างศรี 5630014514 พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64
455 ส.ต. อ านาจ    ไชยวงค์ 5630015287 รร.ช.กช. ม.ค. 65 6101/64
456 นาง สาวิตรี    สุริยนต์ 5640000174 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 65 1/65
457 อส.ทพ. ชนะ    ราชสีห์ 5640000343 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
458 อส.ทพ. พลูชัย    แกว้พลู 5640000356 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
459 อส.ทพ. รุสลี    ตูหยง 5640000446 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
460 อส.ทพ. บญุโรจน ์   ขวัญปาน 5640000554 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
461 อส.ทพ. สมโชค    นวลนลิ 5640000560 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
462 นาง กติติกา    มามะ 5640001424 ม.พนั.31 พล.ร.15 ก.พ. 64 1/65
463 ส.ท. กติติภพ    สุวรรณ 5640001573 ร.153 พ.ย. 64 4901/64
464 อส.ทพ. นนัทวัฒน ์  ธรรมลังกา 5640001717 กรม ทพ.31 ม.ค. 65 6101/64
465 นาง ณัฐชนา    สืบหลา 5640001932 รพ.รร.6 ม.ค. 65 6101/64
466 นาย สรรเสริญ    สืบหล้า 5640001943 รพ.รร.6 ม.ค. 65 6101/64
467 อส.ทพ. จักรกฤษ    บวัละคร 5640002576 กรม ทพ.46 ต.ค. 64 4321/64
468 อส.ทพ. แสงชัย    โต๊ะสมนั 5640002908 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
469 พลฯ ธนพล    เพช็รหวล 5640003028 พนั.จจ.รอ. ม.ค. 65 6101/64
470 อส.ทพ. อเลียง    มอแซ 5640003754 กรม ทพ.41 ม.ิย. 64 2101/64
471 อส.ทพ. ประกจิ    รุ่งทอง 5640003946 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
472 อส.ทพ. สุธีรัตน ์   รัตนะ 5640003956 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
473 อส.ทพ. อภชิล   ภาพประดิษฐ์ 5640004675 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
474 อส.ทพ. ปกาสิต    ศรีใหม่ 5640007648 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
475 อส.ทพ. ศักสฤษฎ ์   วุฒิพนัธ์ 5640008104 กรม ทพ.47 ม.ค. 65 6101/64
476 อส.ทพ. อานสั    มะยาองิ 5640009661 กรม ทพ.41 ม.ค. 65 6101/64
477 นาย เอกชัย    ใหมเ่มอืงมลู 5650003283 ธ.ฝาง ก.พ. 65 1/65
478 พ.ต. เฉลิม    สุภมร ขส7358 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.พ. 65 1/65
479 นาง ลักษณ์    วิเชียรสาร ต101990/28 ธ.กาฬสินธุ์ ก.พ. 65 1/65
480 ร.อ. วิชาญ    ไพรสุวรรณ์ ต103510/28 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
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481 จ.ส.อ. มาโรจน ์   ขวัญอยู่ ต106038/28 ธ.เซ็นทรัล-ล.ป. ก.พ. 65 1/65
482 จ.ส.ท. จุรี    ยะมะโน ต106046/28 ธ.ล าปาง ก.พ. 65 1/65
483 จ.ส.อ. มานติย์    สุริยะเสน ต106376/28 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ก.พ. 65 1/65
484 จ.ส.ท. วิสุทธิ ์   มลูผล ต107884/29 ธ.ชุมแพ ก.พ. 65 1/65
485 นาง พรสว่าง    ลาภสาร ต108474/29 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.พ. 65 1/65
486 จ.ส.ท. นาญวัฒน ์   ใจอารีย์ ต109181/29 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 65 1/65
487 นาย อมัพร    อู่ข้าวอู่น้ า ต109729/29 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
488 นาง ตอง    อู่ข้าวอู่น้ า ต109730/29 ธนาณัติ ธ.ค. 64 5501/64
489 นาง สุภาภรณ์    ชุ่มชูศาสตร์ ต109790/29 ธ.สนามเสือปา่ ก.พ. 65 1/65
490 ร.ต. อวิรุทธ์    รักษาแกว้ ต109956/29 ธ.ทุ่งสง ก.พ. 65 1/65
491 นาง นาง    ศรีภา ต115326/29 ธ.นางรอง ก.พ. 65 1/65
492 จ.ส.อ. พสิิษฐ์    โสตะภา ต116066/29 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
493 นาง นนัทนา    เสาะขุนทด ต116719/29 ธ.ขอนแกน่ ก.พ. 65 1/65
494 จ.ส.ต. ไมตรี    ทศิลา ต123181/29 ธ.พะเยา ก.พ. 65 1/65
495 พ.ต. บญุทนั    กว้างกลาง ต123370/29 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.พ. 65 1/65
496 จ.ส.อ. ปรัชญาพล    สุขบรรเทงิ ต123664/29 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ก.พ. 65 1/65
497 น.ส. ภารณี    แสงประสิทธิ์ ต126104/30 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ ก.พ. 65 1/65
498 นาง ยุพา    พวงทรัพย์ ต127321/30 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 65 1/65
499 จ.ส.อ. ชวลิต    กนัตะเพง็ ต131661/30 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 65 1/65
500 นาง สายทอง    กลัยา ต132953/30 ธ.ถ.หว้ยแกว้-ช.ม. ก.พ. 65 1/65
501 จ.ส.ต. เพชรพศิ    ศรีโท ต133481/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.พ. 65 1/65
502 จ.ส.อ. นรัินดร์    ศรีงาม ต134609/30 ศอว.ศอพท. ธ.ค. 64 5501/64
503 นาง ประภาพรรณ  ประกระโทก ต134712/30 ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช ก.พ. 65 1/65
504 นาง นอ้ย    จันทร์ดี ต135979/30 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
505 ร.อ. กนัณพงศ์    ทองมั่น ต139190/30 ธ.ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร บ)ี ก.พ. 65 1/65
506 นาง ธิดาทพิย์    อดุมบวั ต140838/30 ธ.ชุมแพ ก.พ. 65 1/65
507 นาง เยี่ยม    เครือวัลย์ ต141350/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 65 1/65
508 นาย จ๋อม    อปุจักร์ ต143225/30 ธ.นา่น ก.พ. 65 1/65
509 ร.ต. สุรพล    สุริยวงษ์ ต143552/30 ธ.อตุรดิตถ์ ก.พ. 65 1/65
510 ร.ท. อมร    เคนดง ต145012/30 มทบ.46 ต.ค. 64 4321/64
511 นาง บญุชู    เมฆสุวรรณ์ ต146400/31 ธ.นครนายก ก.พ. 65 1/65
512 จ.ส.อ. สุรชาติ    บญุจอม ต146619/31 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 65 1/65
513 นาง ละเอยีด    ทรัพย์มลู ต14823/15 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.พ. 65 1/65
514 นาย พศิณุ    สังข์รอด ต148856/31 ธ.หนา้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ก.พ. 65 1/65
515 จ.ส.อ. ชาญวิทย์    ยะสูงเนนิ ต149491/31 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
516 นาง ขวัญตา    คล้ายจินดา ต150742/31 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 65 1/65
517 นาง ระเบยีบ    ไชยโส ต153372/31 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
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518 นาย ส าราญ    ข ามา ต155770/31 ธ.บิ๊กซี-น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.พ. 65 1/65
519 นาง ศศิกานต์    มงัคลาด ต159431/31 ธ.ถ.เพชรเกษม - บางแค ก.พ. 65 1/65
520 นาง สมศรี    นชุนารถ ต160065/31 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
521 นาง ลัดดาวัลย์    กล่ าศิริ ต160420/31 ธ.อตุรดิตถ์ ก.พ. 65 1/65
522 นาง รุจิพชัร์    พร้อมมลู ต160521/31 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 65 1/65
523 นาง วัชรี    เอี่ยมจ้อย ต161493/31 ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช ก.พ. 65 1/65
524 นาง เอื้อน    โรจนปาน ต162799/31 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 65 1/65
525 นาง ประสงค์    พมิพสั์มฤทธิ์ ต164737/31 ธ.เพชรบรูณ์ ก.พ. 65 1/65
526 นาง นารี    บวัขาว ต166805/31 ธ.สกลนคร ก.พ. 65 1/65
527 นาย ทองค า    วงศ์มลู ต173450/32 ธ.ล าปาง ก.พ. 65 1/65
528 น.ส. ศิริลักษณ์    เกตุดาว ต174835/32 ธ.พระปฐมเจดีย์ ก.พ. 65 1/65
529 นาง บวัล า    ไชยโกษฐ์ ต176299/32 ธ.บา้นไผ่ ก.พ. 65 1/65
530 จ.ส.อ. สุวิมล    พลเชียงสา ต178031/32 ธ.ขอนแกน่ ก.พ. 65 1/65
531 นาง พฒันา    พลเชียงสา ต178032/32 ธ.ขอนแกน่ ก.พ. 65 1/65
532 นาง ทอน    พมิพไ์สย์ ต179187/32 ธ.พนมสารคาม ก.พ. 65 1/65
533 นาย ปราโมทย์    เครือแกว้ ต180078/32 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.พ. 65 1/65
534 นาง สวง    เครือแกว้ ต180079/32 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.พ. 65 1/65
535 นาย เกรียงศักด์ิ    สงวนพนัธ์ ต183892/32 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
536 นาย อภชิาติ    การสูงเนนิ ต185041/32 ธ.ปากช่อง ก.พ. 65 1/65
537 นาง บญุลือ    เปาอนิทร์ ต185260/32 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 65 1/65
538 พ.อ.ท. ส าราญ    เนตรโรจน์ ต185776/32 นทพ. ต.ค. 64 4321/64
539 จ.ส.อ. วิโรจน ์   ชัยสงคราม ต187012/32 ธ.ปตัตานี ก.พ. 65 1/65
540 นาง วรรณา    สมานวงษพ์นา ต18817/16 ธ.อทุยัธานี ก.พ. 65 1/65
541 นาง ออ่นสา    ทริะบตุร ต190994/32 ธ.ขอนแกน่ ก.พ. 65 1/65
542 นาง จันทร์    อปุจักร์ ต191698/32 ธ.นา่น ก.พ. 65 1/65
543 น.ส. ประยงค์    เผือกยิ้ม ต194794/32 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.พ. 65 1/65
544 นาง ต้ัว    เหนี่ยวองอาจ ต195865/33 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 65 1/65
545 นาง ค าปุ่น    มงุคุณแสน ต198775/33 ธ.เลย ก.พ. 65 1/65
546 นาง ม ี   ปะตังทะสา ต200381/33 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
547 นาง ลา    ผดุงสมยั ต200427/33 ธ.ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
548 นาง สุวรรณ์    รู้การนา ต202112/33 ธ.นครราชสีมา ก.พ. 65 1/65
549 นาง อรพนิทร์    ตรงดี ต205829/33 ธ.โรบนิสัน-มกุดาหาร ก.พ. 65 1/65
550 น.ส. ฐิดารัฐฐ์    ศรีธรรมา ต206134/33 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-บางนา ก.พ. 65 1/65
551 นาง ฉัตรชนก    คชเจริญ ต206399/33 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
552 พ.อ.ต.(ทอ.) นท ี   โมกสกลุ ต207042/33 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ก.พ. 65 1/65
553 นาง บษุยา    โมกสกลุ ต207043/33 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ก.พ. 65 1/65
554 จ.ส.อ. โกศล    เดชโนนสังข์ ต208511/33 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 65 1/65
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555 นาง นฤมล    พลนนัท์ ต209542/33 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ ก.พ. 65 1/65
556 นาง ทองเลียม    นวนงาม ต209646/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 65 1/65
557 จ.ส.อ. พทิกัษ ์   กรุงริรันดร์ ต213416/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.พ. 65 1/65
558 นาง ทรงศรี    ศรีสิงห์ ต214023/33 ธ.โชคชัย 4 ก.พ. 65 1/65
559 นาง กาญจนา    ขรวงศ์ ต214452/33 ธ.พะเยา ก.พ. 65 1/65
560 นาย อาวุธ    นลีะวงค์ ต214930/33 มทบ.21 ต.ค. 64 4321/64
561 นาง ละออ    เล้าเจริญ ต216472/33 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
562 นาง ศศิภา    รัตถิกลุ ต216802/33 ธ.ถ.ประจักษ-์แยกศาลหลักเมอืง ก.พ. 65 1/65
563 นาง เพญ็พรรณ    ถิ่นวิไล ต217787/33 พธ.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
564 นาง ยุพา    ตันสวัสด์ิ ต220384/33 ธ.ล าพนู ก.พ. 65 1/65
565 นาง สายชล    พงษเ์พยีร ต222060/33 ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ก.พ. 65 1/65
566 นาง วรรณา    ออ่งสุวรรณ ต224203/34 ธ.พทุธมณฑล ก.พ. 65 1/65
567 นาง สุมล    อว่มภกัดี ต224516/34 ธ.อยุธยา พาร์ค ก.พ. 65 1/65
568 นาย จันท ี   อนัทะนาม ต225687/34 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ก.พ. 65 1/65
569 น.ส. สมคิด    พุ่มลออ ต226412/34 ธ.ย่อยมหาวิทยากรุงเทพ-วิทยาเขตรังสิต ก.พ. 65 1/65
570 นาย ละออ    มว่งมี ต226653/34 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ ก.พ. 65 1/65
571 จ.ส.อ. ปญัญา    ระกติิ ต226747/34 ธ.พระปฐมเจดีย์ ก.พ. 65 1/65
572 นาย ชุนเล้ียง    เอี่ยมสอาด ต227162/34 ธ.สามพราน ก.พ. 65 1/65
573 นาง เซ้ียง    คชเจริญ ต227402/34 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
574 นาง คูณ    เสาโกมทุ ต229425/34 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ ก.พ. 65 1/65
575 นาง เฉลียว    ทรงแสงจันทร์ ต230224/34 ธ.ถ.เพชรเกษม - บางแค ก.พ. 65 1/65
576 นาง จั๋น    บญุมา ต232661/34 ธ.ฝาง ก.พ. 65 1/65
577 ร.ต. ด ารงค์    ศรีปริุ ต232845/34 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ก.พ. 65 1/65
578 นาง บวัค า    ศรีปริุ ต232847/34 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ก.พ. 65 1/65
579 นาย ประพนัธ์    ต้นพงษ์ ต233800/34 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.พ. 65 1/65
580 นาง พรรณราย    ทองหล่อ ต234392/34 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
581 นาง อ าไพ    รังกลู ต235160/34 ธ.ถ.รัตนาธิเบศร์ ก.พ. 65 1/65
582 ร.ต. อดุลย์    สินบญุยก ต237359/34 กรม ทพ.41 ธ.ค. 64 5501/64
583 นาย ปรีชา    มรินทร์สิงห์ ต238495/34 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.พ. 65 1/65
584 นาง สุมาลี    กกแกว้ ต239876/34 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
585 นาง อษุา    แทง่หนิ ต241638/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 65 1/65
586 จ.ส.อ. นรินทร์ชัย    พายุหะ ต242010/34 ธ.ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
587 นาง สุวรรณทอง    สายทอง ต242622/34 ธ.สกลนคร ก.พ. 65 1/65
588 นาย สุรฉัตรชัย    ช้างพนัธุ์ ต243106/34 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.พ. 65 1/65
589 นาย ประเสริฐ    เคนวงษ์ ต247137/34 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 65 1/65
590 ร.ต.(ทอ.) ละมลู    จุริทะโย ต247867/35 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.พ. 65 1/65
591 นาง วัลลา    ทมิเดช ต248238/35 ธ.พจิิตร ก.พ. 65 1/65
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592 น.ส. ณัฐจิตรา    คงพฒันอ์ษัดิน ต249173/35 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 65 1/65
593 จ.ส.อ. เกรียงไกร    ปรางจันทร์ ต250510/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 65 1/65
594 นาง แดง    เพิ่มอดุม ต250688/35 ธ.อรัญประเทศ ก.พ. 65 1/65
595 นาง ฝ้าย    ยินดี ต252450/35 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 65 1/65
596 นาง พรทพิย์    กจิทองเจริญ ต254673/35 ธ.ย่อยลาดกระบงั ก.พ. 65 1/65
597 นาย สุภศักด์ิ    ใจใสสุข ต255140/35 ธ.ปากเกร็ด ก.พ. 65 1/65
598 นาย จ ารัส    แปน้โคกกรวด ต255337/35 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 65 1/65
599 น.ส. บญุมา    อว่มภมร ต255388/35 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 65 1/65
600 ร.ท. วงศ์เดช    พมิดี ต255766/35 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 65 1/65
601 นาง ทองใบ    ไพรสุวรรณ์ ต256294/35 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
602 นาง จันดี    อาจเจริญ ต256295/35 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
603 นาง ฐานติา    ฉลาดล้น ต257441/35 ธ.ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
604 นาง เง้อว    สีมาพนัธุ์ ต25782/18 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ก.พ. 65 1/65
605 นาง จ าเริญ    แกว้ชมภู ต259261/35 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.พ. 65 1/65
606 น.ส. กลุชุลี    พลายโถ ต259570/35 ธ.หวัหมาก ก.พ. 65 1/65
607 น.ส. ลัดดา    ไชยพศิ ต260909/35 ธ.พระประแดง ก.พ. 65 1/65
608 นาง เพญ็ศรี    หนิซ้อน ต260994/35 ธ.เพชรบรูณ์ ก.พ. 65 1/65
609 นาง วราพร    สุภาพงศ์ ต262483/35 ธ.เลย ก.พ. 65 1/65
610 จ.ส.อ. ธนาธิป    ไทยภกัดี ต262978/35 ธ.อดุรธานี ก.พ. 65 1/65
611 นาย อวยชัย    แกว้ใส ต264571/36 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 65 1/65
612 นาง ลักขณา    ปรางจันทร์ ต265186/36 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 65 1/65
613 นาง เรียน    ปรางจันทร์ ต265188/36 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 65 1/65
614 นาง ถิน    ชัยสงคราม ต266080/36 ธ.ปตัตานี ก.พ. 65 1/65
615 นาง เกษร    ปานเทศ ต266334/36 ธ.บางบวั ก.พ. 65 1/65
616 พ.ต. เชษฐา    ศรีบริุนทร์ ต268324/36 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 65 1/65
617 นาง ศิริภรณ์    ศรีบริุนทร์ ต268332/36 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 65 1/65
618 นาง รัตนา    เหมวรานนท์ ต268735/36 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด ก.พ. 65 1/65
619 นาง นนัทยิา    แซ่ต้ัง ต272263/36 ธ.ยโสธร ก.พ. 65 1/65
620 น.ส. นภา    แสงพนัธ์ ต272264/36 ธ.ยโสธร ก.พ. 65 1/65
621 ร.อ. ประสิทธิ ์   ณ ล าปาง ต274137/37 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.พ. 65 1/65
622 นาง วรัมพร    โภชนา ต274761/37 ส.พนั.23 ทภ.3 ม.ค. 65 6101/64
623 นาง ลันทม    กายสิทธิ์ ต275611/37 ธ.นครราชสีมา ก.พ. 65 1/65
624 นาย สุรชัย    ศาสตร์สมยั ต275883/37 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 65 1/65
625 จ.ส.อ. ศิรภพ    วัฒนานนท์ ต276133/37 ธ.เซ็นทรัล-ล าปาง ก.พ. 65 1/65
626 จ.ส.อ. ประยูร    สมพงษเ์จริญ ต277118/37 พนั.ช.คมศ.พล.ช. ม.ค. 65 6101/64
627 นาง เฉลียว    คาพจิารณ์ ต277809/37 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
628 นาย สมหวัง    คาพจิารณ์ ต277813/37 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
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629 นาง ศรีพนู    อิ่นแกว้ ต279128/37 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.พ. 65 1/65
630 นาง อั้ว    ขุนทพิย์ ต280409/37 ธ.ปทมุธานี ก.พ. 65 1/65
631 นาง จิราภา    จิตค้า ต285241/38 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ ก.พ. 65 1/65
632 นาง เครือวัลย์    กล่อมนอ้ย ต285841/38 ธ.สมทุรปราการ ก.พ. 65 1/65
633 นาง ประทมุ    บวัดี ต286532/38 ธ.สุรวงศ์ ก.พ. 65 1/65
634 นาง หนจูร    ทมุมากรณ์ ต289151/38 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 65 1/65
635 นาง ตา    ชาวนา ต32391/19 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
636 นาง มาลัย    นามาบ ต35008/20 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
637 จ.ส.อ. สุนทร    วิลัยกลุ ต41470/22 ธ.พนสันคิม ก.พ. 65 1/65
638 นาง บญุเพง็    สุ่มมาตย์ ต45036/22 ธ.ขอนแกน่ ก.พ. 65 1/65
639 นาย สายันต์    ศิริจันทร์ ต45061/22 ธ.เตาปนู ก.พ. 65 1/65
640 นาง ทองค า    พลเสนา ต45111/22 ธ.ขอนแกน่ ก.พ. 65 1/65
641 นาง สมนกึ    พหลยุทธ ต48661/23 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.พ. 65 1/65
642 นาย มณเฑียร    ทองพลิา ต50900/23 ธ.ระยอง 2 ก.พ. 65 1/65
643 พ.ต. เสถียร    ประยูรหาญ ต5211/10 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.พ. 65 1/65
644 นาง พรศรี    แสนทวีสุข ต52366/23 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 65 1/65
645 ร.ต. จารุวัตร    ธนศิูลป์ ต53793/23 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 65 1/65
646 นาง ส าอางค์    ยลประสงค์ ต57903/24 ธ.ถ.ช้างคลาน-ช.ม. ก.พ. 65 1/65
647 ร.อ. สมพงษ ์   พุ่มพฤกษ์ ต62495/25 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.พ. 65 1/65
648 นาง สวิท    กล่ินกล่ า ต62574/25 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
649 นาง สุนยี์    จ้อยรุ่ง ต63782/25 ธ.ส านกัราชด าเนนิ ก.พ. 65 1/65
650 นาง จริยา    แสงบญุ ต63940/25 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.พ. 65 1/65
651 นาง วราภรณ์    เมอืงที่รัก ต64234/25 ธ.เตาปนู ก.พ. 65 1/65
652 นาย เสถียร    เมอืงที่รัก ต64242/25 ธ.เตาปนู ก.พ. 65 1/65
653 จ.ส.อ. จรูญ    พฒุออ่น ต65135/25 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.พ. 65 1/65
654 นาง สาล่ี    เขียวสวัสด์ิ ต65936/25 กรม สน.พล.ร.15 ธ.ค. 64 5501/64
655 นาย วีระ    ชนะบรูณ์ ต68188/26 ธ.เชียงราย ก.พ. 65 1/65
656 นาง ฉลบฉลัย    รัตนกสุุมภ์ ต75364/26 ธ.พงังา ก.พ. 65 1/65
657 นาง ก ี   เนตรศิริ ต75868/26 ธ.ร้อยเอด็ ก.พ. 65 1/65
658 นาย ทวน    มสิุกะ ต77789/26 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
659 นาย ชวลิต    บญุศรี ต79800/26 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64
660 จ.ส.ต. จีระศักด์ิ    มุ่งหมาย ต82627/27 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 65 1/65
661 นาง พรรณี    ณ นา่น ต86730/27 ธ.โชคชัย 4 ก.พ. 65 1/65
662 นาง สงวน    เฉลยคุณ ต87465/27 ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุ ก.พ. 65 1/65
663 นาง ศรศิลป ์   พองชัยภมูิ ต87527/27 ธ.นครพนม ก.พ. 65 1/65
664 นาง ค าพลอย    เหล่าลี ต88915/27 ธ.ส านกัราชด าเนนิ ก.พ. 65 1/65
665 ส.อ. มงคล    ธีระสุทธิ์ ต92360/27 ธ.เพชรบรูณ์ ก.พ. 65 1/65
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666 ส.อ. สนาน    เฉลียวไว ต97041/28 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 65 1/65
667 นาง ศรีสุดา    วิชาธร ส10339/23 ธ.พทุธมณฑล ก.พ. 65 1/65
668 น.ส. ทศันาภรณ์    ยศไกร ส10946/25 ธ.โชคชัย 4 ก.พ. 65 1/65
669 น.ส. กนกรัตน ์   ยศไกร ส10947/25 ธ.โชคชัย 4 ก.พ. 65 1/65
670 นาง สุมาลี    อปุลพนัธุ์ ส18046/30 ธ.บางล าภู ก.พ. 65 1/65
671 นาง ส้มแกว้    เกยีรติก าจร ส19454/32 ธ.ส านกัราชด าเนนิ ก.พ. 65 1/65
672 นาง ผการัตน ์   ธัญญผล ส20582/32 ธ.แพร่ ก.พ. 65 1/65
673 นาง สุกญัญา    กจัฉปานนท์ ส24316/35 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.พ. 65 1/65
674 นาง ปยิะนนัท ์   พลวัน ส25199/37 ธ.ถ.หว้ยแกว้-ช.ม. ก.พ. 65 1/65
675 นาง วรรณา    ชูแช่ม ส25808/38 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 65 1/65
676 นาง สุรีรัตน ์   ธูปกล่ า ส4556/14 ธ.ประชานเิวศน ์1 ก.พ. 65 1/65
677 นาง ศรีนวล    พลพชิิตอรินทร์ ส6162/17 ธ.นครราชสีมา ก.พ. 65 1/65
678 นาง ปทมุ    พงษพ์านชิ ส9395/22 ส่วนกลาง ม.ค. 65 6101/64

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 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถึงแกก่รรม จะไมไ่ด้รับสิทธิใดๆ ทั้งส้ิน
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