
ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาย ค า    กอ้นเงิน 5396006245 ธ.ยโสธร เม.ย. 65 1201/65
2 พล.อส. ชาญเดช   หนองภวิงค์ 5405011596 ธ.นา่น เม.ย. 65 1201/65
3 ส.อ. สมชาย    คนตรง 5405016503 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
4 ส.อ. สมภพ    ไชยสาร 5405018792 ธ.ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
5 นาย โชติ    ประดิษฐ 5405020637 ธ.อดุรธานี เม.ย. 65 1201/65
6 นาง ทดัทรง    โตสง่า 5406002093 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ เม.ย. 65 1201/65
7 นาง วิมลทพิย์    สมประสงค์ 5406003004 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 65 1201/65
8 นาง ประทปี    หาญประสพ 5406004490 ธ.สระแกว้ เม.ย. 65 1201/65
9 นาง ปราถนา    ปะนาตา 5406008123 ธ.ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
10 น.ส. รุ่งทพิย์    กล่ินโอชา 5406008389 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแกน่ เม.ย. 65 1201/65
11 นาง พทุสดี    สุขแปง 5406009039 ธ.เชียงราย เม.ย. 65 1201/65
12 นาย ชาคริต    พรมเรืองเดช 5406010291 ธ.เซ็นทรัล-อดุรธานี เม.ย. 65 1201/65
13 นาง ทองจูม    จันทร์ทพิย์ 5406010521 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
14 นาง ภทัรวดี    อาจารย์ 5406011615 ธ.นา่น เม.ย. 65 1201/65
15 นาง มะลัย    โคตรธาดา 5406011738 ธ.ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
16 นาง ทองใบ    เพญ็ศรี 5406011812 ธ.สกลนคร เม.ย. 65 1201/65
17 นาง สุธีรัชต์    ดอกง้ิว 5406013043 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
18 นาง จันทพิย์    ชุ่มวงศ์ 5406013617 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
19 นาง บวัไร    โชคสวัสด์ิ 5406015959 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
20 จ.ส.อ. ประยงค์    โมม่าลา 5410004179 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 65 1201/65
21 นาง เตือนใจ    ทองวิลัย 5410004732 มทบ.11 ธ.ค. 64 5501/64
22 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ    ทบัเที่ยง 5410006918 ธ.ยะลา เม.ย. 65 1201/65
23 ร.ท. สมศักด์ิ    มณีคง 5410011732 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
24 จ.ส.อ. นพินธ์    เกลา 5410013011 ธ.นครศรีธรรมราช เม.ย. 65 1201/65
25 ร.ต. คณิน    ยางทอง 5410013510 ธ.ปตัตานี เม.ย. 65 1201/65
26 จ.ส.อ. ธราธร    กลุราช 5410020175 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ม.ีค. 65 601/65
27 นาง สุขิตา    จันรุน 5410020827 ธ.อตุรดิตถ์ เม.ย. 65 1201/65
28 นาง วาทนิ ี   บญุจันทร์ 5410023424 ธนาณัติ ก.พ. 65 1/65
29 ส.ต. ยุทธนา    ถาวร 5420000338 ธ.เซ็นทรัล-ชลบรีุ เม.ย. 65 1201/65
30 นาง มะลิ    คุณธรรม 5420001202 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
31 นาย เชาวลิต    จิตรดี 5420001535 ธ.กองบญัชาการกองทพับก เม.ย. 65 1201/65
32 นาง เข็มทอง   บญุณะอนิทร์ 5420001986 ธ.สระแกว้ เม.ย. 65 1201/65
33 น.ส. วลัยลักษณ์    กมทุชาติ 5420004353 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
34 นาย พชิิตไชย    จูมั่น 5420004889 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 65 1201/65
35 นาง พศิรา    ทองสุขุม 5420004926 ธ.ถ.โพศรี-อดุรธานี เม.ย. 65 1201/65
36 นาง ณิชรัตน ์   มโีภคา 5420005158 ธ.ถ.ประจักษ-์แยกศาลหลักเมอืง เม.ย. 65 1201/65
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37 นาง สุวารี    ศิริคุณ 5420006790 ธ.ขอนแกน่ เม.ย. 65 1201/65
38 นาง ธนพร    พลูเพิ่ม 5420007388 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
39 ส.อ. โกวิท    เหบิขุนทด 5420009969 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
40 นาง โสรยา    พานะ 5430000231 ธ.ขอนแกน่ เม.ย. 65 1201/65
41 นาง นวลฉวี    ต้องดี 5430001104 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 65 1201/65
42 จ.ส.อ. มานพ   แสงประพาฬ 5430001254 ธ.กระทรวงกลาโหม เม.ย. 65 1201/65
43 พ.ท.หญิง ณัฐณิชา  ออ่นค า 5430001462 ธ.สนามเสือปา่ เม.ย. 65 1201/65
44 น.ส. สุจิตรา    ชื่นใจ 5430001904 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต เม.ย. 65 1201/65
45 นาง เข็มทอง    ปญัญามา 5430002979 ธ.ถ.ช้างเผือก-ช.ม. เม.ย. 65 1201/65
46 พล.อส. สมศักด์ิ    สมพร 5430003071 มทบ.32 ม.ีค. 65 601/65
47 นาง อารี    ทองเที่ยงธรรม 5430003369 ธ.สระบรีุ เม.ย. 65 1201/65
48 นาง ลินดา    ปานกล่ิน 5430003812 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 65 1201/65
49 น.ส. ธิดา    ใช้เทยีนทอง 5430004479 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
50 น.ส. พชรพร    ทองรักษ์ 5430004567 ธ.สิงหบ์รีุ ม.ีค. 65 601/65
51 นาง พรชิตา    แกว้อนิทร์ 5430005566 ธ.สมทุรสาคร เม.ย. 65 1201/65
52 จ.ส.อ.(พเิศษ) วสวี   แนวทอง 5430005924 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ก.พ. 65 1/65
53 นาง กมลพร    โสตะภา 5430006147 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
54 นาย พงษส์วัสด์ิ    รัตนชัย 5430008755 ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต เม.ย. 65 1201/65
55 นาง พกิลุ    เจริญรอย 5430008864 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
56 นาง มาลี    สุรลีหเ์รืองชัย 5440001390 ธนาณัติ ก.พ. 65 1/65
57 ส.อ. สิวะ    สุคันธี 5440002054 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ เม.ย. 65 1201/65
58 นาย ฐิติพนัธ์    พลูผล 5440002273 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 65 1201/65
59 นาง ล าไพร    พลทา้ว 5440003038 ธ.ร้อยเอด็ ม.ีค. 65 601/65
60 ส.ท. สมพร    กกกนทา 5440003774 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 65 1201/65
61 พ.ต. ไกรศัลย์    คุ้มวิเชียร 5440003955 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 65 1201/65
62 อส.ทพ. สิทธิโชค    สดใส 5440004296 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 65 1201/65
63 นาย ปวิช    บณุยจรัสพงศ์ 5440005251 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
64 อส.ทพ. ประมาณ  วังทะพนัธ์ 5440008680 ธ.สกลนคร เม.ย. 65 1201/65
65 น.ส. ยิ่งทพิ    หตุะวัฒนะ 5440009659 ธ.อยุธยา เม.ย. 65 1201/65
66 น.ส. นาตยา    สุภาพ 5450000790 ธ.โพธาราม เม.ย. 65 1201/65
67 นาย อโนทยั    ปานทอง 5450000926 ส่วนกลาง ส.ค. 63 3081/63
68 นาง ละเอยีด    สร้อยสาย 5450001208 ธ.อตุรดิตถ์ เม.ย. 65 1201/65
69 จ.ส.อ. สมบติั    อนิทร์ผิว 5450001302 มทบ.11 ม.ีค. 65 601/65
70 น.ส. นวลศรี    เกตุแกว้ 5450002895 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 65 1201/65
71 นาง ฐิตารีย์   กมลศรธนพงษ์ 5450005315 ธ.ถ.พระราม2 (การเคหะธนบรีุ 3) เม.ย. 65 1201/65
72 ส.อ. พงษศั์กด์ิ    ขันบรีุ 5450005372 ธ.ก าแพงเพชร เม.ย. 65 1201/65
73 นาง สุกญัญา    บงึมลู 5450005422 ธ.โลตัส ประชาชื่น เม.ย. 65 1201/65
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74 จ.ส.อ. สมบรูณ์    จรทอง 5450006329 ธ.ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
75 นาง นงนชุ    ศรียา 5450006714 ธ.สกลนคร เม.ย. 65 1201/65
76 ร.อ. ทวี    วิลามาศ 5450007307 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
77 จ.ส.ต. เอกราช    โต๊ะลง 5450007326 พล.ป. ม.ีค. 65 601/65
78 น.ส. พชัราภรณ์   สุดลาภา 5450010483 ธ.อยุธยา พาร์ค เม.ย. 65 1201/65
79 นาย รังสรรค์    เสืออิ่ม 5450011598 ธ.หวัหมาก เม.ย. 65 1201/65
80 น.ส. สุรางค์ลักษ ์  บวัหลวง 5450011894 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 65 1201/65
81 น.ส. สมนกึ    ผุยลิมลู 5450011983 อผศ. ก.พ. 65 1/65
82 นาง ลออ    ออ่นค า 5450012836 ธ.สนามเสือปา่ เม.ย. 65 1201/65
83 นาง เต็มจิต    สุทธิโยธา 5450014042 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
84 นาย ปรีชา    พลูจวง 5450014477 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 65 1201/65
85 นาง มณี    พลูจวง 5460000142 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 65 1201/65
86 นาย นรินทร    พสิิฐเสนยี์ 5460000760 ธ.นา่น เม.ย. 65 1201/65
87 นาย อภรัิกษ ์   โสภา 5460004086 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 65 1201/65
88 นาง ชูกล่ิน    ปะละสี 5460004257 ธ.ย่อยทา่วังผา เม.ย. 65 1201/65
89 จ.ส.ต.หญิง แพรพยงค์  เย็นจันทร์ 5460006895 นทพ. พ.ย. 64 4901/64
90 นาง ธิดาสวาท    มหาการุณ 5460010791 ธ.โรบนิสัน สระบรีุ เม.ย. 65 1201/65
91 ส.อ.หญิง จิราภรณ์  จันทรสุวรรณ์ 5460011357 สก.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
92 นาย ส าเกลียว    ออ่นค า 5460011385 ธ.สนามเสือปา่ เม.ย. 65 1201/65
93 นาง สุดใจ    อตัโต 5460012897 ธ.อรัญประเทศ เม.ย. 65 1201/65
94 น.ส. ศุภรา    นาวาพนม 5460014333 ธ.พระพทุธบาท เม.ย. 65 1201/65
95 นาง ค าเปลียว    พพินัธ์ 5460015548 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
96 นาย พฒันา    นยิมไทย 5460015855 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
97 นาง วีรวรรณ    จันทยผล 5460015980 ธ.โลตัส ประชาชื่น เม.ย. 65 1201/65
98 นาง สี    โพธารินทร์ 5460016096 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 65 1201/65
99 นาง อจัฉรา    ศรีสังวาลย์ 5470003728 ธ.บางใหญ่ซิต้ี เม.ย. 65 1201/65
100 นาย รัฐกลุ    เกษรหอม 5470004574 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า เม.ย. 65 1201/65
101 นาง หอมหวล    โต๊ะนาค 5470004848 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 65 1201/65
102 ส.ต. สถาพร    กอ้นค า 5470006009 ธ.พะเยา เม.ย. 65 1201/65
103 จ.ส.อ. อนชุา    ทมิชม 5470007372 สสน.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
104 จ.ส.อ. ธีรชัย    ภคัมาน 5480001498 ส.1 พนั.102 ม.ีค. 65 601/65
105 นาง ทศันยี์    หวังออ้มกลาง 5480002825 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 65 1201/65
106 จ.ส.อ. โชคดี    หอมศิริ 5480003640 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
107 ส.อ. วิโรจน ์   แกว้พรม 5480004638 พนั.สต.กส.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
108 นาย จ าเริญ    ศรีภา 5480004653 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 65 1201/65
109 นาง ทองสาย    ศรีภา 5480004654 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 65 1201/65
110 นาง ละออง    บตุรวรรณ์ 5480006383 ธ.สระบรีุ เม.ย. 65 1201/65
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111 นาง ณัฐกมล    ดิษฐเกษม 5480008198 รร.ตท.สปท. พ.ย. 64 4901/64
112 น.ส. มาติกา    ชินเมตตา 5480008600 ธ.ตลาดถนอมมติร วัชรพล เม.ย. 65 1201/65
113 น.ส. นวพร    จรรยกรชนพ 5480009046 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 65 1201/65
114 น.ส. จิรารัตน ์   ดิษฐเกษม 5480009969 รร.ตท.สปท. พ.ย. 64 4901/64
115 นาย นฎัฐพล    ดิษฐเกษม 5480009979 รร.ตท.สปท. พ.ย. 64 4901/64
116 นาง สมปอง    แสงประพาฬ 5480011447 ธ.กระทรวงกลาโหม เม.ย. 65 1201/65
117 นาง ภณัทริา    ยอดหอม 5490000619 ธ.ก าแพงเพชร เม.ย. 65 1201/65
118 นาย สมบรูณ์    ขันบรีุ 5490000620 ธ.ก าแพงเพชร เม.ย. 65 1201/65
119 นาย ขจร    มคีติธรรม 5490001167 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 65 1201/65
120 นาง ปรีชาภรณ์    ขันบรีุ 5490001596 ธ.ก าแพงเพชร เม.ย. 65 1201/65
121 น.ส. ทพิวรรณ    พวงสุข 5490004497 ธ.นครชัยศรี ม.ีค. 65 601/65
122 นาง ศรีจันทร์    ค าแสน 5490004916 ธ.นา่น เม.ย. 65 1201/65
123 น.ส. บงัอร    เซ่ียงหลิว 5490005015 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 65 601/65
124 นาย คมสันต์    สายหศัดี 5490005953 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค รังสิต เม.ย. 65 1201/65
125 นาง จิรัชญา    กติติเมธีกลุ 5490006063 ธ.กองบญัชาการกองทพับก เม.ย. 65 1201/65
126 จ.ส.อ. มนตรี    ศักด์ิแสง 5490006372 กรม ทพ.41 ม.ีค. 65 601/65
127 นาง มธุรส    ปญัญานนัท์ 5490006456 ธ.ย่อยทา่วังผา เม.ย. 65 1201/65
128 นาย รุ่งวิทยา  อ านวยพาณิชย์ 5490009505 ธ.แพร่ เม.ย. 65 1201/65
129 ส.อ. วีรพล    พรมสิงห์ 5490010575 พนั.สท. ม.ีค. 65 601/65
130 นาย จิรเศรษฐ    ยวงสอาด 5490011033 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ เม.ย. 65 1201/65
131 ส.อ. คงเพชร    เพง็สวรรค์ 5490011614 ป.3 พนั.13 ม.ีค. 65 601/65
132 จ.ส.อ. พงศธร    ขอนพกิลุ 5490012275 ม.พนั.12 พล.ม.1 ม.ีค. 65 601/65
133 นาง ชลกาญจน ์  พุ่มวิลัยรักษ์ 5490013303 ธ.พรานนก เม.ย. 65 1201/65
134 น.ส. ศิวาภรณ์    เจริญผล 5500004161 ธ.วารินช าราบ เม.ย. 65 1201/65
135 จ.ส.อ. สงกรานต์  อนิทพฒัน์ 5500006237 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 65 1201/65
136 ส.อ. ชาติชาย    ไปบน 5500007148 ธ.เสริมไทย-ม.ค. เม.ย. 65 1201/65
137 น.ส. สมหมาย    แกว้มะ 5500007161 ธ.สกลนคร เม.ย. 65 1201/65
138 นาง ศิริลักษณ์    พรศรี 5500007180 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
139 นาย ณรงค์ฤทธิ ์   บรูณะดิษ 5510000334 ธ.ลาดพร้าว 124 เม.ย. 65 1201/65
140 จ.ส.ต. โสภณ    ธูปแช่ม 5510000970 กรม ขส. ม.ีค. 65 601/65
141 ส.อ. จิรวัฒน ์   ฟแูสง 5510001035 ธ.พะเยา เม.ย. 65 1201/65
142 จ.ส.อ. อ านวย    ชูศรี 5510002363 มทบ.41 ต.ค. 64 4321/64
143 นาง สุดารัตน ์   เครือเทพ 5510003406 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
144 นาง กนกกาญจน ์ โสมประยูร 5510004357 ธ.อดุรธานี เม.ย. 65 1201/65
145 นาย วิเชียร    เคารพรัตน์ 5510004437 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 65 1201/65
146 นาง พวงเพญ็    ศรีโท 5510004879 ม.3 พนั.26 ม.ีค. 65 601/65
147 น.ส. จิราภรณ์    เจียวกก๊ 5510005796 ธ.กระทุ่มแบน เม.ย. 65 1201/65
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาง ค าพอง    ยางงาม 5510008185 ธ.ชลบรีุ ม.ีค. 65 601/65
149 จ.ส.ต. อ านวย    ไชยเสนา 5520000873 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
150 จ.ส.อ. ศุภชัย    เอี่ยมสอาด 5520001949 ธ.บางบวั เม.ย. 65 1201/65
151 นาง สมหมาย    พนัธุเ์รณู 5520004705 ส.พนั.21 ทภ.1 ม.ีค. 65 601/65
152 ร.ต. ธรรมรงค์   แสงอมัพรรุ่ง 5520005003 ธ.ถ.หว้ยแกว้-ช.ม. เม.ย. 65 1201/65
153 นาย บญุญาวัฒน ์  จันทร์แกว้ 5520006681 ธ.สระบรีุ เม.ย. 65 1201/65
154 อส.ทพ. ธงชัย    สุขนา 5520006851 ธ.โรบนิสัน-มกุดาหาร เม.ย. 65 1201/65
155 นาง บญุมาก    กลุเนตร 5520006864 ธ.อบุลราชธานี เม.ย. 65 1201/65
156 นาง สนทิ    สุขนา 5520006916 ธ.โรบนิสัน-มกุดาหาร เม.ย. 65 1201/65
157 นาง เสาวลักษณ์    พมิอบุล 5520007911 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
158 ส.ต.อ. ประพงษ ์   ไชยันโต 5520008710 ธ.ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
159 นาง อรุณี    ไชยันโต 5520008712 ธ.ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
160 นาย สมคัร    เบา้วันดี 5520009223 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 65 1201/65
161 นาง ทเุรียน    พรหมสุภาพ 5520009829 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด ม.ีค. 65 601/65
162 น.ส. พรฤดี    ปิ่นประดับ 5520010381 ธ.พญาไท เม.ย. 65 1201/65
163 นาย ต่วน    กอ้นค า 5520011831 ธ.พะเยา เม.ย. 65 1201/65
164 นาง สวัสด์ิ    รวดเร็ว 5520012197 ธ.ชัยภมูิ เม.ย. 65 1201/65
165 นาง นภาฝัน    นธิิจรัสรักษ์ 5520012333 ธ.สกลนคร เม.ย. 65 1201/65
166 น.ส. ศิริเพญ็    ซ่ือสัตย์ 5520014391 ธ.ปากช่อง เม.ย. 65 1201/65
167 พล.อส. อาทติย์    ทองอนนัต์ 5520015683 ธ.เพชรบรีุ เม.ย. 65 1201/65
168 น.ส. หนกูลาง    แซ่อุ่ย 5520015919 ธ.สุราษฎร์ธานี เม.ย. 65 1201/65
169 นาง สมหมาย    ทองแกว้ 5520017433 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 65 1201/65
170 นาย สุชาติ    แดงทน 5520017505 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
171 จ.ส.ท. นนัทวุฒิ    ศรีบญุมี 5520017799 ธ.เซ็นทรัล-อดุรธานี เม.ย. 65 1201/65
172 จ.ส.อ. ส าลอง    ล าพองชาติ 5520018059 ธ.บางบวั เม.ย. 65 1201/65
173 นาย ปาน    เชษฐสิงห์ 5520018342 ธ.เสริมไทย-ม.ค. เม.ย. 65 1201/65
174 นาง คารม    พุ่มอยู่ 5520018616 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. เม.ย. 65 1201/65
175 นาย สมคิด    อนิทวิเศษ 5520018811 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 65 1201/65
176 นาย ปญัญา    เหล็กสูงเนนิ 5530000047 ธ.อนิทรา-ประตูน้ า เม.ย. 65 1201/65
177 นาง เมตตา    หมื่นแสง 5530001436 ธ.รพ.รร.6 เม.ย. 65 1201/65
178 จ.ส.อ. สง่า    วรรณวงค์ 5530001444 ธ.ส านกัราชด าเนนิ เม.ย. 65 1201/65
179 น.ส. สุจิตรา    สิงหท์อง 5530002358 ธ.เสนานคิม เม.ย. 65 1201/65
180 จ.ส.อ. วัชรากร    ออ่นละมยั 5530003335 ธ.เพชรบรีุ เม.ย. 65 1201/65
181 จ.ส.ท. ศุภวัฒน ์   ทาเจริญ 5530003417 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 65 1201/65
182 จ.ส.ต. นรุิต    ส าราญวงษ์ 5530003741 ร.29 พนั.1 ม.ีค. 65 601/65
183 นาง นฐัธมนพชัร์  จิรากฤติภาสกลุ 5530004053 ธ.สนามเปา้ ม.ีค. 65 601/65
184 จ.ส.อ. นฤต    บรูณ์เจริญ 5530004786 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 65 1201/65
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาย ประเสริฐ    เรืองสมทุร์ 5530004788 ธ.บางบวั เม.ย. 65 1201/65
186 นาย บญุทม    แฮนเกตุ 5530005854 ร.5 พนั.2 ม.ีค. 65 601/65
187 นาง ละมยั    แฮนเกตุ 5530005855 ร.5 พนั.2 ม.ีค. 65 601/65
188 นาง หงษ ์   ดวงแกว้ 5530005920 ธ.พระปฐมเจดีย์ เม.ย. 65 1201/65
189 นาง แพรวดาว    พลอยแสง 5530006555 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 เม.ย. 65 1201/65
190 นาง สมยั    สังเกตุ 5530006557 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 เม.ย. 65 1201/65
191 นาย ธีระศักด์ิ    เกาะกาเหนอื 5530008100 ธ.นครนายก เม.ย. 65 1201/65
192 อส.ทพ. เปรมศักด์ิ  ซาวเซโปน 5530008636 ธ.นราธิวาส เม.ย. 65 1201/65
193 อส.ทพ. สิทธิวุฒิ    เสนานชุ 5530009231 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. เม.ย. 65 1201/65
194 ส.ต. วีรศักด์ิ    โพธิอ์น้ 5540002460 ป.71 พนั.712 ก.พ. 65 1/65
195 อส.ทพ. ธนกฤต    แกว้ทอง 5540003680 กรม ทพ.46 ม.ีค. 65 601/65
196 ร.อ.หญิง ทรรศนยี์  ชาติเมธากลุ 5540004566 รพ.รร.6 ธ.ค. 64 5501/64
197 น.ส. นภสพร    จันทยผล 5540004597 ธ.บางใหญ่ซิต้ี เม.ย. 65 1201/65
198 ส.อ. เกื้อพงศ์    ไชยทาน 5540004845 กอง พธ.พล.ม.1 ม.ีค. 65 601/65
199 จ.ส.ท. ไพศาล    เทพส่ง 5540006107 ธ.นาสาร ม.ีค. 65 601/65
200 น.ส. อรุณี    จันอว้น 5540006169 ธ.เลย เม.ย. 65 1201/65
201 นาง เมตตา    จันทรสุวรรณ์ 5540006308 สก.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
202 อส.ทพ. บรรเทงิ    แสงสีห์ 5540006949 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 65 1201/65
203 นาย ธวัชชัย    มคิาทนานนท์ 5540008118 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. เม.ย. 65 1201/65
204 ส.อ. พงศ์สรร    ผิวอนิทร์ 5540008608 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 65 1201/65
205 อส.ทพ. ชายแดน    แสงรัตน์ 5540009267 ธ.ทรัพย์ไพรวัลย์ เม.ย. 65 1201/65
206 อส.ทพ. สุทธิชัย    เจ๊ะสานิ 5550002386 กรม ทพ.11 ม.ีค. 65 601/65
207 น.ส. หทยัพร    ดอนออ่นสา 5550002796 กสษ.3 กส.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
208 นาง ธิดาทพิย์    ยอดยิ่ง 5550005237 ธ.ชลบรีุ เม.ย. 65 1201/65
209 นาย วิรัช    ประภาวิชา 5550005644 ธ.โลตัส ประชาชื่น เม.ย. 65 1201/65
210 พ.ต.หญิง อมราภรณ์  วิเศษสุข 5550005659 มทบ.21 ธ.ค. 64 5501/64
211 อส.ทพ. พล    เติดประโคน 5550006265 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
212 อส.ทพ. สุวิทย์    แกน่จันทร์ 5550006318 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 65 1201/65
213 น.ส. ธัญชนก    เอี่ยมสะอาด 5550006439 ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุ เม.ย. 65 1201/65
214 อส.ทพ. ชูเวช    ค าหล้า 5550006781 ธ.ถ.โพศรี-อดุรธานี เม.ย. 65 1201/65
215 อส.ทพ. เลิศ    เมง็ประโคน 5550007208 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
216 จ.ส.อ. อคัรรัชต์    ทพิย์ศรีราช 5550007850 ร.6 พนั.3 ม.ีค. 65 601/65
217 ส.ต. จักรพล    ไชยแสน 5550007920 ม.1 พนั.3 รอ. ม.ีค. 65 601/65
218 นาย สุรชัย    จันทรสุวรรณ์ 5550008121 สก.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
219 ส.อ. พษิณุ    ยักสิทธิ์ 5550008797 ร.25 พนั.2 ม.ีค. 65 601/65
220 ส.อ. ภราดร    โสรินทร์ 5550008800 ร.16 พนั.1 ม.ีค. 65 601/65
221 นาย บญุเลิศ    ขอบเพช็ร 5550008971 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 ส.ท. สาธิต    หลาบค า 5550010509 ป.3 พนั.13 ม.ีค. 65 601/65
223 ส.ท. สุทธิศักด์ิ    เช้านมิติร 5550010538 พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ม.ีค. 65 601/65
224 ส.อ. อภนินัต์    สิมารักษ์ 5550010540 พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ม.ีค. 65 601/65
225 อส.ทพ. ณัฏฐ์ธนนั    ธาตุทอง 5560000855 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
226 ส.ต. ชรฑิต    จะวะนะ 5560001835 ยศ.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
227 นาย ประเวช    พรมมาแข้ 5560004038 พนั.มทบ.23 ม.ีค. 65 601/65
228 นาง เพยีงใจ    พรมมาแข้ 5560004039 พนั.มทบ.23 ม.ีค. 65 601/65
229 ส.อ. เอกชัย    พรมมาแข้ 5560004040 พนั.มทบ.23 ม.ีค. 65 601/65
230 ส.อ. เอกชัญ    เขื่อนเพช็ร์ 5560005283 ธ.นา่น เม.ย. 65 1201/65
231 น.ส. พนดิา    ศรีละพนัธ์ 5560005431 ธ.สนามเสือปา่ เม.ย. 65 1201/65
232 นาง ประจินต์    เพิ่มฤทธิ์ 5560006964 ธ.ศรีย่าน ม.ีค. 65 601/65
233 น.ส. ฤทยัรัตน ์   เพิ่มฤทธิ์ 5560006967 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 65 1201/65
234 นาง รัตนา    ปกุอา้ย 5560008483 ธ.บางบวั เม.ย. 65 1201/65
235 อส.ทพ. สมพงษ ์   แกน่ทอง 5560009254 กรม ทพ.42 ม.ีค. 65 601/65
236 ส.ต. ธีรวัฒน ์   ศรีละมา้ย 5560010103 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
237 ส.ท. วัฒนา    เสือเพช็ร์ 5560012338 กรม ทพ.44 ม.ีค. 65 601/65
238 นาย ทอฝัน    หวังออ้มกลาง 5560013687 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 65 1201/65
239 ส.ต. ณัฐพงค์    ยังมี 5570002166 ยศ.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
240 ส.ต. ภาพเิดช    ตุพลิา 5570002711 ป.3 พนั.13 ม.ีค. 65 601/65
241 ส.ต. อาทติย์    แกว้อคัฮาด 5570002876 กรม ทพ.11 ม.ีค. 65 601/65
242 ร.ต. นคิม    ทองฉิม 5570003413 ธ.พทัลุง เม.ย. 65 1201/65
243 ส.ต. ภาณุพงศ์    นพรัตน์ 5570005054 กบร.กช. ม.ีค. 65 601/65
244 นาง ดอกไม ้   ล าพองชาติ 5570005997 ธ.บางบวั เม.ย. 65 1201/65
245 นาย ทองทรัพย์    ล าพองชาติ 5570005998 ธ.บางบวั เม.ย. 65 1201/65
246 นาง บวัเล่ือน    ชาติรัตน์ 5570006777 ร.13 ม.ีค. 65 601/65
247 นาง อจัฉรา    ศรีโนรินทร์ 5570006783 ร.13 ม.ีค. 65 601/65
248 อส.ทพ. วัลลพ    มณีวรณ์ 5570007597 กรม ทพ.41 ม.ีค. 65 601/65
249 อส.ทพ. สนธยา    อนิปากดี 5570007608 กรม ทพ.41 ม.ีค. 65 601/65
250 นาง ค าพา    กลัยาประสิทธิ์ 5570007686 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 65 1201/65
251 ส.ต. เอกฉัตร    กองผล 5570008040 กรม ทพ.48 ม.ีค. 65 601/65
252 นาย สามาตย์    นพรัตน์ 5570008414 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
253 นาง สมพกัตร์    จรทอง 5570008733 ธ.ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
254 นาย ธงชัย    รุ่งระวี 5570009664 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 65 1201/65
255 นาง กลุวริษฐา    ทองโรย 5570010048 ธ.นราธิวาส เม.ย. 65 1201/65
256 ส.ต. จักรพงษ ์   นามอาษา 5570010176 ป.3 พนั.13 ม.ีค. 65 601/65
257 นาง เกศสรินทร์    หวังคู่กลาง 5570011022 ศป. ม.ีค. 65 601/65
258 อส.ทพ. นคิม    อนัเตวาสิก 5570013080 ธ.อยุธยา พาร์ค เม.ย. 65 1201/65
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259 ส.อ. ธีระศักด์ิ    ศรียาบ 5570014055 ส่วนกลาง ก.พ. 65 1/65
260 นาง สงคราม    อนิทร์ผิว 5570014354 มทบ.11 ม.ีค. 65 601/65
261 พล.อส. ธันยบรูณ์    ยิ่งหาญ 5570015514 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
262 นาง มะลิ    ยิ่งหาญ 5570015523 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
263 นาย รอง    ยิ่งหาญ 5570015524 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
264 นาง จงกล    จันทเวช 5580000399 ธ.ย่อยถนนสรงประภา เม.ย. 65 1201/65
265 ส.ต. นนัทโชติ    จันทเวช 5580000525 ธ.ย่อยถนนสรงประภา เม.ย. 65 1201/65
266 ส.อ. นยิม    ปาเบา้ 5580001590 กรม ทพ.43 ม.ีค. 65 601/65
267 อส.ทพ. ดนพุล    บวัหอม 5580002063 มทบ.210 ม.ีค. 65 601/65
268 ส.ต. วงศกร    ศรีมารักษ์ 5580003970 ศคย.ขส.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
269 นาย ชินรัตน ์   โพธิไ์พจิตร 5580004167 ธ.สุพรรณบรีุ เม.ย. 65 1201/65
270 น.ส. ปภสัสร    เพช็ราไชย 5580008474 ส.พนั.3 พล.ร.3 ม.ีค. 65 601/65
271 ร.ต.หญิง ชัญญานชุ    ชาติกลุ 5580008680 รพ.รร.6 ส.ค. 58 2681/58
272 น.ส. พมิพข์วัญจ์    จันทรบรีุ 5580008836 ธ.อดุรธานี เม.ย. 65 1201/65
273 ส.อ. ปรีชา    ปรุาชะท ามงั 5580009557 ม.3 พนั.26 ม.ีค. 65 601/65
274 อส.ทพ. ขจรศักด์ิ    นรินทร์ 5580011668 กรม ทพ.11 ม.ีค. 65 601/65
275 ส.อ. ศุภกจิ    ไชยมาลา 5580011910 บชร.3 ม.ีค. 65 601/65
276 ส.อ. กฤษณะ    ทพัธานี 5580013406 ธ.หนองคาย (ซอยประจักษ์ศิลปาคม) เม.ย. 65 1201/65
277 นาง บญุม ี   วิเชียรบตุร 5590000041 ธ.มนีบรีุ เม.ย. 65 1201/65
278 ส.ต. สุธี    วิเชียรบตุร 5590000048 ธ.มนีบรีุ เม.ย. 65 1201/65
279 นาย องอาจ    วิเชียรบตุร 5590000049 ธ.มนีบรีุ เม.ย. 65 1201/65
280 ส.ต. ณปภทัร    อยู่สุข 5590000335 ธ.ตาก เม.ย. 65 1201/65
281 ส.อ. ณัฐพร    ศรีเหมาะ 5590001745 ร.25 พนั.1 ม.ีค. 65 601/65
282 นาย นยิมศักด์ิ    อยู่สุข 5590004775 ธ.ตาก เม.ย. 65 1201/65
283 นรพ. วิริยะ    วิแสง 5590005460 รพ.รร.6 ก.พ. 65 1/65
284 นาง ประไพ    ชัยกาศ 5590007251 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. เม.ย. 65 1201/65
285 นาย กติติศักด์ิ    กลีบล าดวน 5590008098 ธ.พระประแดง เม.ย. 65 1201/65
286 ส.ต. อนกุลู    ลีจ้อย 5590010712 ร.152 ม.ีค. 65 601/65
287 ส.อ. นพกร    อ ามฤครัตน์ 5590010831 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 65 1201/65
288 พล.อส. ณัฐพล    พงสะพงั 5590011931 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 65 1201/65
289 พล.อส. เจตนส์ฤษฎิ์    จันอบ 5590012060 ธ.พนสันคิม เม.ย. 65 1201/65
290 พล.อส. อนชุา    ไขขุนทด 5590012063 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 65 1201/65
291 นาง ประภาศรี    ประถมชัย 5590013429 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 65 1201/65
292 นาย สายัณห ์   ประถมชัย 5590013432 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 65 1201/65
293 นาย ประสงค์    อนัเตวาสิก 5590013878 ธ.อยุธยา พาร์ค เม.ย. 65 1201/65
294 นาง พมิล    ค าโสภา 5600001356 ธ.สกลนคร เม.ย. 65 1201/65
295 ส.ต. ธิติภมู ิ   คุณาวุฒิ 5600007086 มทบ.45 ส.ค. 63 3081/63
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296 ส.ต. ภทัธร    เสือเอี่ยม 5600007449 ป.72 พนั.722 ก.พ. 65 1/65
297 ส.ท. ฐิติศักด์ิ    เขียนทอง 5600008189 มทบ.17 ม.ีค. 65 601/65
298 นาย ชูศักด์ิ    เทพบญุ 5600010537 ธ.รพ.รร.6 เม.ย. 65 1201/65
299 นาง เซวา    เทพบญุ 5600010538 ธ.รพ.รร.6 เม.ย. 65 1201/65
300 นาย สุข    เทพบญุ 5600010543 ธ.รพ.รร.6 เม.ย. 65 1201/65
301 นาง วงเดือน    อนิทสิอน 5600010683 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ ม.ีค. 65 601/65
302 ส.ท. ศุภสวัสด์ิ    สินทอง 5600011104 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 65 1201/65
303 ร.ต. ธนกร    โรจนนาค 5600012292 ธ.สนามเปา้ ม.ีค. 65 601/65
304 นาย สมหมาย    แคนสิงห์ 5600013793 ขส.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
305 นาง อรุณี    แคนสิงห์ 5600013795 ขส.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
306 อส.ทพ. คุณากร    แกว้สุกใส 5610001481 กรม ทพ.48 ม.ีค. 65 601/65
307 อส.ทพ. ธนกร    ชนะรบ 5610001505 กรม ทพ.48 ม.ีค. 65 601/65
308 ส.ต. วัชรินทร์    คารินทา 5610001965 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 65 1201/65
309 นาง ชุติมา    วรรณประเสริฐ 5610002238 ส.1 พนั.102 ม.ีค. 65 601/65
310 ส.อ. พฒันพงศ์    แดงชนะ 5610003654 ร.19 พนั.1 ม.ีค. 65 601/65
311 ส.ต. อานนัท ์   หสันยี์ 5610004084 ร.15 พนั.1 ม.ีค. 65 601/65
312 อส.ทพ. อนวุัฒน ์   บวัขยาย 5610004442 กรม ทพ.11 ม.ีค. 65 601/65
313 พล.อส. ณัฐพงศ์    ถาวงค์ 5610004809 มทบ.32 ม.ีค. 65 601/65
314 อส.ทพ. ภานพุงษ ์   ทะใดแกว้ 5610006721 กรม ทพ.33 ก.ค. 61 2361/61
315 อส.ทพ. ธีระพงศ์    อตุตมานะ 5610007309 กรม ทพ.11 ม.ีค. 65 601/65
316 อส.ทพ. ภากรณ์    โทดา 5610007310 กรม ทพ.11 ม.ีค. 65 601/65
317 ส.ต. กอ้งกติติ    หลวงจันทร์ 5610010447 ป.3 พนั.13 ม.ีค. 65 601/65
318 นาง อมัพรรณ    ถาวงค์ 5610012189 มทบ.32 ม.ีค. 65 601/65
319 นาย ขันเทยีง    บญุอาจ 5610013105 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. เม.ย. 65 1201/65
320 อส.ทพ. วรัญญู    ศรีบตุรดี 5610013746 กรม ทพ.11 ม.ีค. 65 601/65
321 ส.อ. สรณคมณ์    กลมา 5610014086 ร.19 พนั.1 ม.ีค. 65 601/65
322 ส.ท. ยุคนธร    พรกมลวรรณ 5620000096 พล.ม.1 ม.ีค. 65 601/65
323 น.ส. สุปราณี    บรรยง 5620000319 ม.2 พนั.15 ม.ีค. 65 601/65
324 นาย สุภร์ี    บรรยง 5620000320 ม.2 พนั.15 ม.ีค. 65 601/65
325 นาย ธีรยุทธ    สุริยา 5620000677 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
326 ส.ต. ฉัตรชัย    โชติกมาศ 5620002630 บชร.3 ม.ีค. 65 601/65
327 นาย กฤษฏากรณ์  แซงศรีนวน 5620002804 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 65 1201/65
328 ส.อ. พเิชษฐ์    วงศ์วิสุทธิสกลุ 5620002809 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 65 1201/65
329 อส.ทพ. นครินทร์    กล้าศักดา 5620003654 กรม ทพ.11 ม.ีค. 65 601/65
330 น.ส. แสงดาว  ทรัพย์ประสาท 5620003806 คส.สพ.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
331 น.ส. อทกิา    โกศล 5620003938 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
332 นาย เสกสันต์    พนัธ์ศรีนวล 5620004564 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. เม.ย. 65 1201/65
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333 ส.ต. อทิธิฤทธิ ์   ชอบมี 5620005739 พล.ป. ม.ีค. 65 601/65
334 น.ส. สุกฤตา    แหล่งสะทา้น 5620007169 สง.สด.จว.ร.อ. ม.ีค. 65 601/65
335 ส.ต. ณัฎฐกติต์ิ    ไกลถิ่น 5620007349 ร.6 พนั.1 ม.ีค. 65 601/65
336 นาย จ าลอง    พวงสายใจ 5620008883 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. เม.ย. 65 1201/65
337 นาง จินตนา    อดิวรรณ์ 5620009558 ศฝ.นศท.มทบ.33 ม.ีค. 65 601/65
338 นาย ไพโรจน ์   อดิวรรณ์ 5620009559 ศฝ.นศท.มทบ.33 ม.ีค. 65 601/65
339 น.ส. ส ารวน    พลิา 5620009878 ธ.บิ๊กซี-น.ว. (ว-ีสแควร์) เม.ย. 65 1201/65
340 น.ส. สลิลทพิย์    มนิาลิน 5620010228 กอ.พผ.พธ.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
341 นาง ทศัวรรณ    เวชการ 5620011740 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ เม.ย. 65 1201/65
342 ส.ต. ธีร์ธวัช    รูปค า 5620013034 ม.5 พนั.24 รอ. ม.ีค. 65 601/65
343 ส.ต. อคัรพนธ์    ธรรมศร 5620014199 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ต.ค. 63 4061/63
344 นดย. พทัธิกรณ์    ศรีสุขคินา 5620014384 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 65 1201/65
345 นาย สุวรรณ    สมออ่น 5620015189 ธ.ส านกัพหลโยธิน เม.ย. 65 1201/65
346 ส.ท. ศิริกรณ์    ต้องเชื้อ 5620015362 รพศ.1 พนั.2 ม.ีค. 65 601/65
347 นาย บญุสืบ    ยุทธการ 5620016808 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
348 ส.ต. วัลลภ    ทรัพย์เจียม 5630001824 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
349 นาย กฤษดาพร    สีทองหลาง 5630002308 กรส.สก.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
350 ส.ต.หญิง ปวีณ์ธิดา  เดือนจ ารูญ 5630004513 มทบ.42 ม.ีค. 65 601/65
351 ส.ต. มนสัทวี    บบุผาวันณา 5630004985 ช.1 พนั.52 รอ. ธ.ค. 64 5501/64
352 น.ส. ปรีดาภรณ์    ราโรจน์ 5630006490 กรส.สก.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
353 นาง อรอมุา    มกุดี 5630009511 ร.16 พนั.3 ม.ีค. 65 601/65
354 อส.ทพ. เกตชาติ    ขุนจางวาง 5630009725 กรม ทพ.49 ม.ีค. 65 601/65
355 ส.ต. อภสิิทธิ ์   บตุรศรีนอ้ย 5630011002 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ เม.ย. 65 1201/65
356 น.ส. สิริกร    กฤษณจันทร์ 5630011107 ป.72 พนั.721 ธ.ค. 64 5501/64
357 นาง พนดิา    พร้ิมเพรา 5630012022 ร.5 พนั.1 ม.ีค. 65 601/65
358 นาย วันชัย    พร้ิมเพรา 5630012026 ร.5 พนั.1 ม.ีค. 65 601/65
359 อส.ทพ. พงษศั์กด์ิ    ฝักบวั 5630012137 กรม ทพ.47 ม.ีค. 65 601/65
360 ส.ต. โชคกติติศักด์ิ  สินธุเขียว 5630013765 ศม. ม.ีค. 65 601/65
361 อส.ทพ. เจษฎา    สุทธิภกัดี 5640000424 กรม ทพ.47 ม.ีค. 65 601/65
362 น.ส. ทบัทมิ    ออ่นละมยั 5640000512 ธ.เพชรบรีุ เม.ย. 65 1201/65
363 นาย อ าไพ    ออ่นละมยั 5640000518 ธ.เพชรบรีุ เม.ย. 65 1201/65
364 น.ส. เปรมจิต    ภงัคสังข์ 5640000795 ธ.กระทรวงกลาโหม เม.ย. 65 1201/65
365 อส.ทพ.หญิง พรณิชา  นวลบญุ 5640002477 ทภ.4 ม.ค. 65 6101/64
366 นาง ดวน    กาไว 5640002731 ธ.สามพราน-นครปฐม เม.ย. 65 1201/65
367 น.ส. อรกมล    โยธา 5640003294 ธ.เซ็นทรัล-ล าปาง เม.ย. 65 1201/65
368 อส.ทพ. วรชัย    ไชยหลาน 5640003328 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
369 อส.ทพ. มะไซดี    บาเหม็ 5640004666 กรม ทพ.47 ม.ีค. 65 601/65
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370 ส.ต. ธนากรณ์    สีน้ าค า 5640005222 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
371 อส.ทพ. สันติชัย    เจ๊ะโซ๊ะ 5640005358 กรม ทพ.48 ม.ีค. 65 601/65
372 ส.ท. ธีรวัฒน ์   นามสิมมา 5640005495 ม.6 พนั.6 ม.ีค. 65 601/65
373 น.ส. ศรัณย์พร    แกว้พานชิ 5640005775 กรส.สก.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
374 อส.ทพ. อศัวิน    เขียวอยู่ 5640006059 กรม ทพ.11 ม.ีค. 65 601/65
375 อส.ทพ. ธีรกานต์    ขวัญเมอืง 5640007127 กรม ทพ.41 ม.ีค. 65 601/65
376 ส.ท.หญิง วโรชา    ศฺริลักษณ์ 5640008012 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ม.ีค. 65 601/65
377 ร.ต. ศิริศักด์ิ    กลุวัฒน์ 5640008348 รร.จปร. ม.ค. 65 6101/64
378 ร.ต. อลังการ์    ภษูาวิโสตร์ 5640008377 รร.จปร. ม.ค. 65 6101/64
379 ร.ต. พนัธุธ์ัช    โกมโลทก 5640008579 ธ.ย่อยถนนสุขาภบิาล 2 เม.ย. 65 1201/65
380 อส.ทพ. อภนินัท ์   ชูปาน 5640009032 กรม ทพ.41 ม.ีค. 65 601/65
381 นาง ทวิารักษ ์   หยาง 5640009422 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
382 ส.ต. กฤตยชญ์    ค าจ าปี 5640009715 ร.12 พนั.1 รอ. ม.ค. 65 6101/64
383 ส.ต. ธวัลพร    ชัยบญุตา 5640009717 ร.12 พนั.1 รอ. ม.ค. 65 6101/64
384 อส.ทพ. ชยณัฐ    ศิริมยั 5640009744 กรม ทพ.12 ม.ค. 65 6101/64
385 นาง รุ่งทวีพร    ยังผล 5650000002 ธ.ถ.ประจักษ-์แยกศาลหลักเมอืง เม.ย. 65 1201/65
386 นาง วันนา    เอี่ยมแจ้งพนัธุ์ ต100140/28 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. เม.ย. 65 1201/65
387 นาง ชะโลม    เปรมสังข์ ต102250/28 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
388 นาง สมพร    อาจจันทกึ ต102259/28 ธ.ถ.ประจักษ-์แยกศาลหลักเมอืง เม.ย. 65 1201/65
389 ร.ต. ปานทอง  เปรมวชิรเมฆนิ ต102407/28 ธ.พะเยา เม.ย. 65 1201/65
390 นาง จ าลองลักษณ์  ณ เชียงใหม่ ต102673/28 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
391 นาง สุภานนั   แสงทองไพบลูย์ ต102923/28 ธ.โลตัส ประชาชื่น เม.ย. 65 1201/65
392 นาง ทองใบ    คชดร ต109488/29 ธ.โพธาราม เม.ย. 65 1201/65
393 นาง บญุยืน    ค าสน ต109535/29 ธ.กองบญัชาการกองทพับก เม.ย. 65 1201/65
394 จ.ส.อ. ประทปี    แสงทอง ต109954/29 ธ.กระบี่ เม.ย. 65 1201/65
395 นาง วิไลวรรณ  อนกุลุประชา ต11306/13 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
396 นาง อญัชลี    นาคเอี่ยม ต113271/29 ธ.บา้นโปง่ เม.ย. 65 1201/65
397 นาง สมบรูณ์    ชุ่มวงค์ ต115250/29 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
398 ร.ท. ชวลิต    พณิชีพ ต115835/29 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 65 1201/65
399 จ.ส.อ. ปญัญา    จันทอง ต117074/29 ธ.นา่น เม.ย. 65 1201/65
400 นาง สุภตัรา    ณ บางช้าง ต118379/29 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
401 พ.ท. สมบติั    มั่นคง ต120303/29 ธ.ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
402 นาง ทองเล่ือน    เพง็พุ่ม ต120894/29 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. เม.ย. 65 1201/65
403 นาง รัชฎาภรณ์    ทรายใจ ต122219/29 ธ.ล าปาง เม.ย. 65 1201/65
404 นาง ถนอม    เล่ียมทอง ต123078/29 ธ.เพชรบรีุ เม.ย. 65 1201/65
405 นาง ไชยศรี    โกก้ระโทก ต129821/30 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
406 นาง บญุเรือน    แววเพช็ร์ ต130209/30 ธ.สิงหบ์รีุ เม.ย. 65 1201/65
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407 นาง สมถวิล    ข ากศุล ต132137/30 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 65 1201/65
408 จ.ส.อ. วิทยา    ทมิชม ต135803/30 สสน.บก.ทบ. ม.ค. 65 6101/64
409 นาย บญุรัง    แกว้ใส ต136638/30 ธ.ขอนแกน่ เม.ย. 65 1201/65
410 นาง บญุม ี   แกว้ใส ต136639/30 ธ.ขอนแกน่ เม.ย. 65 1201/65
411 นาง สายวรุณ    นนทศิลป์ ต136967/30 ธ.พทุธมณฑล เม.ย. 65 1201/65
412 ร.ต. สายยนต์    โชติอน้ ต139279/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. เม.ย. 65 1201/65
413 ร.ต. สมพงษ ์   สราญอนนัต์ ต139745/30 ธ.ล าพนู เม.ย. 65 1201/65
414 นาง ปนันา    จะบ ารุง ต141134/30 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 65 1201/65
415 นาง เยี่ยม    เครือวัลย์ ต141350/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 65 1201/65
416 นาง สนอง    ช้างสัมฤทธิ์ ต144986/30 ธ.สุพรรณบรีุ เม.ย. 65 1201/65
417 นาง ทองเหรียญ   มณีอนิทร์ ต145274/30 ธ.กองบญัชาการกองทพับก เม.ย. 65 1201/65
418 นาย นคิม    ข ากศุล ต145361/30 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 65 1201/65
419 นาย อดุม    เครือทองศรี ต146922/31 ธ.หนองคาย เม.ย. 65 1201/65
420 นาง มณัฑนา    ภกูองชัย ต147808/31 ธ.เตาปนู เม.ย. 65 1201/65
421 นาย สาทติย์    ไทยประสิทธิ์ ต148090/31 ธ.กองบญัชาการกองทพับก เม.ย. 65 1201/65
422 นาง ประสิทธิ ์   พนมหอม ต149650/31 ธ.ปทมุธานี เม.ย. 65 1201/65
423 นาง ธูป    ทบัจะบก ต150160/31 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 65 1201/65
424 นาง ทองนาค    ชื่นอารมย์ ต151229/31 ธ.อา่งทอง เม.ย. 65 1201/65
425 นาง สังวาลย์    ช่ าชอง ต151357/31 ธ.กระทุ่มแบน เม.ย. 65 1201/65
426 จ.ส.อ. ประทนิ    ปานอทุยั ต152965/31 ธ.สมทุรสงคราม เม.ย. 65 1201/65
427 ร.ท. สุรินทร์    พึ่งทรัพย์ ต155719/31 ธ.ทุ่งสง เม.ย. 65 1201/65
428 น.ส. ลลนา    ชาญณรงค์ ต158775/31 ธ.ชลบรีุ เม.ย. 65 1201/65
429 นาง ทพิย์    เรืองพศิาล ต159449/31 ธ.พะเยา เม.ย. 65 1201/65
430 นาย บญุนอ้ม    หตัถกจิ ต159952/31 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 65 1201/65
431 นาง ลัดดาวัลย์    กล่ าศิริ ต160420/31 ธ.อตุรดิตถ์ เม.ย. 65 1201/65
432 นาง ณัฎฐิกา    ไกรศรี ต161214/31 ธ.อบุลราชธานี เม.ย. 65 1201/65
433 นาง บวัสี    วามะกนั ต162276/31 ธ.อบุลราชธานี เม.ย. 65 1201/65
434 นาง ชัญญา    เหมกระศรี ต162580/31 ธ.อทุยั-อยุธยา เม.ย. 65 1201/65
435 นาง กญัญารัตน ์   มลูสวัสด์ิ ต163086/31 ธ.อตุรดิตถ์ เม.ย. 65 1201/65
436 นาง จันทร์เพญ็    สีหะอ าไพ ต164130/31 ธ.อตุรดิตถ์ เม.ย. 65 1201/65
437 นาง กิ่งผกา    พรหมศักด์ิ ต164892/31 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต เม.ย. 65 1201/65
438 นาง ธัญนนัท ์   คงนลิ ต165415/31 ธ.โลตัส บางปะอนิ เม.ย. 65 1201/65
439 นาง แกว้ภา    วิทยรัตน์ ต166007/31 ธ.ล าพนู ม.ีค. 65 601/65
440 จ.ส.อ. ไพฑูรย์    เชื้อเมอืงพาน ต166023/31 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. เม.ย. 65 1201/65
441 นาง บญุเสริม    เชื้อเมอืงพาน ต166024/31 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. เม.ย. 65 1201/65
442 ร.อ. ผล    สุขแปง ต166191/31 ธ.เชียงราย เม.ย. 65 1201/65
443 นาง ชุติมา    หอมพนัธุ์ ต167062/31 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. เม.ย. 65 1201/65
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444 นาย ประสาท    ผาภมูิ ต168358/32 ธ.ปทมุธานี เม.ย. 65 1201/65
445 พ.อ. นเิวก    พลสา ต169011/32 ธ.นครสวรรค์ เม.ย. 65 1201/65
446 น.ส. สมภสัสร    ภมุรินทร์ ต170129/32 ธ.ตรีเพชร เม.ย. 65 1201/65
447 นาย บญุม ี   มงัคละแสน ต171830/32 ธ.อดุรธานี เม.ย. 65 1201/65
448 นาง ปวน    เตโช ต175357/32 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ม.ีค. 65 601/65
449 พ.ท. ไมล์    ศรียา ต175865/32 ธ.สกลนคร เม.ย. 65 1201/65
450 นาง เจือ    จันทร ต177348/32 ธ.กองบญัชาการกองทพับก เม.ย. 65 1201/65
451 พ.ต. อารีย์    ศรีวิเศษ ต179802/32 ธ.นครศรีธรรมราช เม.ย. 65 1201/65
452 จ.ส.อ. เฉลิมศักด์ิ    ทองวิลัย ต184050/32 มทบ.11 ธ.ค. 64 5501/64
453 นาง หนนูา    มนัไร่ ต184664/32 ธ.ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
454 ร.ต. เวินไชย    เจริญรอย ต184730/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
455 นาย อภชิาติ    การสูงเนนิ ต185041/32 ธ.ปากช่อง เม.ย. 65 1201/65
456 นาย สมศักด์ิ  บวรวงศ์พทิกัษ์ ต185828/32 ธ.แมค็โคร จรัญสนทิวงศ์ เม.ย. 65 1201/65
457 นาง อรวรรณ    ดีนสิสัย ต187780/32 ธ.กระทุ่มแบน เม.ย. 65 1201/65
458 จ.ส.อ. เจริญ    สายถิ่น ต191602/32 ธ.แพร่ เม.ย. 65 1201/65
459 นาง นติยา    ทงัสนมิติสกลุ ต192318/32 ธ.พะเยา เม.ย. 65 1201/65
460 นาย สมบติั    กอ้นทอง ต193910/32 ธ.บิ๊กซี-น.ว. (ว-ีสแควร์) เม.ย. 65 1201/65
461 นาง โสภ ี   ศรีแพงมลู ต194114/32 ธ.กาฬสินธุ์ เม.ย. 65 1201/65
462 นาย สมเจตน ์   ชูผะกา ต195095/32 ธ.เตาปนู เม.ย. 65 1201/65
463 นาง อเุทน    โกยชัย ต196372/33 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ เม.ย. 65 1201/65
464 นาง กรรณิการ์    ลามาตร ต196959/33 ธ.สกลนคร เม.ย. 65 1201/65
465 นาย เจริญ    เรืองฤทธิ์ ต197131/33 ธ.สนามเสือปา่ เม.ย. 65 1201/65
466 นาย ธัชวสุ    ทกัษเ์ตชาณภคั ต197251/33 ธ.นครพนม เม.ย. 65 1201/65
467 นาง จรัล    พาหา ต199268/33 ธ.นครชัยศรี เม.ย. 65 1201/65
468 นาง รส    ถมกิ่ง ต202933/33 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
469 นาย ไพรัตน ์   มาประจวบ ต203946/33 ธ.นครพนม เม.ย. 65 1201/65
470 นาย นคิม    เพช็รกระจ่าง ต208584/33 ธ.โลตัส นวนคร เม.ย. 65 1201/65
471 นาง ลมยั    ศรีบญุเพง็ ต208631/33 ธ.สุพรรณบรีุ ม.ีค. 65 601/65
472 นาง ทองม ี   บญุทน ต208700/33 ธ.โรบนิสัน ชัยภมูิ เม.ย. 65 1201/65
473 จ.ส.อ. พหล    พรมโคตร ต209326/33 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
474 นาง ดีมาก    พนิจิ ต210187/33 ธ.ชุมพร เม.ย. 65 1201/65
475 นาง ปริม    เนตรนยั ต211044/33 ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ เม.ย. 65 1201/65
476 นาง มขุสุดา    ไทยประสิทธิ์ ต212966/33 ธ.ตาคลี เม.ย. 65 1201/65
477 นาง น้ าค้าง    บญุยิ้ม ต213764/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. เม.ย. 65 1201/65
478 นาง นอ้งนชุ    คงประเสริฐ ต214180/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. เม.ย. 65 1201/65
479 นาง แสงเดือน    แกว้แหยม ต217649/33 ธ.โรบนิสัน สระบรีุ เม.ย. 65 1201/65
480 นาง ทองย้อย    เรือนค าฟู ต218221/33 ธ.ถ.ช้างคลาน-ช.ม. เม.ย. 65 1201/65
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481 จ.ส.อ. กมลศักด์ิ    แย้มกมล ต220256/33 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. เม.ย. 65 1201/65
482 นาง รัชดาพร  เปรมวชิรเมฆนิ ต222798/33 ธ.พะเยา เม.ย. 65 1201/65
483 นาย สมพรชัย    วงศ์ทองบาง ต224235/34 ธ.เตาปนู เม.ย. 65 1201/65
484 นาง วันทน ี   หมิะมาน ต224236/34 ธ.เตาปนู เม.ย. 65 1201/65
485 ร.ต. อดิศักด์ิ    แกว้ชื่น ต224261/34 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง เม.ย. 65 1201/65
486 นาย ส าราญ    ภมุรินทร์ ต224429/34 ธ.ตรีเพชร เม.ย. 65 1201/65
487 นาง ณัชฐาวีย์    ยันตะพนัธ์ ต225534/34 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
488 นาง ออ่นสา    อนัทะนาม ต225688/34 ธ.เสริมไทย-ม.ค. เม.ย. 65 1201/65
489 นาง พชัณี    นาควัชระ ต228177/34 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
490 จ.ส.อ. จ านงค์    บญุฟู ต.177492/32 ธ.สระบรีุ เม.ย. 65 1201/65
491 นาง คูณ    เสาโกมทุ ต229425/34 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ เม.ย. 65 1201/65
492 นาง เฉลียว    ทรงแสงจันทร์ ต230224/34 ธ.ถ.เพชรเกษม - บางแค เม.ย. 65 1201/65
493 นาง สุพตัร์    หงษสู์ง ต231037/34 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 65 1201/65
494 นาง ผิวออ่น    สามพมิพ์ ต231038/34 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 65 1201/65
495 นาย ไพบลูย์    วิเชียรพนัธ์ ต231494/34 ธ.สกลนคร เม.ย. 65 1201/65
496 นาย ทองใบ    วิเชียรพนัธ์ ต231495/34 ธ.สกลนคร เม.ย. 65 1201/65
497 นาง ค าเพยีร    วิเชียรพนัธ์ ต231496/34 ธ.สกลนคร เม.ย. 65 1201/65
498 พ.ต. กติติพศ    บญุมาก ต232801/34 ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต เม.ย. 65 1201/65
499 นาง ค าคิด    อนิแผง ต233633/34 ธ.เลย เม.ย. 65 1201/65
500 นาย สุทธิรัก    มากมาย ต234204/34 ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว. เม.ย. 65 1201/65
501 พ.ต. สมยั    เหล็กเพชร ต234900/34 ธ.สนามเสือปา่ เม.ย. 65 1201/65
502 นาง พชัรพร    หอมสมบติั ต235827/34 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 65 1201/65
503 น.ส. นภษร    สุนทรสนาน ต236496/34 ส.พนั.13 พล.ปตอ. ม.ีค. 65 601/65
504 นาย ภริูพนัธ์    อธิสรรค์ธนพร ต236534/34 ธ.สนามเสือปา่ เม.ย. 65 1201/65
505 จ.ส.อ. ยิ่ง    อน้สงค์ ต23713/18 ธ.ซีคอน บางแค เม.ย. 65 1201/65
506 จ.ส.อ. บญุม ี   จิตค้า ต237792/34 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ เม.ย. 65 1201/65
507 นาง ต๋ิม    เกตุรัตน์ ต239400/34 ธ.นครนายก เม.ย. 65 1201/65
508 ส.อ. พเิชต    ประกอบดี ต239865/34 ธ.ยโสธร เม.ย. 65 1201/65
509 ร.ต. ธรรมรัตน ์   บวัแย้ม ต241229/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
510 นาง ออ่นสี    สิงหะดี ต241618/34 ธ.ถ.หายโศรก ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
511 นาง อารมณ์    ขจัดมลทนิ ต241637/34 ธ.ชุมพร เม.ย. 65 1201/65
512 นาง พรทพิย์    โสดกลาง ต241904/34 ธ.ปากช่อง เม.ย. 65 1201/65
513 ส.อ. รัศม ี   พวงนาค ต242045/34 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
514 นาง มลฤดี    พวงนาค ต242051/34 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
515 นาง กรรณิกา    ไกรสมเด็จ ต245200/34 ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64
516 นาง สมนกึ    โตประมาณ ต246060/34 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 65 1201/65
517 นาง สมพร    ดิเรกผล ต24614/18 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
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518 จ.ส.อ. สมศักด์ิ    ช่วยนา ต246452/34 ธ.บา้นไผ่ เม.ย. 65 1201/65
519 นาง ส าราญ    ศรีโท ต246604/34 ธ.พระพทุธบาท เม.ย. 65 1201/65
520 นาง แขนภา    ขวัญส าราญ ต248747/35 ธ.เตาปนู เม.ย. 65 1201/65
521 จ.ส.อ. ชุมพล    ไกรเทพ ต249144/35 พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 ม.ีค. 65 601/65
522 นาย วุฒิชัย    ปรีแย้ม ต249288/35 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
523 นาง ประภสัสร    เงินลาด ต251350/35 ธ.สระแกว้ เม.ย. 65 1201/65
524 นาง เรียง    ทวีชีพ ต251351/35 ธ.สระแกว้ เม.ย. 65 1201/65
525 นาง นทิรา    วงษว์อน ต251537/35 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแกน่ ม.ีค. 65 601/65
526 นาง วิจิตรา    จิตแกว้ ต25346/18 ธ.ทา่แพ เม.ย. 65 1201/65
527 จ.ส.อ. วันรักษ ์   สารบาล ต254151/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
528 ร.ต. เทเวศ    โชคสวัสด์ิ ต254309/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
529 นาย ฤทธิไกร    เอี่ยมจินดา ต255521/35 ธ.โพธาราม เม.ย. 65 1201/65
530 จ.ส.อ. สมกริช    สุรสีหเ์รืองชัย ต255599/35 ธนาณัติ ก.พ. 65 1/65
531 น.ส. วิไลลักษณ์    จันทร์เพญ็ ต255603/35 ธ.โพธาราม เม.ย. 65 1201/65
532 นาง บญุช่วย    โซวเซ็ง ต255604/35 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 65 1201/65
533 จ.ส.อ. มนตรี    โภคานติย์ ต255739/35 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 65 1201/65
534 นาง สงกาล    ทองไทย ต257478/35 ธ.เสริมไทย-ม.ค. เม.ย. 65 1201/65
535 นาง สาวิตรี    วรโยธา ต258251/35 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. เม.ย. 65 1201/65
536 นาง สมปอง    สุวรรณภานุ ต258608/35 ธ.ถ.ติวานนท์ เม.ย. 65 1201/65
537 นาง ผกา    ปรีแย้ม ต260890/35 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
538 นาง สกลุ    ขันชัยภมูิ ต261171/35 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ เม.ย. 65 1201/65
539 นาง ประสิทธิ ์   พรมเหล็ก ต261966/35 ธ.ชลบรีุ เม.ย. 65 1201/65
540 นาง ทองค า    นาดี ต262450/35 ธ.ตระการพชืผล เม.ย. 65 1201/65
541 นาง จรัญ    เบญ็จรักษ์ ต262679/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
542 นาง มณฑา    ขนอม ต263782/36 ธ.ย่อยลาดพร้าว 103 เม.ย. 65 1201/65
543 นาย ชัยรัตน ์   กาญจนโบษย์ ต264402/36 ธ.ถ.ติวานนท์ เม.ย. 65 1201/65
544 นาง อ าไพ    คงคล่อง ต264575/36 ธ.สนามเสือปา่ เม.ย. 65 1201/65
545 นาง ดลนภา    พมิเสน ต264811/36 ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ เม.ย. 65 1201/65
546 ร.ต. สัมฤทธิ ์   ไกรสมเด็จ ต26663/18 ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64
547 นาง บวัไข    มะปะรัง ต267376/36 มทบ.11 ม.ีค. 65 601/65
548 นาง ขวัญใจ    เสาวภา ต267377/36 มทบ.11 ม.ีค. 65 601/65
549 นาย ยิ้ม    มะปะรัง ต267378/36 มทบ.11 ม.ีค. 65 601/65
550 นาง สิทธิ ์   นอ้ยค าศิริ ต268219/36 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 65 1201/65
551 นาง ทองเหล่ียม    วรรณศิริ ต271114/36 ธ.ถ.โพศรี-อดุรธานี เม.ย. 65 1201/65
552 นาง บญุเรียน    มงคลพศิ ต271743/36 ธ.ร้อยเอด็ เม.ย. 65 1201/65
553 จ.ส.ต. ไพรวัลย์  หงษป์ระสิทธิ์ ต271976/36 ธ.เลย เม.ย. 65 1201/65
554 นาง อรดี    จิตค้า ต272218/36 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ เม.ย. 65 1201/65
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555 ร.ต. ฉัตรชัย    จงวิไล ต272682/36 ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต เม.ย. 65 1201/65
556 นาง บษุบา    ทวีเลิศ ต272845/36 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 65 1201/65
557 จ.ส.ท. วุฒิชัย    เนยีมจันทร์ ต274569/37 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 65 1201/65
558 นาง ทองปุ่น    บญุเชิดชู ต276350/37 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. เม.ย. 65 1201/65
559 นาง ทพิย์    ชาญสมยั ต278214/37 ธ.กองบญัชาการกองทพับก เม.ย. 65 1201/65
560 นาง รัตนา    กอ้นทอง ต278414/37 ธ.บิ๊กซี-น.ว. (ว-ีสแควร์) เม.ย. 65 1201/65
561 นาง อมัพร    ชุมภศูรี ต279183/37 ธ.ถ.ช้างคลาน-ช.ม. เม.ย. 65 1201/65
562 นาง ศรีรุด    นาจันทร์ทอง ต279348/37 ธ.ล าพนู เม.ย. 65 1201/65
563 นาง วรรณา    บริสุทธิ์ ต282817/37 ธ.ย่อยตล่ิงชัน เม.ย. 65 1201/65
564 นาง อนงค์    แกว้ชื่น ต283021/37 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง เม.ย. 65 1201/65
565 นาง ศิรประภา    คงคานอ้ย ต284770/38 ธ.มนีบรีุ เม.ย. 65 1201/65
566 นาง กรองทอง    บญุรอด ต284871/38 ธ.กองบญัชาการกองทพับก เม.ย. 65 1201/65
567 นาง ล าดวล    รูปสวย ต285032/38 ธ.อ านาจเจริญ เม.ย. 65 1201/65
568 นาย สรรค์นธิิ    ตรีนนท์ ต287756/38 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 เม.ย. 65 1201/65
569 นาง ประคอง    แกว้ศรี ต289168/38 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
570 ร.ต. นพดล    กลวงพจิิตร ต289935/38 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 65 1201/65
571 นาง สุทวิรรณ    คนใหญ่ ต290366/38 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 65 1201/65
572 ส.ต. สมหวัง    ล้ าเลิศ ต33317/20 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ เม.ย. 65 1201/65
573 จ.ส.อ.หญิง สมศรี  ช่วยพฒัน์ ต34455/20 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
574 นาง สุมณฑา    ขิมกระโทก ต36366/21 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
575 นาง ล าดวน    คุมสติ ต37277/21 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
576 นาย วีระศักด์ิ    ผอบทอง ต3820/09 ธ.อทุยั-อยุธยา เม.ย. 65 1201/65
577 นาง อนรีุย์    สายหศัดี ต38750/21 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต เม.ย. 65 1201/65
578 นาง รัตนา    โคตะมะ ต42445/22 ธ.เซ็นทรัล-อดุรธานี เม.ย. 65 1201/65
579 นาง ศรีวัย    คงสิมา ต42469/22 ธ.อดุรธานี เม.ย. 65 1201/65
580 พ.ท. ชุมพล    ปญัญามณีศิริ ต43799/22 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
581 นาง พนัทพิา    พสิิฐเสนยี์ ต45540/22 ธ.นา่น เม.ย. 65 1201/65
582 นาง อ าพร    หอสุวรรณ์ ต50258/23 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 65 1201/65
583 นาย ปาน    หาญหตัถกจิ ต51155/23 ธ.รังสิต เม.ย. 65 1201/65
584 นาย เกษม    สิงหท์อง ต51493/23 ธ.เสนานคิม เม.ย. 65 1201/65
585 นาง สุรีย์    อาจหาญ ต52205/23 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ เม.ย. 65 1201/65
586 นาง โคตะม ี   อมรสิน ต52432/23 ธ.ตระการพชืผล เม.ย. 65 1201/65
587 นาย เงิน    เกดิพบิลูย์ ต528/09 ธ.อยุธยา เม.ย. 65 1201/65
588 นาง นาง    มหามาตย์ ต54965/24 ธ.ขอนแกน่ เม.ย. 65 1201/65
589 นาง บณุณ์สิริ    ฉัตรรัณย์จวน ต59409/24 ธ.โลตัส บางปะอนิ เม.ย. 65 1201/65
590 นาย นทิศัน ์   สิงหท์อง ต65676/25 ธ.เสนานคิม เม.ย. 65 1201/65
591 นาง นวม    ศิริพฒัน์ ต67892/26 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
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592 นาย เสง่ียม    โชติสูงเนนิ ต68308/26 ธ.ตลาดเซฟวัน-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
593 ร.ต. เจริญ    พรหมจรรย์ ต6909/10 ธ.ล าปาง เม.ย. 65 1201/65
594 จ.ส.อ. ปรีชา    พรศรี ต70103/26 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
595 จ.ส.อ. พรมมา    ปกักาโร ต72826/26 ธ.บรีุรัมย์ เม.ย. 65 1201/65
596 จ.ส.อ. วัฒนา    เพญ็ปญัญา ต77296/26 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 65 1201/65
597 จ.ส.อ. สมศักด์ิ    ดีนสิสัย ต80732/27 ธ.กระทุ่มแบน เม.ย. 65 1201/65
598 น.ส. สมบญุ    โพธิวรรณ์ ต81267/27 ธ.อยุธยา เม.ย. 65 1201/65
599 นาง กาง    เคนโพธิ์ ต82240/27 ธ.อยุธยา เม.ย. 65 1201/65
600 ร.ต. เชษฐชาย  ธีรพเิชษฐพงศ์ ต83522/27 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. เม.ย. 65 1201/65
601 นาง สมปอง    ขุนนา ต84118/27 ธ.วงศ์สว่าง ทาวน์ เม.ย. 65 1201/65
602 นาย สุดใจ    คุมสติ ต8621/12 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
603 ร.ต. สุรศักด์ิ    หงษท์อง ต89840/27 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 65 1201/65
604 นาง วิภา    สุขศิริ ต89942/27 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. เม.ย. 65 1201/65
605 จ.ส.อ. มงคล    ชุ่มวงศ์ ต91228/27 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
606 ร.ท. สมศักด์ิ    เจริญผล ต93138/28 ธ.วารินช าราบ เม.ย. 65 1201/65
607 จ.ส.อ. วีระชัย    ชมภู่ ต93722/28 ธ.อทุยัธานี เม.ย. 65 1201/65
608 นาง อทุยัทพิย์    ผาสุขกาย ต95598/28 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 65 1201/65
609 ร.ต. ดอน    สูงสันเขต ต98213/28 ธ.ก าแพงเพชร เม.ย. 65 1201/65
610 น.ส. องิอร    เศวตครุตมตั ส10580/24 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
611 นาง สุมติรา    มากศิริ ส11017/25 ธ.ส านกัพหลโยธิน เม.ย. 65 1201/65
612 นาง อจัฉรีย์    บวังาม ส11376/25 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ เม.ย. 65 1201/65
613 นาย ไชยวัฒน ์ เสวตร์ครุตมตั ส11453/25 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
614 นาง รัศม ี   ชูตินนัทน์ ส11792/25 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. เม.ย. 65 1201/65
615 นาง ส าราญ    พพิว่นนอก ส15432/28 ธ.ปากเกร็ด เม.ย. 65 1201/65
616 น.ส. มาฆรัตน ์   ทองใบ ส16026/29 ธ.รามอนิทรา กม.4 เม.ย. 65 1201/65
617 นาง กรกนก  สิงหแสนยาพงษ์ ส18355/31 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม. เม.ย. 65 1201/65
618 นาง สุนยี์    จักร์แสน ส19113/31 ธ.กองบญัชาการกองทพับก เม.ย. 65 1201/65
619 นาง ดารา    รูปสะอาด ส20546/32 ธ.ขอนแกน่ เม.ย. 65 1201/65
620 นาง สายสุณีย์    แกว้ทพิยเนตร ส24015/35 ธ.รพ.รร.6 เม.ย. 65 1201/65
621 นาง สาคร    พงษน์ลิ ส24541/36 ธ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม.ย. 65 1201/65
622 นาง เยาวภา    กา้นจักร ส24985/36 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 65 1201/65
623 นาง อษุา    ใจรักษ์ ส26234/38 ธ.โลตัส ประชาชื่น เม.ย. 65 1201/65
624 นาย เชิดชัย    ยศไกร ส8345/20 ธ.โชคชัย 4 เม.ย. 65 1201/65
625 นาย ยุทธนา    ยศไกร ส8346/20 ธ.โชคชัย 4 ม.ีค. 65 601/65
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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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