
ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง สมทรง   กิ่งเกตุ 5052007497 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ พ.ค. 65 1781/65
2 พ.อ. สืบพงศ์    นลิกลุ 5391001190 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 65 1781/65
3 พ.อ. จิรศักด์ิ    จิ้วไมแ้ดง 5391003042 ธ.คอสโม เมอืงทองธานี พ.ค. 65 1781/65
4 นาย จตุรงค์    กณัหสิงห์ 5392005931 ธ.ปอ้มพระจุลจอมเกล้า พ.ค. 65 1781/65
5 จ.ส.อ. โกมล    ยันตนะ 5395001797 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
6 นาง กนกพร    ผ่องจิตร์ 5396002488 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
7 นาง ทศันา    ลาทา 5396005226 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 65 1781/65
8 นาง สมสมยั    บรรทะนติ 5396005697 ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุ พ.ค. 65 1781/65
9 นาง สมจิตต์    พว่งเลิศ 5402002291 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
10 พล.อส. ประสาท    กะวิทาโล 5405008044 ธ.อบุลราชธานี พ.ค. 65 1781/65
11 จ.ส.อ. ณัฐปคัลภ ์   ศรีใจ 5405009027 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65
12 จ.ส.อ.หญิง กติติพร  รอดเจริญศักด์ิ 5405012525 รพ.ค่ายพชิัยดาบหกั เม.ย. 65 1201/65
13 จ.ส.อ. ประภาส    ฤทธิเพชร 5405014607 ธ.สุราษฎร์ธานี พ.ค. 65 1781/65
14 นาย ณวัสห ์   ประกอบสุข 5405016754 ธ.ศิริราช พ.ค. 65 1781/65
15 ส.อ. สุวิทย์    วงษาไฮ 5405018308 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
16 ส.อ. เพชรพร    บญุค้้าจุน 5405019066 ขส.ทบ. เม.ย. 65 1201/65
17 จ.ส.อ. นพรัตน ์   เดชวงศ์ญา 5405020402 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
18 จ.ส.อ. เกยีรติศักด์ิ    เกดิบญุ 5405020880 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
19 นาง นริยา    พนัธ์เพยีร 5406002014 ธ.ตระการพชืผล พ.ค. 65 1781/65
20 นาง ชวนชม    จรรยาออ่น 5406002671 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
21 นาง เรวัล    สุขไทย 5406002728 ธ.ปราจีน-ถนนราษฎร์ด้าริ พ.ค. 65 1781/65
22 นาง จรวยพร    แกว้วิจิตร 5406003353 ธ.จันดี พ.ค. 65 1781/65
23 นาง ประกาย    บวันาค 5406003539 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
24 นาง เกษร    บญุมาก 5406003838 ธ.เซ็นทรัล เชียงใหม ่แอร์พอร์ต พ.ค. 65 1781/65
25 นาง เรณู    ศุภไพบลูย์ 5406004737 ธ.อยุธยา พ.ค. 65 1781/65
26 นาง บรรจง    ปิ่งทอง 5406004861 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65
27 นาย กฐิน    ศรีใจ 5406006549 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65
28 นาง จ่อง    ชูสี 5406006963 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
29 นาง วีระวรรณ    ศิริผลา 5406007982 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65
30 นาย วุฒิพงษ ์   ดวงใจ 5406007983 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65
31 นาง อดุมพร    นนัทเดช 5406008238 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65
32 นาง เฉลิมขวัญ    รุ่งสว่าง 5406008855 ธ.อบุลราชธานี พ.ค. 65 1781/65
33 นาง รตินนัท ์   จันทอง 5406008932 ธ.นา่น พ.ค. 65 1781/65
34 นาง ปณุยวีร์    สีเทา 5406009403 ธ.สูงเมน่ พ.ค. 65 1781/65
35 นาง สงกรานต์    แกว้วิเศษ 5406010196 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
36 นาง ธนนัธ์    รักษศิ์ริพงษ์ 5406010752 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 65 1781/65
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37 นาง อารีย์    วงษอ์ยู่ 5406012162 ธ.ถ.บรมราชชนนี พ.ค. 65 1781/65
38 นาง บาง    ภคูานา 5406015242 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65
39 นาง สุวรรณา    เปี้ยสุพงษ์ 5406015477 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
40 นาง พรรณี    คุณชื่น 5406020331 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 65 1781/65
41 ร.ท. สิทธิชัย    วงเวียน 5410002630 ธ.คอสโม เมอืงทองธานี พ.ค. 65 1781/65
42 นาย วินยั    แสงอร่าม 5410003550 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 65 1781/65
43 นาย ส้าเริง    กอ้นนาค 5410009073 ธ.รังสิต-ปทมุธานี พ.ค. 65 1781/65
44 จ.ส.อ. เฉลิม    แสงสว่าง 5410010857 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
45 นาย สมชาย    รุจิโภชน์ 5410011422 ธ.เตาปนู พ.ค. 65 1781/65
46 นาง ณพสัรมย์    ศรีแจ่มดี 5410011994 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ค. 65 1781/65
47 ร.ต. สุเจต    เดชทองจันทร์ 5410014903 ธ.ทุ่งสง พ.ค. 65 1781/65
48 ส.อ. ธนบลูย์    ดวงมาลัย 5410015522 ธ.เซ็นทรัล-อดุรธานี พ.ค. 65 1781/65
49 พ.ต. จักรพนัธ์    ผิวทอง 5410016178 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 65 1781/65
50 ร.ต.หญิง ประไพพร  สังฆราม 5410016943 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
51 จ.ส.อ. อ้านาจ    สังฆราม 5410016946 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
52 พ.อ.พเิศษ สุขเกษม  สุทธิวานชิ 5410018253 ธ.บิ๊กซี เชียงใหม่ พ.ค. 65 1781/65
53 นาง นงนชุ    กาต๊ิบ 5410021537 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
54 ส.อ. กอ้งไกลวุธ    ทองอนิทรี 5410021967 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65
55 จ.ส.อ. โยธิน    ต้อนทอง 5410022344 พนั.ขส.22 บชร.2 เม.ย. 65 1201/65
56 จ.ส.อ. ทรงธรรม    ผลอนนัต์ 5410022894 ธ.เพชรบรีุ พ.ค. 65 1781/65
57 น.ส. ธนพร    วิจันทร์ 5410023226 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
58 นาง ไพรัตน ์   ปอ้งกนั 5410023419 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65
59 น.ส. อรพนิท ์   สงวนศักด์ิ 5420000880 ธ.อยุธยา พ.ค. 65 1781/65
60 นาง อรอมล    รสคง 5420001048 ธ.ถ.พหลโยธิน-ช.ร. พ.ค. 65 1781/65
61 นาย นาวิน    กองจันทร์ 5420001198 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
62 น.ส. กนฐิถา    กองจันทร์ 5420001210 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
63 นาง สวง    สิงหบ์ดุดี 5420004444 ธ.อบุลราชธานี พ.ค. 65 1781/65
64 น.ส. ขณิสนนัท ์ มนอยู่พะเนา 5420004885 ธ.โลตัส โคราช 2 พ.ค. 65 1781/65
65 นาย กงพาน    ต้อนทอง 5420005044 พนั.ขส.22 บชร.2 เม.ย. 65 1201/65
66 นาง จ้านง    ต้อนทอง 5420005045 พนั.ขส.22 บชร.2 เม.ย. 65 1201/65
67 ส.อ. ปรีชา    ทาโพธิ์ 5420005351 ธ.อดุรธานี พ.ค. 65 1781/65
68 นาย วงษศ์กร    บวัขาว 5420007022 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
69 พล.อส. ชัยยนต์    พื้นชนะ 5420008858 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
70 นาง วิภาภรณ์    เชาวนญาณ 5430000687 ธ.โสตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ พ.ค. 65 1781/65
71 จ.ส.อ. วัชรพล   สุเมธรัตนศรี 5430001251 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 65 1781/65
72 นาง ธงชัย    ดามหาราช 5430001981 ธ.สระแกว้ พ.ค. 65 1781/65
73 นาง จิราวรรณ    ภถูมนาค 5430002762 ธ.สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
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74 นาง พรพรรณ  ญาณะเคร่ือง 5430003036 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
75 นาง เลิศลักษณ์   แสงวิเศษ 5430003347 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
76 ส.อ. ณรงค์    สันชิต 5430003632 มทบ.23 เม.ย. 65 1201/65
77 นาง นิ่มนวล    บอ่แกว้ 5430004378 ธ.สุพรรณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
78 นาย สุวัตร    ปรางจันทร์ 5430004475 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
79 จ.ส.อ. มานติย์    สุมหรัิญ 5430005565 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 65 1781/65
80 นาง วันดี    กติุการ 5430005624 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. พ.ค. 65 1781/65
81 นาง นนัทกิา    ตาพงษ์ 5430005699 ธ.แพร่ พ.ค. 65 1781/65
82 นาง นพมาส    แตงร่มเย็น 5430005755 ธ.อทุยั-อยุธยา พ.ค. 65 1781/65
83 ส.อ. ธนภมู ิ   ภวูงค์ผา 5430006047 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65
84 จ.ส.อ. มณฑล    ทองทพิย์ 5430006515 ธ.คอสโม เมอืงทองธานี พ.ค. 65 1781/65
85 จ.ส.อ. วิชา    มลุการ 5430006828 ร.29 พนั.3 เม.ย. 65 1201/65
86 จ.ส.ต. ไชยา    แกน่พทิกั 5430007476 ส่วนกลาง ม.ีค. 65 601/65
87 จ.ส.อ. ภาสกร    มผีล 5430007809 สพ.ทบ. เม.ย. 65 1201/65
88 นาง ส้าฤทธิ ์   แสนกรัุง 5430008451 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 65 1781/65
89 นาง วิมลศรี    สุภะนานยั 5440000933 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
90 นาง นภิาดา    คนงาม 5440001898 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
91 นาง นชุศิริ    หนาสมยั 5440002283 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
92 นาง พชัริน    สิมลี 5440003165 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
93 นาง เข็มทอง    เอี่ยมแทน 5440003167 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
94 นาง ประยงค์    สัมพะวงศ์ 5440004058 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
95 นาง ค้าแดง    ปญัญามา 5440004985 ธ.ถ.ช้างเผือก-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
96 นาง จ้าเนยีร    นาคทอง 5440005065 ธ.อทุยัธานี พ.ค. 65 1781/65
97 จ.ส.อ. สังเกตุ    สีดาว 5440005248 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 65 1781/65
98 นาย พศิณุรักษ ์ พยัคฆพงษ์ 5440005753 ธ.ตลาดเซฟวัน-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
99 นาง กาญจนา    พมิพสุ์ข 5440006701 ธ.ขอนแกน่ พ.ค. 65 1781/65
100 ส.อ. กฤษณพงษ ์   ปาขัน 5440007325 รพศ.5 พนั.1 เม.ย. 65 1201/65
101 ส.อ. ณรงค์กร    ศาสนา 5440007479 ธ.ปากเกร็ด พ.ค. 65 1781/65
102 ส.อ. เศรษฐวุฒิ  บตุรหนองหว้า 5440008396 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
103 นาง รัชน ี   ค้าปงั 5440010446 ธ.ส้านกัราชด้าเนนิ พ.ค. 65 1781/65
104 จ.ส.อ. เอกชัย    ยามโสภา 5440010733 กรม ทพ.13 เม.ย. 65 1201/65
105 พล.อส. อภเิชษฐ    สนศิริ 5440010992 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
106 นาง เพญ็ศรี    ทองอนิทรี 5450000039 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65
107 นาง สาธิตา    ผจญทรพรรค 5450000206 ธ.บางล้าภู พ.ค. 65 1781/65
108 พ.อ. วิบลูย์    วงศ์เลิศอารักษ์ 5450001478 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
109 น.ส. กนัย์สุดา    รักบญุ 5450001592 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
110 นาง พมิล    สนองบญุ 5450001709 ศร. เม.ย. 65 1201/65
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111 นาย ฉัตรชัย    รัตนชัย 5450001728 ธ.เซ็นทรัล-ช.ม. แอร์พอร์ต พ.ค. 65 1781/65
112 นาย ธีระวุฒิ    ทองระย้า 5450002183 ธ.อดุมสุข พ.ค. 65 1781/65
113 น.ส. วัชรวลัย    อตัรผดุง 5450003139 ธ.ส้านกัพหลโยธิน พ.ค. 65 1781/65
114 ส.อ. วัชระพล    วรรณโสภา 5450003199 ธ.ล้าปาง พ.ค. 65 1781/65
115 พ.ต.หญิง ปวีณา  วงค์พทุธค้า 5450003845 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
116 นาง จรัส    พว่งรอด 5450005277 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
117 นาง ธงทอง    ช่วยสุ่น 5450005935 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ค. 65 1781/65
118 จ.ส.อ. จิระเดช    ต้ังจิตต์ 5450007329 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
119 ส.ต. บญุมา    นวนสาลี 5450008079 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
120 ส.อ. เศรษฐา    สุขใจ 5450008336 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
121 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ    สีโนทก 5450008395 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
122 นาง พกิลุ    สุขขี 5450009263 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
123 นาย สมศักด์ิ    วรรณโสภา 5450009590 ธ.ล้าปาง พ.ค. 65 1781/65
124 นาง อ้าไพพรรณ  จันทะคาร 5450011653 ธ.บางบวั พ.ค. 65 1781/65
125 นาง กอง    ไชยคุณ 5450012044 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65
126 นาย กฤตนนัท ์   กนัไพรี 5450012288 ส่วนกลาง พ.ค. 65 1781/65
127 นาง สุภาภรณ์    นลิวิสุทธิ์ 5460000025 ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี) พ.ค. 65 1781/65
128 ร.ต. พรพล    หวังชูชอบ 5460000096 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 65 1781/65
129 น.ส. ค้ามลู    ส่ังสอน 5460000747 ธ.สูงเมน่ พ.ค. 65 1781/65
130 นาง สมศรี    ชูสง 5460000859 ธ.พทัลุง พ.ค. 65 1781/65
131 จ.ส.อ. กฤติเดช    กองมาลี 5460001892 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 65 1781/65
132 น.ส. อไุรวรรณ    วงษเ์ลิศ 5460003331 ธ.โรบนิสัน สมทุรปราการ พ.ค. 65 1781/65
133 ส.อ. ชัยวัฒน ์   ชรากาหมดุ 5460004900 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
134 น.ส. พลับพลึง   อุ่นเรือนพงศ์ 5460005924 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
135 นาง ณัฐกานต์    ภวูงศ์ผา 5460006717 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65
136 นาง วัชราภรณ์  วรรณพราหมณ์ 5460006752 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
137 นาง สมพร    ปราชญ์เวทย์ 5460007920 ธ.นครนายก พ.ค. 65 1781/65
138 นาย เสริม    แกว้งาม 5460008177 ธ.อา่งทอง พ.ค. 65 1781/65
139 จ.ส.อ. มรกต    นยัเนตร 5460008986 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65
140 จ.ส.อ. ชัยวัฒน ์  คันธะชุมภู 5460009412 ร.19 เม.ย. 64 1061/64
141 จ.ส.ต. สุเมศ    ศรัทธาผล 5460009468 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
142 น.ส. จาลิน ี   ชมกล่ิน 5460010314 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
143 นาย ป ี   ภวูงศ์ผา 5460010413 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65
144 นาง ผาน    ภวูงศ์ผา 5460010414 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65
145 นาง ประสานสุข   เขียวแกว้ 5460011088 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
146 นาย บญุลือ    นวนสาลี 5460012144 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
147 นาง แจ้ว    นวนสาลี 5460012166 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
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148 นาย อภสิิทธิ ์   นิ่มปรางค์ 5460012653 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
149 นาง บญุรอด    วงค์ลา 5460013555 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
150 นาง เบญ็จวรรณ    เกดิศิริ 5460014818 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
151 นาย ทวี    กฐินเทศ 5460015346 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
152 นาง ทเุรียน    กฐินเทศ 5460015347 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
153 น.ส. อมัพร    บญุมาเครือ 5460015423 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ค. 65 1781/65
154 น.ส. อารยา   สุขุมกาญจนะ 5460015527 ธ.ปากเกร็ด พ.ค. 65 1781/65
155 นาย อนรัุกษ ์   ใจบญุ 5470003255 ธ.แกลง พ.ค. 65 1781/65
156 น.ส. ณัฐยาณ์    อรุณรุ่ง 5480000361 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
157 นาย อ้านาจ    สุราราช 5480000695 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 65 1781/65
158 นาย วิเชียร    มะณีออ่น 5480001027 ธ.อดุรธานี พ.ค. 65 1781/65
159 จ.ส.อ. ธวัช    กระพี้เขตร์ 5480001480 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65
160 จ.ส.อ. วิฑูรย์    พนัธ์พมิพ์ 5480001944 ธ.โพนพสัิย พ.ค. 65 1781/65
161 นาง อบุล    ต้ังจิตต์ 5480003780 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
162 นาง พงัดี    ทาโพธิ์ 5480004033 ธ.อดุรธานี พ.ค. 65 1781/65
163 นาย สมยั    ทาโพธิ์ 5480004036 ธ.อดุรธานี พ.ค. 65 1781/65
164 นาย ไพบรูณ์    ทองเหลือง 5480005007 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65
165 น.ส. ทตัพร    ภู่สุคนธ์ 5480005229 ธ.อทุยั-อยุธยา พ.ค. 65 1781/65
166 นาง ประมวล   ประพนัไพร 5480006425 ธ.กระทุ่มแบน พ.ค. 65 1781/65
167 อส.ทพ. พงษพ์ฒัน ์  จานกิร 5480006722 ธ.นางรอง พ.ค. 65 1781/65
168 นาย บญุม ี   บตุรหนองหว้า 5480006917 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
169 นาง ต่าง    ยอดบนุอก 5480007358 พนั.ขส.22 บชร.2 เม.ย. 65 1201/65
170 นาย สงเคราะห ์  ยอดบนุอก 5480007367 พนั.ขส.22 บชร.2 เม.ย. 65 1201/65
171 นาง อญัชลี    ต้อนทอง 5480007375 พนั.ขส.22 บชร.2 เม.ย. 65 1201/65
172 นาง นจุรีย์    ศิริต้ืนลี 5480007451 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
173 นาง ประดับ    ปญัญาใส 5480007857 ธ.ยโสธร พ.ค. 65 1781/65
174 นาง ฉวีโฉม    หล้าดวงดี 5480008197 ธ.นครนายก พ.ค. 65 1781/65
175 นาย ยุทธการ    ทองเกดิ 5480008639 ธ.ตาก พ.ค. 65 1781/65
176 นาง วิไลพร    เนี่ยมมา 5480009002 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
177 นาง วรรณา    เสตะสุนทร 5480009158 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65
178 นาง ณัฐชยา    แสงงาม 5480009548 ธ.สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
179 นาย ไกร    วังทนั 5480010972 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 65 1781/65
180 นาง ประณี    วังทนั 5480010974 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 65 1781/65
181 ส.ท. วิษณุกรณ์    ปนิะสา 5480011223 ธ.สระแกว้ พ.ค. 65 1781/65
182 นาง กมล    จุ้ยเจริญ 5480011563 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
183 นาง อญัชลี    ราชอาจ 5490000151 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 65 1781/65
184 นาง ประไพ    มงุคุลดา 5490000434 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 65 1781/65
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาง สมบญุ    พดัขุนทด 5490000589 ธ.ชลบรีุ พ.ค. 65 1781/65
186 นาย สราวุธ    พดัขุนทด 5490000590 ธ.ชลบรีุ พ.ค. 65 1781/65
187 ส.อ. นชุานนท ์   มวีุฒิ 5490002528 ธ.ชุมแพ พ.ค. 65 1781/65
188 นาง อารีย์    ขัดวาลย์ 5490003753 ธ.ตลาดถนอมมติร วัชรพล พ.ค. 65 1781/65
189 นาง จันทร    ทพิรัตน์ 5490003825 ธ.ทุ่งสง พ.ค. 65 1781/65
190 นาง เพญ็พกัตร์    ทมุทอง 5490003887 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
191 นาง จ้าเริญ    สุขประเสริฐ 5490004311 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
192 น.ส. ส้าราญ    กลัยาณรุจ 5490004584 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
193 นาง เฮียะ    กลัยาณรุจ 5490004586 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
194 นาง พวงจันทร์    ชุมะโชติ 5490004809 ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ พ.ค. 65 1781/65
195 ส.อ. อนชุา    เนตรนวลศรี 5490004985 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 65 1781/65
196 นาง สุธีรา    ปะละสี 5490005071 ธ.ย่อยทา่วังผา พ.ค. 65 1781/65
197 นาย ประเสริฐ    บริคุต 5490005508 ธ.นา่น พ.ค. 65 1781/65
198 นาย ประนอม    ชุมะโชติ 5490005681 ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ พ.ค. 65 1781/65
199 จ.ส.ท. คมกริช   ค้าแสนโคตร 5490009550 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
200 นาย บรรจง    ดอนชัย 5490010626 ธ.กาฬสินธุ์ พ.ค. 65 1781/65
201 น.ส. นฤมล    วิมะลิน 5490011259 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 65 1781/65
202 จ.ส.ต. จิตติลักษณ์  หมั่นเกบ็ 5490011687 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
203 จ.ส.อ. พรหมชาติ   อุ๋ยสกลุ 5490012309 พนั.สต.กส.ทบ. เม.ย. 65 1201/65
204 ส.อ. ยุทธิชัย    บนัดิษฐ์ 5490012508 มทบ.16 ม.ีค. 65 601/65
205 จ.ส.อ. วทญัญู    งันลาโสม 5500000649 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
206 จ.ส.ท. วชิราพนัธุ ์   นรนวล 5500001034 ธนาณัติ ก.พ. 65 1/65
207 นาง บญุร่ืน    ค้าแสนโคตร 5500001398 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
208 นาย สอนไชย   ค้าแสนโคตร 5500001401 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
209 นาย เงิน    งันลาโสม 5500001746 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
210 นาง ประพนิ    งันลาโสม 5500001747 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
211 จ.ส.อ. ฉัตรมงคล    ขังเขตต์ 5500002244 สง.ปรมน.ทบ. เม.ย. 65 1201/65
212 พ.ต.หญิง สรัญญา  เดชสุขพงษ์ 5500002480 ธนาณัติ ม.ค. 65 6101/64
213 นาง เจนล่ี    สีดาว 5500004450 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 65 1781/65
214 นาง บ้าเพญ็    ราชกจิ 5500005074 ธ.เสริมไทย-ม.ค. พ.ค. 65 1781/65
215 นาย นรัินดร์    เสียดก้าปงั 5500005856 ธ.บางบวั พ.ค. 65 1781/65
216 อส.ทพ. สุพรรณ    สุธรรม 5500006704 กรม ทพ.26 เม.ย. 65 1201/65
217 ส.ท. นพรัตน ์   อนิภริมย์ 5500006919 ธ.สระแกว้ พ.ค. 65 1781/65
218 ส.ท. วัชระ    ศรีสองเมอืง 5510000858 ธ.อดุรธานี พ.ค. 65 1781/65
219 ส.อ. ร่มเย็น    บตุรศรีวงษ์ 5510002008 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
220 น.ส. ปยิรัตน ์   พึ่งแกว้ 5510002515 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
221 ส.อ. ปกรณ์ชัย   จันทร์ขอนแกน่ 5510003964 ส.พนั.6 พล.ร.6 เม.ย. 65 1201/65
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222 นาย หรัิณย์พงศ์  วรเดชอดุมพงศ์ 5510004561 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
223 นาง ชนกนนัท ์   กลุมณี 5510005015 ธ.สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
224 พ.ต. ธวัชชัย    พนัธ์ภทูอง 5510006625 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
225 จ.ส.อ. เอกชัย    ปะทิ 5510007760 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
226 นาง นภิา    บนัดิษฐ์ 5510007775 มทบ.16 ม.ีค. 65 601/65
227 ส.อ. พงษศั์กด์ิ    กจิปาโล 5520001708 ร.151 พนั.2 ม.ีค. 65 601/65
228 ส.อ. ศุภฤกษ ์   ศรีบวัลอย 5520001955 ธ.เลย พ.ค. 65 1781/65
229 น.ส. จงจิตต์    โพธิป์ระดิษฐ์ 5520002390 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
230 นาง เปล่ียน    ทองค้าผุย 5520003687 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 65 1781/65
231 อส.ทพ. ศักด์ิ    ฝังนลิ 5520003747 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 65 1781/65
232 ส.อ. อนชุา    อุ่นอก 5520006008 มทบ.25 เม.ย. 65 1201/65
233 นาย เทพาทพิย์    มลิวัลย์ 5520006278 ธ.ลาดหญ้า พ.ค. 65 1781/65
234 นาง รจนพร  จันทร์ขอนแกน่ 5520006721 ส.พนั.6 พล.ร.6 เม.ย. 65 1201/65
235 ด.ต. สุวปาน  จันทร์ขอนแกน่ 5520006723 ส.พนั.6 พล.ร.6 เม.ย. 65 1201/65
236 อส.ทพ. แอว๋    เสยกระโทก 5520007063 ธ.นางรอง พ.ค. 65 1781/65
237 น.ส. ชะบา    เสืออิ่ม 5520007576 ธ.บางบวั พ.ค. 65 1781/65
238 ร.อ. โยธิน    รอดทอง 5520008729 รพ.รร.6 ม.ีค. 65 601/65
239 นาง ทพิวัลย์    พลเยี่ยม 5520008753 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
240 น.ส. ยอดธิดา   บ้าเพญ็ชอบ 5520009064 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
241 นาง ใจ    ออกหาญ 5520010614 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
242 นาย ภานรินทร์    มั่นคง 5520010633 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 65 1781/65
243 จ.ส.ต. พฒันพ์งษ ์  ที่ปรึกษา 5520011095 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
244 นาง วารุณี    เอวจักร์ 5520011268 ธ.ฝาง พ.ค. 65 1781/65
245 นาง สมควร    ขังเขตต์ 5520013468 สง.ปรมน.ทบ. เม.ย. 65 1201/65
246 นาย สมชาย    ขังเขตต์ 5520013469 สง.ปรมน.ทบ. เม.ย. 65 1201/65
247 น.ส. พชิามญชุ์    แกน่บ้ารุง 5520015313 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 65 1781/65
248 นาง จุไรภรณ์    พว่งส้าโรง 5520015319 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 65 1781/65
249 น.ส. บผุา    จีระบตุร์ 5520016126 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
250 นาง ศิริวรรณ    ที่ปรึกษา 5520016198 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
251 นาย สมศักด์ิสิทธิ ์  ที่ปรึกษา 5520016199 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
252 น.ส. อจัฉรา    บรรเทากจิ 5520017164 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65
253 จ.ส.อ. สมศักด์ิ    กา้นอนิทร์ 5520017578 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65
254 นาย ธง    ชะรอยรัมย์ 5530000491 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 65 1781/65
255 นาง พชัลี    จันทร์ขอนแกน่ 5530000771 ส.พนั.6 พล.ร.6 เม.ย. 65 1201/65
256 นาง โอภาส    ทราจารวัตร 5530001881 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
257 นาง ระยะ    นยัเนตร 5530002129 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65
258 นาย จ้าป ี   กลุค้า 5530002712 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
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259 จ.ส.อ. ชิษณุพรรณ  ประโยธิน 5530002774 ช.พนั.1 พล.1 รอ. เม.ย. 65 1201/65
260 นาง รัตนา    สุขใจ 5530004168 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
261 ร.ต. จตุรงค์    เอฬกนิฑะ 5530004272 ธ.ท-ีสแควร์ พ.ค. 65 1781/65
262 น.ส. อาภาพร    พาหะนชิย์ 5530007750 ธ.ขอนแกน่ พ.ค. 65 1781/65
263 นาย ภาณุพงศ์    คิดควร 5530008502 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
264 อส.ทพ. บญุเลิศ    แปน้ด้วง 5530009053 ธ.นราธิวาส พ.ค. 65 1781/65
265 จ.ส.ต. นเรนทร์ฤทธิ ์ วงศ์เกตุ 5540000554 ธ.เตาปนู พ.ค. 65 1781/65
266 ส.ท. ธีระยุทธ    คงเหมอืน 5540002255 สพ.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
267 ส.ท. อดิศักด์ิ    ผมหอม 5540002568 ธ.เซ็นทรัล-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65
268 ส.อ. เชิดศักด์ิ    พะนะลา 5540002887 พล.ม.3 เม.ย. 65 1201/65
269 นาย ปยิพนธ์    นามสว่าง 5540004004 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 65 1781/65
270 น.ส. ธาริดา    สิงหไ์กร 5540005085 ธ.สะพานควาย พ.ค. 65 1781/65
271 น.ส. อาภรณ์    ด้าคล้าย 5540005280 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
272 นาย วันทอง    เทพอาษา 5540005334 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
273 ส.อ. ธีราทร    กมุผัน 5540005671 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
274 อส.ทพ. จรัล    จันทร์อนิทร์ 5540006424 ธ.อบุลราชธานี พ.ค. 65 1781/65
275 นาย บญุคาน    กมุผัน 5540008871 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
276 นาง ละมยั    กมุผัน 5540008872 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
277 อส.ทพ. พฒันยั    จันทะคุณ 5540008934 กรม ทพ.21 เม.ย. 65 1201/65
278 อส.ทพ. สัญญา    สีทาสังข์ 5540008945 กรม ทพ.21 เม.ย. 65 1201/65
279 อส.ทพ. ชัยวุฒิ    ยศปญัญา 5540009266 กรม ทพ.21 เม.ย. 65 1201/65
280 นาย ไพฑูรย์    สาเกตุ 5550001079 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 65 1781/65
281 อส.ทพ. ชายแดน   เพช็รรัตน์ 5550001100 กรม ทพ.13 ม.ีค. 65 601/65
282 น.ส. พรินนัท ์   อุ่นจิตต์ 5550001237 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 65 1781/65
283 นาง ดาราวรรณ    รัตนฉายา 5550001447 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
284 จ.ส.อ. สุรสิทธิ ์   ก้าจร 5550001480 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
285 ส.ท. เชิดพงษ ์   แดงกองโค 5550002120 ธ.อตุรดิตถ์ เม.ย. 65 1201/65
286 นาง ทองสี    ก้าจร 5550002346 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
287 ส.อ. ฐิตินนัท ์  สุพรรณนนท์ 5550004199 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
288 จ.ส.อ. กติติศักด์ิ    กะติกา 5550004359 ช.พนั.9 พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65
289 อส.ทพ. ศรีศักด์ิ    ช่วงชัย 5550006285 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
290 ร.ต.หญิง นทัธ์ชนนั    สุศิวะ 5550006514 รพ.รร.6 ม.ีค. 65 601/65
291 อส.ทพ. ประสาท  หารวิเศษ 5550006851 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 65 1781/65
292 อส.ทพ. มลู    กลุมาศ 5550006885 ธ.นางรอง พ.ค. 65 1781/65
293 นาง จอมใจ    สุธรรม 5550007439 กรม ทพ.26 เม.ย. 65 1201/65
294 ส.อ. อานนท ์   อุ้มญาติ 5550008355 ป.9 พนั.9 เม.ย. 65 1201/65
295 นาง โสภา    วัฒนเลขา 5550008384 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 65 1781/65
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296 พล.อส. ธีระพงษ ์   เชิดชื่อ 5550009985 มทบ.18 เม.ย. 65 1201/65
297 อส.ทพ. ฉลอง    สมไพ 5550011180 กรม ทพ.21 เม.ย. 65 1201/65
298 น.ส. พฐันอ์ร  ศรีธนตินามบรีุ 5550011328 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65
299 ส.ท. วิรัตน ์   ลือชา 5550011826 ร.17 พนั.4 เม.ย. 65 1201/65
300 นาง นภมณี    ภู่ละมยั 5550012421 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 65 1781/65
301 ส.ท. ปยิะพงษ ์   เศษลือ 5550012477 ร.16 พนั.1 เม.ย. 65 1201/65
302 ส.อ. ธีระยุทธ    โสภา 5560000070 ธ.ล้าปาง พ.ค. 65 1781/65
303 จ.ส.ท. พรรณเชษฐ  ศรีรินยา 5560002384 ร.17 พนั.3 เม.ย. 65 1201/65
304 นาง ทกัษพร    ภาคีธง 5560002711 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
305 นาย ธนากร    อายุยืน 5560002712 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
306 นาย เกษม    วงค์ขัติ 5560003957 ธ.พะเยา พ.ค. 65 1781/65
307 น.ส. รัตติกาล    วงค์ขัติ 5560003966 ธ.พะเยา พ.ค. 65 1781/65
308 ส.อ. วัชชกร    วรเชษฐ์ 5560004194 พนั.พฒันา 2 เม.ย. 65 1201/65
309 นาง แต๋ว    แทสู้งเนนิ 5560004805 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
310 ส.อ. พงษศิ์ริวัฒน ์ เอี่ยมมงคล 5560005145 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 65 1781/65
311 ส.ท. เจตนา    ศรีชมภู 5560006514 ธนาณัติ เม.ย. 65 1661/65
312 นาย ชาติชาย    จันทร์เกษ 5560008070 ธ.ส้านกัพหลโยธิน พ.ค. 65 1781/65
313 น.ส. ณัฎฐ์ธัญศา   พลายละหาร 5560008812 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 65 1781/65
314 ส.อ. วัชราวุฒิ    ปล้ืมวงศ์ 5560008827 พล.ร.4 เม.ย. 65 1201/65
315 น.ส. พมิพล์ภสั    รินวงษ์ 5560009116 กอง สพบ.พล.ม.1 เม.ย. 65 1201/65
316 อส.ทพ. ศุภชัย    ฤทธิแสง 5560009961 กรม ทพ.21 เม.ย. 65 1201/65
317 อส.ทพ. เอกรักษ ์ ศรีเศษพมิพ์ 5560009967 กรม ทพ.21 เม.ย. 65 1201/65
318 อส.ทพ. ศุภโชค    จันทร 5560010253 กรม ทพ.14 เม.ย. 65 1201/65
319 นาง มลีวรรณ์    ด้วงสงกา 5560010803 ธ.ส้านกัพหลโยธิน พ.ค. 65 1781/65
320 นาง พรทพิย์    พลายละหาร 5560010845 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 65 1781/65
321 ส.ท. ปกรณ์    สกลุเกสรีวรรณ 5560012770 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65
322 นาย กนัตชาติ  เกษมสันต์ ณ อยุธยา5560013537 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 65 1781/65
323 ส.อ. พงษพ์ฒัน ์   พรหมชนะ 5570000488 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65
324 นาง อนญัญา    ศรีวันนา 5570000737 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
325 ส.อ. นกิร    ขันเงิน 5570000772 ร.23 พนั.1 เม.ย. 65 1201/65
326 ส.อ. จักรพงษ ์   เชิญนอก 5570001349 ช.พนั.9 พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65
327 นาย ราญ    ค้าพรม 5570001668 ธ.อตุรดิตถ์ พ.ค. 65 1781/65
328 ส.อ. ธีระวัฒน ์   สิงหราช 5570001852 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
329 ส.ต. ธนาธิป    สรรพช่าง 5570002205 ร.2 พนั.2 รอ. ม.ีค. 65 601/65
330 จ.ส.ท. ประสิทธิ ์   ค้าวัด 5570005616 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
331 นาย มนสั    ทวีญาติ 5570005627 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
332 อส.ทพ. พเิชษฐ์    แกว้ดี 5570006553 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65
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333 ส.อ. ศักด์ินรินทร์  กรุงแสนเมอืง 5570006926 ธ.เซ็นทรัล-ช.ร. พ.ค. 65 1781/65
334 นาง สมหมาย    คุ้มทรัพย์ 5570007099 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 65 1781/65
335 อส.ทพ. วัฒนา    หงษศ์รี 5570007137 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65
336 อส.ทพ. สมศักด์ิ    เล่ือมค้า 5570007142 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65
337 นาง วนดิา    อายุยืน 5570012155 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
338 นาง สมคิด    สุเมธรัตนศรี 5570012305 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 65 1781/65
339 นาย จเล    แกว้กล่อม 5570012460 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. พ.ค. 65 1781/65
340 อส.ทพ. อภนินัท ์   พนัธ์ศรี 5570012920 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65
341 ส.ต. จักรพนัธุ ์   พงษโ์อสถ 5570013524 ม.5 พนั.20 รอ. ม.ีค. 65 601/65
342 ส.ต. วรรณรภ    ราชสีห์ 5570013920 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
343 ส.ต. อศิราวุฒิ    แกว้ชะอุ่ม 5570015644 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ม.ีค. 65 601/65
344 อส.ทพ. จารุพงศ์    ขุมทอง 5570015661 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65
345 น.ส. รุ่งอรุณ    พลูเพิ่ม 5580000113 ธ.ยโสธร พ.ค. 65 1781/65
346 นาย สุเทพ    ราชสีห์ 5580000660 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
347 นาง ธีระ    ราชสีห์ 5580001386 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
348 นาย ปนสัย์    นนทวานชิ 5580001447 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65
349 ส.ต. ชาญชัย    บดุดา 5580002497 ร.13 เม.ย. 65 1201/65
350 ส.อ. สนธยา    แสนทวีสุข 5580003283 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
351 ส.ท. เอกรินทร์   ตะกรุดสงฆ์ 5580005702 กรม ทพ.33 เม.ย. 65 1201/65
352 นาย ปรีชา    รินวงษ์ 5580005706 กอง สพบ.พล.ม.1 เม.ย. 65 1201/65
353 นาง สมบรูณ์    รินวงษ์ 5580005707 กอง สพบ.พล.ม.1 เม.ย. 65 1201/65
354 นาย นกิร    หลวงชัย 5580006212 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
355 ส.อ. วชิระ    น้้าสี 5580006927 ป.2 พนั.12 รอ. เม.ย. 65 1201/65
356 นาง เสาร์    เชิญนอก 5580007190 ช.พนั.9 พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65
357 ส.ต. ก้าชัย    อนิทะชิด 5580008484 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
358 นาง วงเดือน    เจริญเกยีรติ 5580008499 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
359 นาย วิชิต    เครือแสง 5580008500 ธ.โรบนิสัน สมทุรปราการ พ.ค. 65 1781/65
360 ส.อ. ชนนิทร    จุมปสูาร 5580012417 ร.17 พนั.3 เม.ย. 65 1201/65
361 อส.ทพ. ภาณุพงศ์  แกว้คงธรรม 5580012461 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65
362 ส.ท. ไชยวัฒน ์   เหล่าเจริญ 5580013106 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ พ.ค. 65 1781/65
363 นาง วัลภา    วิยะรส 5580013878 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 65 1781/65
364 นาย ปรีชา    เปยีรักใคร่ 5580014050 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
365 ส.ท. ชนะพล    เฉลิมสุข 5590002676 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ค. 65 1781/65
366 ส.อ. ภานวุัฒน ์   ช้านาญ 5590002990 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65
367 ส.ต. พร้อมทรัพย์  รจิตรุ่งโรจน์ 5590003199 ป.6 พนั.106 เม.ย. 65 1201/65
368 นาง เพญ็    ฟุ้งสกลุ 5590003898 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65
369 พ.ต.หญิง มยุรี    ฟุ้งสกลุ 5590003899 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65

10



ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 นาย สมยั    ฟุ้งสกลุ 5590003900 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65
371 นาย ธีรพล    เชื้อแพง่ 5590004346 ธ.ส้านกัราชด้าเนนิ พ.ค. 65 1781/65
372 นาง สังวาลย์    อนิทร์หอม 5590004806 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ค. 65 1781/65
373 นาย สีคุณ    จันทรบรีุ 5590005326 ธ.อดุรธานี พ.ค. 65 1781/65
374 น.ส. วายุน ี   ชัยนาฮี 5590005942 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
375 นาย สุท ิ   ชัยนาฮี 5590005951 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
376 นาง สุภาพร    เสนาภกัด์ิ 5590006156 ธ.อดุรธานี พ.ค. 65 1781/65
377 นาง สมจีน    วงค์ค้าวัง 5590006619 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 65 1781/65
378 น.ส. สาวิกา    นามโท 5590006890 ร.12 พนั.1 รอ. เม.ย. 65 1201/65
379 นาย สุธรรม    นามโท 5590006891 ร.12 พนั.1 รอ. เม.ย. 65 1201/65
380 นาง สุพศิ    นามโท 5590006893 ร.12 พนั.1 รอ. เม.ย. 65 1201/65
381 นาย ประดิษฐ์    ขันเงิน 5590007105 ร.23 พนั.1 เม.ย. 65 1201/65
382 นาย ไพเราะ    ตระกรุดสงฆ์ 5590007160 กรม ทพ.33 เม.ย. 65 1201/65
383 นาง นวลนจิ    เหล่าเจริญ 5590007938 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ พ.ค. 65 1781/65
384 นาย วินยั    เหล่าเจริญ 5590007940 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ พ.ค. 65 1781/65
385 จ.ส.ต. จิระเดช    ศิริปโชติ 5590008077 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
386 ส.ต. ณัฐพล    แกว้นารี 5590008674 พธ.ทบ. เม.ย. 65 1201/65
387 นาง เสร็จ    พะนะลา 5590008902 พล.ม.3 เม.ย. 65 1201/65
388 ส.ท. สุขเกษม    ชมโฉม 5590009322 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
389 พล.อส. ศุภกจิ    กล่อมภริมย์ 5590010141 มทบ.18 เม.ย. 65 1201/65
390 นาง บงกชวรรณ   ร่ืนเริงบญุ 5590011030 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
391 นาง นศิากร    เชิญนอก 5590013273 ช.พนั.9 พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65
392 นาง สมพาน    ตองติดรัมย์ 5590013275 ช.พนั.9 พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65
393 นาย ศรุต    ทพัพเศวต 5600000107 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65
394 นาย เทศน ์   อนิทรักษ์ 5600000857 ธ.ยโสธร พ.ค. 65 1781/65
395 ส.อ. ธนบดี    ปอ้มทองแดง 5600001807 ม.พนั.12 พล.ม.1 เม.ย. 65 1201/65
396 ส.อ. เนติพงษ ์   พมิพลิา 5600001817 ม.พนั.12 พล.ม.1 เม.ย. 65 1201/65
397 ส.ท. ธีรศักด์ิ    ทองพานชิ 5600002518 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
398 นนส. ชัชวาล    อนิกอง 5600003383 ร.2 พนั.2 รอ. เม.ย. 65 1201/65
399 นนส. พพิฒันพ์ล    ไผ่โสภา 5600003603 ร.13 พนั.3 เม.ย. 65 1201/65
400 อส.ทพ. คทาวุธ    หาญทวีป 5600005456 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65
401 ส.อ. วาณิช    จุลวงศ์ 5600005852 ธ.กระบี่ พ.ค. 65 1781/65
402 ส.ท. สุวัฒน ์   ปิ่นมขุ 5600007669 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
403 นาย นพรัตน ์   มโนวงศ์ 5600009191 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65
404 น.ส. อรุณี    มโนวงศ์ 5600009192 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65
405 ส.ท. นราธิป    กายเมอืงปกั 5600009195 ธ.ชลบรีุ พ.ค. 65 1781/65
406 ส.อ. ชนมภมู ิ   ศรีมงุคุณ 5600009974 ม.พนั.21 พล.ร.6 เม.ย. 65 1201/65
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407 อส.ทพ. พนมรุ้ง    ศรีสม 5600010213 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65
408 น.ส. อรอมุา    วรรณนยิม 5600010361 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
409 น.ส. ปยิานชุ    ภมูผัิกแว่น 5600010681 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
410 ส.อ. สันติ    แกว้ทอง 5600013776 ร.29 เม.ย. 65 1201/65
411 นนส. พรรณศักด์ิ    ค้าภา 5610000792 บชร.1 ม.ีค. 65 601/65
412 ส.ต. วิชัย    ใจกล้า 5610002890 ม.5 พนั.20 รอ. พ.ย. 64 4901/64
413 ส.ท. นวมนิทร์    บญุส่ง 5610003547 ร.7 พนั.2 เม.ย. 65 1201/65
414 อส.ทพ. สุทวิัส    ค้าแสง 5610004440 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65
415 นาง สุมาลี    นอ้ยหลุบเลา 5610004478 ร้อย.ม.(ลว.) 6 เม.ย. 65 1201/65
416 นาง ปทัมพร    บตุรี 5610007065 ธ.อ้านาจเจริญ พ.ค. 65 1781/65
417 ส.ต. ไพรวัลย์    ศักด์ิศรี 5610007609 ธ.สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
418 ส.อ. จตุรงค์    กิ่งโพธิ์ 5610008249 ร.2 พนั.2 รอ. ก.ค. 62 2421/62
419 ส.อ. เจตสิริ    อคัรวณิชชา 5610010286 พนั.พฒันา 2 เม.ย. 65 1201/65
420 ส.อ. เพชร    ศรฤทธิช์ิงชัย 5610010288 พนั.พฒันา 2 เม.ย. 65 1201/65
421 ส.ท. ศุภฤกษ ์   ขันธ์พานชิ 5610011263 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
422 อส.ทพ. ศตคุณ  เสนะสุทธิพนัธุ์ 5610011525 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65
423 นาง จันทร์เพญ็    รีเบี้ยว 5610011905 ร.12 รอ. เม.ย. 65 1201/65
424 ส.ต. โชคชัย    ประสานศักด์ิ 5610012057 ธ.บางบวั พ.ค. 65 1781/65
425 ส.ต. ภคณัฏฐ์   คุ้มอดุมทรัพย์ 5610012936 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
426 ส.ต. ชัยยะ    แกว้โชติ 5610013056 พนั.ขส.23 บชร.3 เม.ย. 65 1201/65
427 ส.ต. อคัรินทร์  พทิยาธนวรรักษ์ 5610013282 พนั.พฒันา 2 เม.ย. 65 1201/65
428 นาย อนชุา    สงวนทรัพย์ 5610014487 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 65 1781/65
429 น.ส. อญัชลี    สงวนทรัพย์ 5610014488 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 65 1781/65
430 นาย มว้น    ชาวดอนคา 5620000657 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
431 นาง สีนวล    ชาวดอนคา 5620000658 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
432 ส.ท. ยุทธนา    ชัยชิต 5620003543 ธ.เซ็นทรัล-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65
433 นาย ธนพล    ทองออ่น 5620004742 ธ.สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
434 นาย วรพชร    ชัยสวรรค์ 5620008072 ธ.โลตัส โคราช 2 พ.ค. 65 1781/65
435 นาง เรณู    มลุการ 5620008509 ร.29 พนั.3 เม.ย. 65 1201/65
436 น.ส. สุดใจ    กองชัย 5620008984 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 65 1781/65
437 ส.ต. ธนา    วันละภา 5620009037 มทบ.26 เม.ย. 65 1201/65
438 นาย ธีรนติิ    จันทร์โพธิก์ลาง 5620010459 ธ.พทุธมณฑล พ.ค. 65 1781/65
439 น.ส. อนสุรา    มานะ 5620011811 ป.2 พนั.12 รอ. เม.ย. 65 1201/65
440 ส.ต. ธนพฒัน ์   วงษโ์พธิสาร 5620012947 ม.4 พนั.25 รอ. พ.ย. 64 4901/64
441 ส.ต. ธนารักษ ์   กนันลิ 5620012992 ม.5 พนั.20 รอ. พ.ย. 64 4901/64
442 ส.ต. พธิิวัต    น้้าเย็น 5620013397 ม.5 พนั.24 รอ. พ.ย. 63 4561/63
443 ส.ต. สิรวิชญ์    โรจนศิลป์ 5620013990 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
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444 ส.ต. อธิพงศ์    พลแสน 5620014112 ม.5 พนั.24 รอ. พ.ย. 63 4561/63
445 ส.ต. เอกรัตน ์   แสนทมุมา 5620014248 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
446 ส.ต. วรวุธ    เกษแกว้ 5620014907 ร.13 พนั.3 เม.ย. 65 1201/65
447 ส.ท. กติติ    อุ่นเรือน 5620015934 รพศ.4 พนั.2 เม.ย. 65 1201/65
448 นาย ภญิโญ    ร่วมเชื้อ 5620016130 สส. เม.ย. 65 1201/65
449 อส.ทพ. สุทวิัช    บวัขาว 5620017008 กรม ทพ.11 เม.ย. 65 1201/65
450 นาง อษุา    คร้ามประยูร 5630000242 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65
451 น.ส. ภสัพร    พรประเสริฐ 5630001651 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
452 นาย มงคล    วันละภา 5630001990 มทบ.26 เม.ย. 65 1201/65
453 นาง ลี    วัลละภา 5630001991 มทบ.26 เม.ย. 65 1201/65
454 นาย อลงกรณ์    คันศร 5630002882 รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ก.พ. 65 1/65
455 ส.ต. ศิรวุฒิ    บญุเทพ 5630005533 ม.พนั.12 พล.ม.1 เม.ย. 65 1201/65
456 นาง เกษร    จันทะลุน 5630008196 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
457 ส.ต.ท. วัชระ    จันทะลุน 5630008198 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
458 นาย แกว้    แสนหลวง 5630008403 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
459 ร.อ. อนเุทพ    สมบรูณ์ธรรม 5630009901 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
460 ส.ต. เจริญ    ทองสุข 5630013640 ม.1 พนั.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
461 ส.ต. เจษฎาพนัธ์    สุกณัศิล 5630013659 ม.1 พนั.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
462 ส.ต. เฉลิมชัย    แสงพล 5630013672 ม.1 พนั.1 รอ. พ.ย. 64 4901/64
463 ส.ต. สุรศักด์ิ    โสรสจินดา 5630015092 ป.2 พนั.2 รอ. พ.ย. 64 4901/64
464 น.ส. นภาพร    โอณะวัตร 5640001641 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65
465 นาง พรมมา    โอณะวัตร 5640001643 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65
466 น.ส. จิราภา    ประทาพนัธ์ 5640001662 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
467 อส.ทพ. พทัธนนัท ์ ทอผ้าทอง 5640001789 กรม ทพ.36 เม.ย. 65 1201/65
468 นาย บญุยัง    ออ่งอร่าม 5640002026 ช.3 พนั.302 เม.ย. 65 1201/65
469 นาง สายบวั    ออ่งอร่าม 5640002028 ช.3 พนั.302 เม.ย. 65 1201/65
470 ส.ต. วุฒิพงศ์    ดอดกระโทก 5640002648 ป.2 พนั.102 รอ. ม.ีค. 64 541/64
471 นาย วุฒิไกร    อไุร 5640003461 ร.13 พนั.3 เม.ย. 65 1201/65
472 นาง อ้าพร    อไุร 5640003463 ร.13 พนั.3 เม.ย. 65 1201/65
473 อส.ทพ. ชาญณรงค์  ช้านาญสืบ 5640004513 กรม ทพ.26 เม.ย. 65 1201/65
474 นาง ลันน ี   สลักศิลป์ 5640005166 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.9 เม.ย. 65 1201/65
475 น.ส. ปาริชาติ    แจ้งสว่าง 5640005632 พล.ม.2 รอ. เม.ย. 65 1201/65
476 ส.ต. กติติธัช    อิ่มศิริ 5640006676 ม.พนั.29 รอ. ม.ีค. 65 601/65
477 นาย ปญุยพฒัน ์  พมิพเ์หมอืน 5640009293 ธ.อตุรดิตถ์ พ.ค. 65 1781/65
478 อส.ทพ. ซาการียา    วิชา 5650002063 กรม ทพ.41 ก.พ. 65 1/65
479 อส.ทพ. สวชา    ประไวย์ 5650003344 กรม ทพ.41 ก.พ. 65 1/65
480 ส.ท. พรีวิชญ์    สินสกลุวิวัฒน์ 5650003506 รร.ม.ศม. ม.ีค. 65 601/65
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481 ส.อ. ประพาส    งามประโคน 5650004002 ม.1 พนั.1 รอ. ม.ีค. 65 601/65
482 ร.ต. วรุจน ์   แกว้วิเศษ ต100678/28 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
483 นาง หนพูดั    บตุรพรหม ต100930/28 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65
484 พ.ต. โกญจนาท    มากนวล ต103416/28 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 65 1781/65
485 นาง อารีย์    มากนวล ต103417/28 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 65 1781/65
486 นาง ถวิล    ใจคง ต103696/28 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65
487 นาง ชุบ    วงศ์เงินยวง ต104682/28 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
488 จ.ส.อ. ธีรพฒัน ์   ทองเสง่ียม ต109487/29 ธ.โพธาราม พ.ค. 65 1781/65
489 จ.ส.อ. วิพฒัน ์   ผดุงทอง ต110091/29 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
490 นาง สมจิตร์    จาบจันทกึ ต113480/29 ธ.ปกัธงชัย พ.ค. 65 1781/65
491 นาง พรสวรรค์  อาทรอรัญญกจิ ต113606/29 ธ.ตลาดถนอมมติร วัชรพล พ.ค. 65 1781/65
492 นาย วชรันต์    สุขสมบรูณ์ ต113672/29 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
493 น.ส. สมนกึ    พณิเสนาะ ต113701/29 ธ.อยุธยา พ.ค. 65 1781/65
494 นาง รัตนวรรณ    พมิพป์รุ ต115974/29 ธ.สุรินทร์ พลาซ่า พ.ค. 65 1781/65
495 นาง พกิลุกาญจน ์ ศิริไชยจ้านงค์ ต11651/13 ธ.ประชานเิวศน ์1 พ.ค. 65 1781/65
496 นาง จินตนา    ทองเกดิ ต118188/29 ธ.ตาก พ.ค. 65 1781/65
497 นาย ส้าเนยีง    พลายละหาร ต119933/29 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 65 1781/65
498 นาง ขันทอง    จันทร์หอม ต122085/29 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
499 นาง ประดับ    อนิทนู ต12261/13 ธ.เพชรบรีุ พ.ค. 65 1781/65
500 จ.ส.ต. ไมตรี    ทศิลา ต123181/29 ธ.พะเยา พ.ค. 65 1781/65
501 นาง เสง่ียม    ล้้าเสถียร ต124116/29 ธ.สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
502 นาง จรูญศรี    คุ้มสวัสด์ิ ต124642/29 ธ.สามพราน พ.ค. 65 1781/65
503 นาง ส้าเภา    โกศล ต12552/14 ธ.รามอนิทรา กม.8 พ.ค. 65 1781/65
504 นาง วิจิตรา    บญุเสริม ต128441/30 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
505 นาง แพรวพรรณ    สุริโย ต128495/30 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
506 นาง ปราณี    อาจกล้า ต130198/30 ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี) พ.ค. 65 1781/65
507 นาย ไหม    ทองสา ต130205/30 ธ.หล่มสัก พ.ค. 65 1781/65
508 นาง จันทร์จิรา    บรรเทากจิ ต131465/30 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65
509 นาย เผ่า    ใจหวัง ต132624/30 ธ.ช่องนนทรี พ.ค. 65 1781/65
510 ร.ต. จรัญ    ชูวงษ์ ต133150/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
511 นาง จุไรรัตน ์   ทองค้า ต133370/30 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
512 จ.ส.อ. สุรพล    ข้าเดช ต133578/30 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
513 ส.อ. สัมฤทธิ ์   ภคู้าสอน ต134028/30 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
514 นาง สุมาลี    กองไกรรัตน์ ต134059/30 ธ.ถ.ประจักษ-์แยกศาลหลักเมอืง พ.ค. 65 1781/65
515 นาง สุรางค์    บรูณัติ ต134196/30 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65
516 นาง พยุงศรี    โสมทอง ต134197/30 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65
517 นาง สมหมาย    ดวงใจ ต134581/30 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65
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518 จ.ส.ต. สุบรรณ์    นาดี ต134792/30 ธ.ตระการพชืผล พ.ค. 65 1781/65
519 ร.ท. สมบติั    สุขขุม ต135143/30 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
520 ร.ต. มนสั    ไชยชนะโสภณ ต136020/30 ธ.บางบวั พ.ค. 65 1781/65
521 นาง ประนอม    ทองนชุ ต137507/30 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
522 นาง ศิริพร    นิ่มสุดใจ ต137553/30 ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช พ.ค. 65 1781/65
523 นาย เพช็ร์    นิ่มสุดใจ ต137555/30 ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช พ.ค. 65 1781/65
524 น.ส. นนัทยิา    นกแกว้ ต137751/30 ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี) พ.ค. 65 1781/65
525 นาง จ้าเนยีร    ทองประเสริฐ ต140255/30 ธ.อยุธยา พ.ค. 65 1781/65
526 นาง สมคิด    โตสิงขร ต140262/30 ธ.อทุยั-อยุธยา พ.ค. 65 1781/65
527 นาง ธิดาทพิย์    อดุมบวั ต140838/30 ธ.ชุมแพ พ.ค. 65 1781/65
528 นาง ศรินทพิย์    กรพพิฒัน์ ต140962/30 ธ.สวนจตุจักร พ.ค. 65 1781/65
529 นาง ทองศรี    บวัขาว ต142083/30 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
530 นาง สังวาลย์    ศักด์ิวงค์ ต142734/30 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. พ.ค. 65 1781/65
531 นาง สมใจ    มธุรส ต145797/30 สส. เม.ย. 65 1201/65
532 นาง พระยศ    ตรีนก ต146080/31 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
533 ร.ท. กฤษฎา    ปอ้งกนั ต146114/31 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65
534 นาง ศศิร์ธา    ทองเจริญ ต146500/31 ธ.บา้นฉาง พ.ค. 65 1781/65
535 นาง พวั    วิชาเฟอืง ต150429/31 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
536 นาง ธัญรัศม ์ มงคลแกว้พงศภคั ต150747/31 ธ.ย่อยถนนศรีนครินทร์-ลาซาล พ.ค. 65 1781/65
537 ร.ต. ยอด    อยู่เพชร ต152447/31 ธ.สระแกว้ พ.ค. 65 1781/65
538 นาง ชูศรี    ฉิมเอี่ยม ต154540/31 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
539 นาง บญุชื่น    ด้วงแกว้ ต155690/31 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
540 น.ส. กติติจ้าเริญ  อนนัต์ศาสตร์ ต155998/31 ธ.ปทมุธานี พ.ค. 65 1781/65
541 น.ส. กนกรัตน ์   ค้่าอ้านวย ต158350/31 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
542 นาง สมจิต    เนยีมสุ่ม ต158491/31 ธ.อทุยั-อยุธยา พ.ค. 65 1781/65
543 จ.ส.อ.หญิง จันทร์ฉาย   เดชะศิริ ต15993/15 ธ.นา่น พ.ค. 65 1781/65
544 นาง จามรี    แสงศร ต160892/31 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
545 นาง จิริยา    โคหมี ต162960/31 ธ.เตาปนู พ.ค. 65 1781/65
546 นาง สะอาด    เชื้อบญุมี ต164730/31 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 65 1781/65
547 นาง ประไพ    ข้างจะงาม ต166930/31 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
548 นาย ปล่ัง    คณะศรี ต168682/32 ธ.บางบวั พ.ค. 65 1781/65
549 นาง ถนอม    ข้าล้วน ต170945/32 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 65 1781/65
550 นาง บบุผา    ชัดชุ่ม ต171346/32 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 65 1781/65
551 นาง อ้าพร    อดุมรัตน์ ต173594/32 ธ.มาร์เกต็วิลเลจ สุวรรณภมูิ พ.ค. 65 1781/65
552 ส.อ. สมาน    กองแกว้ ต173935/32 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 65 1781/65
553 นาง สุวีณา    คงเพยีร ต177860/32 ธ.อา่งทอง พ.ค. 65 1781/65
554 นาย วิลาศ    นาคบาศ ต179562/32 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 65 1781/65
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555 นาง เยาว์ลักษณ์    บญุธรรม ต182013/32 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ค. 65 1781/65
556 นาง จ้ารัส    ก้าแนน่ ต182552/32 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
557 ร.ต. ศิวรุจน ์ วรรักษว์ัฒนาพร ต183565/32 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
558 นาง วลี    นตุมา ต183728/32 ธ.รามอนิทรา กม.4 พ.ค. 65 1781/65
559 นาง ทองค้า    เกตุเดชา ต185011/32 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. พ.ค. 65 1781/65
560 นาย ก้าพล    รัตนจางวาง ต185425/32 ธ.เตาปนู พ.ค. 65 1781/65
561 จ.ส.อ. เกรียงพล   มนตรีพลิา ต185999/32 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 65 1781/65
562 นาง ล้าใย    สระแกว้ ต186201/32 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 65 1781/65
563 ด.ต. สนดั    บริสุทธิ์ ต187202/32 ธ.เตาปนู พ.ค. 65 1781/65
564 นาย ประกอบ    เดชโพธิ์ ต189465/32 ธ.ฝาง พ.ค. 65 1781/65
565 นาง สมใจ    ด้วงบวั ต189999/32 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
566 นาง ค้าแสง   จันทร์ประภาสกลุ ต191666/32 ธ.นา่น พ.ค. 65 1781/65
567 นาง อว้น    โพธิสุยะ ต191814/32 ธ.สูงเมน่ พ.ค. 65 1781/65
568 นาย บญุมา    ปอ้งกนั ต192357/32 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65
569 จ.ส.อ. ศรีพจน ์   บญุยืน ต193089/32 ธ.พะเยา พ.ค. 65 1781/65
570 นาง ชมพศิ    จันทพรม ต193471/32 ธ.ออ้มใหญ่ พ.ค. 65 1781/65
571 นาง หอมไกล    แสงงาม ต194536/32 ธ.สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
572 นาง นติยา    มาลัย ต194914/32 ธ.พนมสารคาม พ.ค. 65 1781/65
573 จ.ส.อ. เชาว์    ในจิตต์ ต195628/33 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 65 1781/65
574 น.ส. รสสุคนธ์    ออ่นศรี ต197104/33 ธ.อยุธยา พ.ค. 65 1781/65
575 นาย อนนัต์    ร่ืนพล ต197407/33 ธ.เตาปนู พ.ค. 65 1781/65
576 นาง สงบ    ปรางจันทร์ ต199773/33 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
577 นาย ต่วน    ชายพนัธ์ ต201511/33 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 65 1781/65
578 นาง ทองมว้น    กลางนอก ต201988/33 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
579 นาง พนุ    เสาสูง ต204654/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 65 1781/65
580 นาย ชุมพล    บรรเทากาจ ต204815/33 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65
581 นาง ทองอนิ    บรรเทากจิ ต204818/33 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65
582 พ.ท. ไพสิฐ    ดีสุข ต204842/33 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65
583 นาง นวลนอ้ย    ค้าเครือคง ต205081/33 ธ.ตาก พ.ค. 65 1781/65
584 นาง จีระพร    นภิาศิริกลุ ต205115/33 ธ.ถ.ประจักษ-์แยกศาลหลักเมอืง พ.ค. 65 1781/65
585 นาง ทบัทมิ    แนน่อดุร ต205874/33 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
586 นาง ปานจิตร    วรสหวัฒน์ ต206313/33 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า พ.ค. 65 1781/65
587 นาย สมหวัง    ศรีสง่า ต206322/33 ธ.ยโสธร พ.ค. 65 1781/65
588 จ.ส.อ. อภวิัชร์    ศาลางาม ต206840/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 65 1781/65
589 นาง เพง็    ครองยุติ ต207266/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
590 นาง ชัชณี    ศรีนามบรีุ ต208732/33 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65
591 นาย ฮง    เหล่าหมั้น ต210184/33 ธ.ชุมพร พ.ค. 65 1781/65
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592 นาง มาลี    ศรีวิเศษ ต210811/33 ธ.พนมสารคาม พ.ค. 65 1781/65
593 จ.ส.อ. อดุม  วรรณพราหมณ์ ต213673/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
594 นาง สมสมยั    เพช็รหาญ ต214177/33 ธ.แพร่ พ.ค. 65 1781/65
595 น.ส. ลัดดา    สงวนทรัพย์ ต215489/33 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 65 1781/65
596 นาง ธมล    งามพร้ิง ต215786/33 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ พ.ค. 65 1781/65
597 นาง บวัเขียว    ศิริค้านอ้ย ต216176/33 ธ.พะเยา พ.ค. 65 1781/65
598 นาง เกษจุฑา    เขียวเปรียว ต217053/33 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
599 จ.ส.อ. เพิ่ม    สุขมณี ต217418/33 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
600 นาย ธโนดม    ว่องไววิศาล ต218864/33 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
601 นาง ส้าเรา    เงาทอง ต219569/33 ธ.รังสิต-คลอง 3 พ.ค. 65 1781/65
602 นาง เรณู    ศรีดี ต220049/33 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
603 นาง สาคร    สงค์ประเสริฐ ต221017/33 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
604 นาง ล้าพลอย    ฝันถึงภมูิ ต221636/33 ธ.หล่มสัก พ.ค. 65 1781/65
605 นาง เพยีงตา    ซ่ือวาจา ต222975/33 ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
606 นาง ล้อม    ออ้ยขาว ต223728/33 ธ.นครนายก พ.ค. 65 1781/65
607 จ.ส.อ. สุเมธ    โพธิ ต223782/33 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
608 นาย ไพศาล    แซ่อื้อ ต224195/34 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ค. 65 1781/65
609 นาง ส้าราญ    ศิริสุวรรณ ต224301/34 ธ.มนีบรีุ พ.ค. 65 1781/65
610 นาง ส้ารอง    บวัสมบติั ต224958/34 ธ.วังมว่ง พ.ค. 65 1781/65
611 นาง สัมพนัธ์    กองดอน ต224983/34 ธ.บางขุนนนท์ พ.ค. 65 1781/65
612 นาย ประวี    แสงเนตร ต225386/34 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
613 นาง สุวะภาพ    หมื่นแสน ต225402/34 ธ.ยโสธร พ.ค. 65 1781/65
614 นาย อนงค์    หาสุข ต225748/34 ธ.บา้นฉาง พ.ค. 65 1781/65
615 นาย ธวัช    อยู่ประยงค์ ต225885/34 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
616 นาง พรทพิย์    สุขหล้า ต226291/34 ธ.หล่มสัก พ.ค. 65 1781/65
617 นาย ละออ    มว่งมี ต226653/34 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
618 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ  แปน้พยัคฆ์ ต226746/34 กส.ทบ. ม.ีค. 65 601/65
619 น.ส. พนอ    หอมสุวรรณ ต227010/34 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 65 1781/65
620 น.ส. จารุวรรณ    จารุโยธิน ต227082/34 ธ.บางล้าภู พ.ค. 65 1781/65
621 นาง ละเมยีด    สุขสมทพิย์ ต227676/34 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
622 นาย ก้าจร    คล้ายเผ่าพงษ์ ต229903/34 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-บางนา พ.ค. 65 1781/65
623 ร.อ. สุขี    แกว้วงษา ต230684/34 ธ.เลย พ.ค. 65 1781/65
624 นาย ถาวร    ยมดี ต230742/34 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
625 ร.ต. อดุลย์    แทสู้งเนนิ ต231522/34 ธนาณัติ ม.ีค. 65 601/65
626 นาง จรุณ    สารบญุ ต231608/34 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
627 นาง วรรณา    มลูมงคล ต232465/34 ธ.เพชรบรีุ พ.ค. 65 1781/65
628 จ.ส.อ. ไพฑูรย์    ประวิเศษ ต232701/34 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
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629 นาง กรรณิการ์    ประวิเศษ ต232702/34 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
630 นาง มาลัย    ไชยทน ต232782/34 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65
631 นาง บญุช่วย    นาคสุวรรณ ต234723/34 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 65 1781/65
632 ร.ต. อทุยั    สนกระแสร์ ต23533/18 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 65 1781/65
633 จ.ส.อ. เฉลิมพล    โอฬารสกลุ ต237417/34 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
634 นาง อ้าพร    ผดุงทอง ต237499/34 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
635 นาง สาวิตรี    มิ่งขวัญ ต237980/34 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 65 1781/65
636 นาง ละมลู    จารย์ลี ต239486/34 ธ.นครนายก พ.ค. 65 1781/65
637 นาง อไุร    ทบัมยัดรี ต239949/34 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 65 1781/65
638 นาย พมิพ ์   ใจออ่น ต240132/34 ธ.ยโสธร พ.ค. 65 1781/65
639 นาง จุติพร    กาญจนพมิาย ต240294/34 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 65 1781/65
640 ร.ต. วิชัย    ฮวดใหม่ ต240726/34 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 65 1781/65
641 นาง ฉวีวรรณ    ชูจิตต์ ต241410/34 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
642 นาง บน    นิ่มปรางค์ ต241520/34 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
643 ร.ท. ชุมพร    เคหะพนัธุส์กลุ ต241785/34 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ค. 65 1781/65
644 นาย สายัณห ์   สุคันธา ต241844/34 ธ.มนีบรีุ พ.ค. 65 1781/65
645 นาง วรรณา    กจินสุนธิ์ ต242244/34 ธ.ถ.สามคัคี พ.ค. 65 1781/65
646 จ.ส.อ. สุวิจักขณ์  พรรณพจิิตร ต244196/34 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
647 จ.ส.ท. พรเทพ    ใจดี ต244818/34 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
648 นาง ลี    เพิ่มขี้น ต246427/34 ธ.สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
649 จ.ส.ท. จักรกฤช    หงษท์รง ต246624/34 มทบ.16 เม.ย. 65 1201/65
650 จ.ส.อ. บญัญัติ    ภาคเจริญ ต247447/34 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
651 นาย ทรงพล    ไชยวงค์ ต248179/35 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
652 นาย กมล    บงึจันทร์ ต249255/35 ธ.เตาปนู พ.ค. 65 1781/65
653 นาง เกษร    แกว้สีขาว ต249331/35 ธ.กาฬสินธุ์ พ.ค. 65 1781/65
654 นาย จะเด็ด    กง๋อบุล ต249612/35 ธ.ถ.เศรษฐกจิ 1-สมทุรสาคร พ.ค. 65 1781/65
655 นาง สุมาลี    จรัสศรี ต252561/35 ธ.อยุธยา พ.ค. 65 1781/65
656 จ.ส.อ. มานติย์    ปลิวาสน์ ต252851/35 ธ.ล้าทบั พ.ค. 65 1781/65
657 นาย ชัยภมู ิ   เหมอืงหมอ้ ต253207/35 ธ.นา่น พ.ค. 65 1781/65
658 นาง วนดิา    สุนทรชาติ ต254435/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
659 นาง ปราณี    แกว้อยุ ต255536/35 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 65 1781/65
660 ร.ต. ภวูดล    เปรมปราศรัย ต255572/35 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 65 1781/65
661 นาย บรรยงค์    ค้าโสกเชือก ต256561/35 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
662 นาง จันทร์สี    สันทติย์ ต257392/35 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 65 1781/65
663 นาง ล้าจวน    ศรีค้าดี ต257654/35 ธ.โรบนิสัน-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65
664 นาง เฉลิมพนัธ์    กนัธวงค์ ต258477/35 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
665 นาง นติยา    วรรณดี ต260153/35 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
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666 นาง ร้าไพ    สารทอง ต260192/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 65 1781/65
667 นาง ยุพนิ    หุ่นทอง ต260652/35 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน พ.ค. 65 1781/65
668 นาง วาสนา    กนัไพรี ต260881/35 ส่วนกลาง พ.ค. 65 1781/65
669 นาง ดฤณิตรี    เจริญยิ่ง ต261185/35 ธ.ย่อยบางครุ พ.ค. 65 1781/65
670 นาง จินดา    โคตรพรม ต262059/35 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
671 นาง อ้าพร    โพธิ ต262193/35 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
672 นาง วิจิตรา    โสมาเกตุ ต262474/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
673 นาง อดุมศิลป ์   ติกลุ ต262846/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
674 น.ส. ภทัรพรรณ    แซ่ต้ัน ต265511/36 ธ.ย่อยเดอะแพลทนิมั-แฟชั่นมอลล์ พ.ค. 65 1781/65
675 นาง ดรุณี    พกุพกิลุ ต267492/36 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
676 นาง ตาด้า    เรืองพมิาย ต268714/36 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65
677 นาง ระเบยีบ    วิจิตรขจี ต269025/36 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด-นม. พ.ค. 65 1781/65
678 นาง ล้าดวน    ค้าตาศิลา ต269121/36 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
679 นาง ปริณทพิย์  พงษจ์ันทร์ธาดา ต269173/36 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
680 นาง มนสั    บตุรเต ต269425/36 ธ.เลย พ.ค. 65 1781/65
681 นาง สุเนตร    พมิพะสอน ต269581/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
682 นาง พรนภิา    วงศ์ชัย ต271001/36 ธ.อดุรธานี พ.ค. 65 1781/65
683 นาง วิไล    ชมภรูาษฎร์ ต271442/36 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65
684 นาง ล้าดวน    อนิทรินทร์ ต272126/36 ธ.ขอนแกน่ พ.ค. 65 1781/65
685 จ.ส.อ.หญิง รุจิรา    สุเลา ต272241/36 ธ.สกลนคร พ.ค. 65 1781/65
686 นาง ทองใบ    ศรีศักด์ิ ต273407/36 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 65 1781/65
687 ส.อ. ยศสันต์    วงษเ์นตร ต273965/37 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
688 นาง อมร    เพช็รราม ต274692/37 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 65 1781/65
689 นาย ย้อน    บญุเชิดชู ต276283/37 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. พ.ค. 65 1781/65
690 นาย พร    กาบมณี ต276805/37 ธ.ตะพานหนิ พ.ค. 65 1781/65
691 นาง ประมวญพร  หมวกละมยั ต276954/37 ธ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ พ.ค. 65 1781/65
692 จ.ส.อ. เกยีรติกรณ์    มิ่งโมฬี ต277245/37 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 65 1781/65
693 น.ส. สุรินทร์    มลูวงศ์ ต277912/37 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ พ.ค. 65 1781/65
694 จ.ส.อ. ไพรัชต์    กล้่าชุ่ม ต279863/37 ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ พ.ค. 65 1781/65
695 นาง น้้าทพิย์    สุวรรณเสน ต281490/37 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
696 นาง จันทร์เด่น    พนัธุดี์ ต281589/37 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
697 นาง ลัดดา    แย้มกมล ต282118/37 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
698 จ.ส.อ. อ้านาจ    บวัผุด ต282394/37 ธ.สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
699 ส.อ. สุริช    วงษเ์สง่ียม ต283290/37 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
700 จ.ส.อ. พงษศั์กด์ิ    เกตุไทย ต283914/38 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65
701 นาง ทองทราย    โพระดก ต283945/38 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ พ.ค. 65 1781/65
702 นาง ทรัพย์สิน   บ้ารุงราษฎร์ ต284236/38 ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
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703 นาง มยัทนา    ลีลา ต285216/38 ธ.คลองปาง พ.ค. 65 1781/65
704 นาง พทัธรินทร์    วงษย์อด ต285360/38 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
705 ร.ท. อดุร    หล้ากนัหา ต285663/38 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 65 1781/65
706 นาง สังวาร    หล้ากนัหา ต285681/38 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 65 1781/65
707 จ.ส.อ. มนญู    นิ่มสุดใจ ต28571/18 ธ.รพ.ภมูพิลอดุลยเดช พ.ค. 65 1781/65
708 นาง เอง็หร่าน  เปรมปราศรัย ต286526/38 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 65 1781/65
709 นาง กญัญาวีร์    เกตุไทย ต288254/38 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65
710 นาย มานติย์    สิงหสั์ตย์ ต288425/38 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65
711 นาง แจ้ง    สิงหสั์ตย์ ต288701/38 ธ.ย่อยถนนศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ค. 65 1781/65
712 นาง เรณู    คงเนตร ต289490/38 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65
713 นาย สละ    กอ้นทอง ต289493/38 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65
714 นาง บษุบง    ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 65 1781/65
715 จ.ส.อ. มานติ    ปล้องทอง ต33237/20 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
716 ร.ต. อภชิาติ    บรรเทากจิ ต36664/21 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 65 1781/65
717 นาง ประเสริฐ    พลอยโพธิ์ ต38851/21 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
718 นาย เกษม    สงวนทรัพย์ ต39089/21 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 65 1781/65
719 นาง สมบรูณ์    อรรถบท ต39335/21 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง พ.ค. 65 1781/65
720 พ.ท. สมชาย    สินพจิารณ์ ต40450/21 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
721 นาง พชันยี์    ไทยชาติ ต42282/22 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 65 1781/65
722 นาย วิจิตร    สุจริต ต43589/22 ส่วนกลาง เม.ย. 65 1201/65
723 นาง จันทริา    มทีรัพย์หลาก ต44557/22 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ค. 65 1781/65
724 นาง วรรณ    ใหมจ่ันดี ต46002/22 ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) พ.ค. 65 1781/65
725 นาย สกลุ    ปิ่นแกว้ ต46236/22 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65
726 นาง ยุพนิ    เครือทองศรี ต50011/23 ธ.หนองคาย พ.ค. 65 1781/65
727 นาง มณี    ขันธโภค ต54080/23 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 65 1781/65
728 นาง ณัฐกมล    มาฆะวงค์ ต56075/24 ธ.สาขากล้วยน้้าไท พ.ค. 65 1781/65
729 จ.ส.อ. ไพโรจน ์   ติกลุ ต57252/24 ธ.ถนนพรหมราช-อบุลราชธานี พ.ค. 65 1781/65
730 นาย พนิจิ    พนูนอก ต58967/24 ธ.ถนนพบิลูละเอยีด-นม. พ.ค. 65 1781/65
731 ร.ท. กติติศักด์ิ    เสตะสุนทร ต60467/25 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า พ.ค. 65 1781/65
732 นาง สุชาดา    คล้ายสุบนิ ต62712/25 ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว. พ.ค. 65 1781/65
733 ร.ต. ผ่าน    ขุนนอ้ย ต6606/10 ธ.ขอนแกน่ พ.ค. 65 1781/65
734 นาย บญุรอด    พนูนอก ต66384/25 ธ.ถนนพบิลูละเอยีด-นม. พ.ค. 65 1781/65
735 ร.ต. สุมาศ    มธุรส ต67006/25 สส. เม.ย. 65 1201/65
736 นาย วีระ    ชนะบรูณ์ ต68188/26 ธ.เชียงราย พ.ค. 65 1781/65
737 นาง ล้าชวน    พยัคฆพงษ์ ต68314/26 ธ.ตลาดเซฟวัน-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
738 นาง พยอม    กจิชอุ่ม ต69133/26 ธ.เยาวราช พ.ค. 65 1781/65
739 นาง ทองพล    ค้าสระแกว้ ต70159/26 ธ.ขอนแกน่ พ.ค. 65 1781/65
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740 นาย สุวิทย์    ปิ่นทอง ต72067/26 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
741 จ.ส.อ. หลักค้า    หลอดค้า ต72335/26 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 65 1781/65
742 นาย วินยั    ทองออ่น ต72550/26 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 65 1781/65
743 นาย ชุมพล    กระดุมเงิน ต74311/26 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. พ.ค. 65 1781/65
744 ส.อ. เอบิ    ระย้าทอง ต77813/26 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 65 1781/65
745 นาง ค้าเพยีร    รัตนวรรณี ต79019/26 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
746 นาง ยุพนิ    ธีรพเิชษฐพงศ์ ต83523/27 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
747 นาง ณัฐมน    สงวนเกยีรติ ต86004/27 ธ.พรานนก พ.ค. 65 1781/65
748 น.ส. จินตนา    พรมเฮียง ต86580/27 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65
749 ร.ต. สมบติั    บญุทา ต88540/27 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 65 1781/65
750 จ.ส.อ. สมนกึ    ธรรมราช ต88885/27 สลก.ทบ. ก.พ. 65 1/65
751 นาง สุดา    สารบญุ ต90575/27 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
752 นาง ส้ารวม    วิชาเพยีร ต92136/27 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65
753 นาย วีระ    วิชาเพยีร ต92138/27 ธ.ปากช่อง พ.ค. 65 1781/65
754 จ.ส.อ. พนัพนา    เหลาสา ต92774/28 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
755 จ.ส.อ. วิฑูร    บญุละคร ต93199/28 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
756 จ.ส.อ. เสรี    พรหมปงิกา ต93329/28 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
757 นาง ศิริวรรณ  ประจักษจ์ิตร์ ต93543/28 ธ.เตาปนู พ.ค. 65 1781/65
758 นาง เปรมจิตร์    สีเอี้ยง ต93844/28 ธ.นครนายก พ.ค. 65 1781/65
759 ร.ท. ไพบลูย์    สุวรรณภกัดี ต95544/28 ธ.ร้อยเอด็ พ.ค. 65 1781/65
760 จ.ส.อ. ไตรรงค์    แสงงาม ต96472/28 ธ.สระบรีุ พ.ค. 65 1781/65
761 นาง อรนชุ    เรืองภกัดี ต96832/28 ธ.บางใหญ่ซิต้ี พ.ค. 65 1781/65
762 จ.ส.อ. กวีศักด์ิ    ช่างทอง ต97913/28 ธ.โรบนิสัน-มกุดาหาร พ.ค. 65 1781/65
763 จ.ส.อ. เทอดศักด์ิ    มสีวัสด์ิ ต98043/28 ธ.ขอนแกน่ พ.ค. 65 1781/65
764 พ.ต. วินติ    กองจันทร์ ต99222/28 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
765 นาง รจนา    กองจันทร์ ต99223/28 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 65 1781/65
766 นาง อไุร    วิศาลธีระกร ส10258/23 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. พ.ค. 65 1781/65
767 นาง แสงอรุณ    ปั้นนพศรี ส14169/27 ธ.ล้าปาง พ.ค. 65 1781/65
768 นาง บญุม ี   อุ่นวงศ์ ส14422/27 ธ.หนองจอก พ.ค. 65 1781/65
769 นาง ชมภศูรี    อายุรภติู ส16402/29 ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ พ.ค. 65 1781/65
770 นาง ศิริรัตน ์   สินพจิารณ์ ส17090/30 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 65 1781/65
771 นาง สุเพญ็    ทองนชุ ส17303/30 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ค. 65 1781/65
772 นาง สุทศัน ์   จักรค้า ส17666/30 ธ.พะเยา พ.ค. 65 1781/65
773 นาย เฉลิม    ศรีเจริญ ส17893/30 ธ.ขอนแกน่ พ.ค. 65 1781/65
774 นาง สุมาลี    อปุลพนัธุ์ ส18046/30 ธ.บางล้าภู พ.ค. 65 1781/65
775 นาง สมจิตร    รอดรักษา ส22258/33 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 65 1781/65
776 ร.อ.หญิง วโรชา  ศรีจันทราพนัธุ์ ส23985/35 ธ.รพ.รร.6 ม.ีค. 65 601/65
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777 นาง ดารุณี    อาจกล้า ส25041/37 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ พ.ค. 65 1781/65
778 นาง อบุล    เกษประกจิ ส6232/17 ธ.ส้านกัราชด้าเนนิ พ.ค. 65 1781/65

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มกี้าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช้าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกนิ  90  วัน
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกจิ
    กรมสวัสดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ้านวนเงินที่ค้างช้าระ
    ที่หนว่ยต้นสังกดัต้ังแต่หนว่ยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก้าหนด 2 ป ีนบัแต่วันที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนชั่วคราว
    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส้าเนาทะเบยีนบา้น, ส้าเนาบตัรประจ้าตัวประชาชน, ส้าเนาใบต้อนรับ,    
    ใบส้าคัญความเหน็แพทย์, ค้าส่ังใหอ้อกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมคัรซ้้า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ ใหถ้ือการสมคัรคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
    จึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมคัรคร้ังแรก ส้าหรับรายละเอยีดการค้างช้าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ ใหติ้ดต่อ
    สอบถาม โทร.0 2654 7400 ต่อ 6465, 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกบัข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถึงแกก่รรม จะไมไ่ด้รับสิทธิใดๆ ทั้งส้ิน
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