
ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
1 ร.ท. อุทยั    ภานุทตั 5075018267 ธ.โชคชัย 4 พ.ย. 65 5701/65
2 พ.อ. จิรศักด์ิ    จิ้วไม้แดง 5391003042 ธ.คอสโม เมืองทองธานี พ.ย. 65 5701/65
3 จ.ส.อ. บญุสืบ    อาจละออ 5395004499 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
4 นาง ทองสุข    ช านาญกิจ 5396000805 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 65 5701/65
5 นาง สิริกร    ชอบคุย 5396002732 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ต.ค. 65 5021/65
6 นาง นิตยา    ตรีวเิวก 5396003479 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
7 นาง เพญ็ศรี    ค ากอง 5396003820 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
8 นาง โฉมศรี    จุมพล 5396004185 พนั.พฒันา 1 ต.ค. 65 5021/65
9 นาง จันทร์ศิลาณ์    ศุภลักษณ์ 5396004953 มทบ.15 ต.ค. 65 5021/65
10 พ.ท. ทวปี    เชื้อประดิษฐ์ 5401009433 มทบ.39 ต.ค. 65 5021/65
11 พ.อ.หญิง พรรณแข  ณ หนองคาย 5401016806 ธ.เสนานิคม พ.ย. 65 5701/65
12 นาง อรอนงค์    สรอุบล 5402010935 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
13 ส.อ. ไพรัตน์    ยิ่งยืน 5405002218 ธ.เสริมไทย  มหาสารคาม พ.ย. 65 5701/65
14 ร.ต. บญุเรือง    อนันต๊ะ 5405003811 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ พ.ย. 65 5701/65
15 จ.ส.อ. สุวฒัน์    บญุจันทร์ 5405004839 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
16 ส.ท. สุวฒัน์    บตุรศรีผา 5405005078 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
17 พ.ต. ไพรัช    คงหนองลาน 5405007947 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 65 5021/65
18 อส.ทพ. อุทยั    ค าแสน 5405008921 กรม ทพ.32 ต.ค. 65 5021/65
19 จ.ส.อ. เรืองยศ    ศรีเพง็ 5405011641 รพศ.4 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
20 ร.ต. เลิศชาย    อ่อนศรี 5405013747 ธ.บิ๊กซี หาดใหญ่ พ.ย. 65 5701/65
21 ร.ต. รังสรรค์    ศรีพฤกษ์ 5405014521 ธ.สุราษฎร์ธานี พ.ย. 65 5701/65
22 จ.ส.อ. สุพรรณ    ทวรัีตน์ 5405017703 ธ.ยะลา พ.ย. 65 5701/65
23 นาง ไมมูเน๊าะ    เวาะเนาะ 5405018520 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.ค. 65 5021/65
24 จ.ส.อ. ไพบลูย์    สนับแน่น 5405019886 ธ.เพชรบรีุ พ.ย. 65 5701/65
25 นาง อังคณา    ลุนดีน 5405020595 ธ.บา้นฉาง ต.ค. 65 5021/65
26 นาง ส้มล้ิม    บญุช่วย 5406000937 ธ.อ่างทอง พ.ย. 65 5701/65
27 นาง พลูทรัพย์    คงเมฆ 5406001687 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) พ.ย. 65 5701/65
28 นาง นริยา    พนัธเ์พยีร 5406002014 ธ.ตระการพชืผล พ.ย. 65 5701/65
29 นาง หนู    ศรีเพง็ 5406003195 รพศ.4 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
30 นาง วนิดา    กาใจ 5406003450 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ พ.ย. 65 5701/65
31 นาง ปยิะนุช    สุเปง็ 5406003673 ธ.ทา่แพ พ.ย. 65 5701/65
32 นาง กาญจนา    อนันต๊ะ 5406003849 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ พ.ย. 65 5701/65
33 นาง หนูพศิ    อุบลครุฑ 5406004716 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
34 นาง วไิลลักษณ์    มหาส าราญ 5406004803 ธ.พญาไท พ.ย. 65 5701/65
35 นาง เรียน    โภคทรัพย์ 5406006137 ธ.ถนนอุดรดุษฎี พ.ย. 65 5701/65
36 นาง อุบล    ช านิปา่ 5406006388 ธนาณัติ ก.ค. 65 3321/65
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37 นาง อุไร    สมฤาแสง 5406007173 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
38 นาง รัศมี    สุวรรณ์ 5406007198 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
39 นาง เพชราภรณ์    โสล าภา 5406007212 ธ.เลย พ.ย. 65 5701/65
40 นาง ทพิย์วมิล    วรภมูิ 5406007290 ธนาณัติ ส.ค. 65 4361/65
41 นาง สมใจ    พบิลูย์ 5406008090 มทบ.44 ต.ค. 65 5021/65
42 นาง มาลาศรี    รัตนพร 5406008297 ธ.สกลนคร(ถ.รัฐพฒันา) พ.ย. 65 5701/65
43 น.ส. รุ่งทพิย์    กล่ินโอชา 5406008389 ธ.เซ็นทรัล ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
44 นาง ชไมพร    เพชรรักษ์ 5406008710 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 65 5701/65
45 นาง ลมัย    ฉลาดแย้ม 5406010148 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 65 5701/65
46 นาง ภสัตราภรณ์    มะรังษี 5406011538 ธ.ยะลา พ.ย. 65 5701/65
47 นาง ทองคูณ    อาจละออ 5406011553 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
48 นาย เสรี    ศรีเพง็ 5406011646 รพศ.4 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
49 นาง จุฑามาศ    อักษร 5406012383 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 65 5701/65
50 น.ส. รวงทอง    โภคทรัพย์ 5406013352 ธ.ถนนอุดรดุษฎี พ.ย. 65 5701/65
51 นาง เรไร    จันทอง 5406013355 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 65 5701/65
52 นาง จ าเริญ    เตยพดุซา 5406013741 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
53 นาง ทรัพย์    เคยชัยภมูิ 5406015630 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
54 จ.ส.อ. พงศ์พศั    ตาดทอง 5410001495 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
55 จ.ส.อ. วฒิุพงษ ์   ครองระวะ 5410002054 ธ.ถ.ซ้ายพระ(นครปฐม) พ.ย. 65 5701/65
56 พ.ท. พณิ    กาญจนพนัธุ์ 5410002221 ธนาณัติ ก.ย. 65 4401/65
57 ร.ท. ประสิทธิ ์   สุขอนันต์ 5410002339 ธ.ทุ่งสง พ.ย. 65 5701/65
58 นาง วนัดี    ภทูองพนัธ์ 5410005435 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
59 นาง สนับ    โคกสระน้อย 5410005436 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
60 ร.ต. ประมาณ    หนิมุสา 5410005541 มทบ.42 ต.ค. 65 5021/65
61 ร.ต. อภชิาติ    หลีศูนย์ 5410005596 มทบ.42 ต.ค. 65 5021/65
62 จ.ส.อ. ประเสริฐ    โลหกาญจน์ 5410005847 พนั.มทบ.42 ต.ค. 65 5021/65
63 จ.ส.อ. เอกอุดม    ยอดดี 5410008467 พนั.ซบร.22 บชร.2 ต.ค. 65 5021/65
64 ร.ต. สุภาพ    อินทร์กระทกึ 5410008997 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
65 ร.ท. สุธน    พรมมี 5410009680 ธ.ถ.จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่ พ.ย. 65 5701/65
66 จ.ส.ต. วเิชียร    นาคทอง 5410010379 ธ.อุทยัธานี ต.ค. 65 5021/65
67 ร.ต. อดุลย์    พรหมมาศ 5410010469 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 65 5701/65
68 ร.ต. วรีะชัย    งามหรัิญ 5410013461 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
69 ส.อ. นิมิต    ดุลยชาต 5410013512 มทบ.46 ต.ค. 65 5021/65
70 ส.อ. ชูชาติ    ทมิพทิกัษ์ 5410013599 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 65 5701/65
71 ร.ต. ศุภพงค์    เต็มดี 5410013987 ธ.พทัลุง พ.ย. 65 5701/65
72 พ.ต. ชวลิต    มะกรูดอินทร์ 5410014062 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
73 นาง อ าภา    นาศิริ 5410014993 มทบ.24 ต.ค. 65 5021/65
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74 ร.อ.หญิง ลดาวลัย์    อาจหาญ 5410015006 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 65 5701/65
75 จ.ส.อ. มารุต    ชังช่างเรือ 5410015955 มทบ.44 ต.ค. 65 5021/65
76 ร.อ. สุเมธ    แพง่ยงยุทธ 5410015974 ธ.ชุมพร พ.ย. 65 5701/65
77 จ.ส.อ. อนุชิต    เสนารัตน์ 5410016303 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 65 5021/65
78 ร.ต. สุเทพ    ศักด์ิพรหม 5410016357 ร.5 พนั.3 ต.ค. 65 5021/65
79 นาง รัชนี    จันทร์หล่ม 5410016613 มทบ.24 ต.ค. 65 5021/65
80 พ.อ. เมธา    ไผ่ล้อม 5410017747 มทบ.39 ต.ค. 65 5021/65
81 จ.ส.อ. ชนะ    รุ่งอินทร์ 5410017963 สส. ต.ค. 65 5021/65
82 ร.ต. จักรกฤษณ์    รอดแจ่ม 5410018119 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
83 จ.ส.อ. สญชัย    ฤทธเิดช 5410018125 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
84 จ.ส.อ. จักรพนัธุ ์   สักยะพรต 5410018132 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
85 จ.ส.อ. ธานินทร์    ใจกล้า 5410018873 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
86 นาง ทองใบ    ใจกล้า 5410018878 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
87 นาง ประพศิ    ยิ่งยืน 5410018901 ธ.เสริมไทย มหาสารคาม พ.ย. 65 5701/65
88 นาง มาลี    ดิษฐอยู่ 5410019069 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
89 ร.ต. นรินทร์    มีใจ 5410019353 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
90 ส.อ. ศรราม    สวะวงษ์ 5410020349 ส.พนั.3 พล.ร.3 ต.ค. 65 5021/65
91 จ.ส.อ. ซอลีฮีน    ยูโซ๊ะ 5410020481 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 65 5021/65
92 จ.ส.อ. ปฏภิาณ    ธานี 5410020486 ธ.นครนายก พ.ย. 65 5701/65
93 นาง นกน้อย    รัตนภมูิ 5410021073 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
94 นาง สมหมาย    วทินา 5410021108 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 65 5701/65
95 นาง เงิน    มูลแก้ว 5410021511 ธ.ถ.บญุวาทย์ พ.ย. 65 5701/65
96 ร.ต. เชษฐชัย    นาคหลง 5410022460 มทบ.36 ต.ค. 65 5021/65
97 จ.ส.อ. ดัสกร    พมิขาลี 5410022538 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
98 จ.ส.ต. เฉลิมพล    มูลมงคล 5410022872 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
99 ร.ท. ชัยวฒัน์    สมศักด์ิ 5410023010 มทบ.37 ต.ค. 65 5021/65
100 นาง ศิริวรรณ    บญุวรรณ 5420000724 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
101 นาง อัมรา    ใคร่ครวญ 5420002966 ช.พนั.51 ต.ค. 65 5021/65
102 นาง เสาวณีย์    ปญัญายงค์ 5420003110 ธ.ทา่เรือ พ.ย. 65 5701/65
103 นาง วชิญาพร    ประกาพวง 5420003182 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
104 นาง จิรภา    ดอนชาดา 5420003964 มทบ.25 ต.ค. 65 5021/65
105 นาง ธญัญ์นรี    เถื่อนพวงแก้ว 5420004061 ช.3 พนั.302 ต.ค. 65 5021/65
106 นาง พกิุล    โสภา 5420004364 มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
107 นาง บญุล้อม    พนัเนตร 5420004484 ธ.อุดมสุข พ.ย. 65 5701/65
108 ร.อ. เฉลิมชัย    โสมาบตุร 5420005721 รพ.ค่ายสุรนารี ต.ค. 65 5021/65
109 น.ส. วรีดา    กล่ินชมแสง 5420006194 ธ.ตราด พ.ย. 65 5701/65
110 นาง แววตา    สืบชมภู 5420006311 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
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111 นาง ส ารวย    อยู่สุข 5420006851 มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
112 นาง เบญจวรรณ    ปดิค า 5420007453 มทบ.42 ต.ค. 65 5021/65
113 จ.ส.อ. อรัญ    ผิวแดง 5420007889 ธ.เสนานิคม พ.ย. 65 5701/65
114 จ.ส.อ. โชคทว ี   บญุช่วย 5420007945 ช.พนั.5 พล.ร.5 ต.ค. 65 5021/65
115 พ.อ. อัมพร    บวัแก้ว 5420008576 ธ.ไอคอน สยาม พ.ย. 65 5701/65
116 นาง สุขศิริ    ค าเล็ก 5420009368 ร.29 ต.ค. 65 5021/65
117 นาง พชัรินทร์    รูจีพนัธ์ 5420009648 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน พ.ย. 65 5701/65
118 นาง เกษร    นามวงศ์ 5430001738 ธ.พะเยา พ.ย. 65 5701/65
119 จ.ส.อ. ทศพร    บญุญานิติพงษ์ 5430001780 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
120 นาง จุฬา    โพธิ 5430001890 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
121 นาง ขวญัหทยั    ใจบญุ 5430002008 ร.2 พนั.1 รอ. ต.ค. 65 5021/65
122 นาง พยับ    ปานา 5430002594 ธ.พะเยา พ.ย. 65 5701/65
123 นาง อารีรัตน์    ยอดดี 5430002695 ธ.ข่วงสิงห์ พ.ย. 65 5701/65
124 นาง สุมาลี    ซ่ือตรง 5430003949 พนั.ขส.23 บชร.3 ต.ค. 65 5021/65
125 พล.อส. เรืองเดช    งีสันเทยีะ 5430004212 พนั.สห.21 ต.ค. 65 5021/65
126 นาง ค าพร    พวกวบิลูย์ 5430004959 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
127 นาง รัสมี    รสหานาม 5430005126 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
128 นาง จูมลี    สายศรี 5430005591 ธ.ปกัธงชัย พ.ย. 65 5701/65
129 นาง นันทกิา    ตาพงษ์ 5430005699 ธ.แพร่ พ.ย. 65 5701/65
130 ส.อ. พนม    สมนึก 5430006103 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
131 จ.ส.อ. วลัลภ    โสภากุล 5430006432 ร.13 ต.ค. 65 5021/65
132 นาง เบญจมาศ    โสภากุล 5430006444 ร.13 ต.ค. 65 5021/65
133 ร.ต. บรรดาศักด์ิ   แปน้ชาวนา 5430006513 ธ.คอสโม เมืองทองธานี พ.ย. 65 5701/65
134 นาง สุมนา    รัตนนิตย์ 5430006558 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
135 นาง บรรจง    เคนศิลา 5430006614 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช พ.ย. 65 5701/65
136 นาย ยุทธนา    อาจหาญ 5430007282 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 65 5701/65
137 นาง รัชดา    ศรีน้อย 5430007852 ธ.ชุมพร ต.ค. 65 5021/65
138 นาง กษมา    สุขุมาลจันทร์ 5430009474 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
139 น.ส. วรรณภา    ชัยพเิดช 5430009716 ธ.กระทุ่มแบน(ถ.สุคนธวทิ) พ.ย. 65 5701/65
140 น.ส. คนึงนิจ    สุนทราคม 5430010099 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ย. 65 5701/65
141 จ.ส.อ. กฤษณะ    อ่อนจันทร์ 5440000045 ธ.น่าน พ.ย. 65 5701/65
142 นาง ประกายมาศ    รุ่งแสง 5440000803 มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
143 จ.ส.อ. ด ารงค์    รุ่งสวา่ง 5440001753 พนั.ปจว. ต.ค. 65 5021/65
144 นาง ศรีเวยีง    รุ่งสวา่ง 5440001763 พนั.ปจว. ต.ค. 65 5021/65
145 จ.ส.อ. ยุทธนา    เมืองบ ารุง 5440003787 ร.15 ต.ค. 65 5021/65
146 จ.ส.อ. วรีะ    คงนาสร 5440004365 สส. ต.ค. 65 5021/65
147 นาง ไพรัตน์    คงนาสร 5440004369 สส. ต.ค. 65 5021/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
148 นาง วรรณเพญ็    อินตา 5440005134 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ พ.ย. 65 5701/65
149 นาง กฤติญา    โพธิง์าม 5440005481 ธ.เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า พ.ย. 65 5701/65
150 นาง ฐิศิรัตน์    บตุตะกุล 5440005572 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
151 นาง สีแพง    บตุรศรีผา 5440005819 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
152 นาย ส่ือสาร    วงศ์แปง 5440005916 ธ.ล าพนู พ.ย. 65 5701/65
153 นาง บวัทอง    นิยมพงษ์ 5440007021 มทบ.24 ต.ค. 65 5021/65
154 น.ส. พชัริน    เริงใจ 5440009651 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ย. 65 5701/65
155 นาง ธนัยพร    ฐิติธวุานนท์ 5440010631 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น พ.ย. 65 5701/65
156 นาง ณัฐฌา    สิทธคิง 5450001345 ธ.เพชรบรีุ พ.ย. 65 5701/65
157 อส.ทพ. อ านวย    โพธิส์อน 5450002016 ธ.นางรอง พ.ย. 65 5701/65
158 นาง หนูเชื่อม    ชาลีเครือ 5450002382 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
159 นาง สุภาพ    บญุล้น 5450002876 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 65 5021/65
160 ร.ต. ชิต    ก าปนัสันเทยีะ 5450003325 มทบ.33 ต.ค. 65 5021/65
161 นาง ชุณหกาญจน์    นิตยารส 5450004033 สส. ต.ค. 65 5021/65
162 นาย สนั่น    สมนึก 5450004410 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
163 นาง ชนิดา    บญุเสือ 5450004760 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
164 ส.อ. พงษศั์กด์ิ    ขันบรีุ 5450005372 ธ.ก าแพงเพชร(ถ.เจริญสุข) พ.ย. 65 5701/65
165 ส.ต. ชัยวฒัน์    พึ่งพา 5450005911 ธ.รังสิต-ปทมุธานี พ.ย. 65 5701/65
166 นาง อมรรัตน์    ใจธิ 5450005948 มทบ.33 ต.ค. 65 5021/65
167 นาง ส ารวย    นิลก าแหง 5450006756 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
168 จ.ส.อ. นรา    เวฬุวนารักษ์ 5450007308 ป.6 พนั.6 ต.ค. 65 5021/65
169 นาง สากล    แดงจันทกึ 5450007579 ธ.เสริมไทย  มหาสารคาม พ.ย. 65 5701/65
170 นาง อมรพรรณ    สุขเอี่ยม 5450007580 ธ.เสริมไทย  มหาสารคาม พ.ย. 65 5701/65
171 นาง ศุภรัสมิ์    รุจโพธิภ์าคย์ 5450008910 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 65 5701/65
172 นาง มะลี    ไชยพเิดช 5450009995 ธ.กระทุ่มแบน(ถ.สุคนธวทิ) พ.ย. 65 5701/65
173 นาง กัญจน์รัตน์    ศรีสุวรรณ์ 5450010007 ธ.กระทุ่มแบน(ถ.สุคนธวทิ) พ.ย. 65 5701/65
174 นาง วรรณา    ทา้วเครือ 5450010101 ธ.ย่อยบางจาก พ.ย. 65 5701/65
175 นาง สุปราณี    ศรีพนัธุ์ 5450010663 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
176 น.ส. วมิล    โตคุ้ม 5450011678 ธ.บางบวั พ.ย. 65 5701/65
177 นาย วโิรจน์    ภทูอง 5450013513 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
178 นาง ธญัญาณี    แก้วเขียว 5460000008 ธ.ศิริราช พ.ย. 65 5701/65
179 จ.ส.อ. มะนัจ    มากบญุดี 5460000058 พนั.บ.41 ต.ค. 65 5021/65
180 จ.ส.อ. อ าพล    เรืองสุข 5460001153 กรม ทพ.47 ต.ค. 65 5021/65
181 จ.ส.อ. ชัยนธ ี   ขาวเงิน 5460001854 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 65 5701/65
182 จ.ส.อ. ชัยววิฒัน์    ลาแก้ว 5460001866 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
183 จ.ส.อ. ปยิะพงษ ์   วงศ์ปดัสา 5460002192 ธ.บางบวั พ.ย. 65 5701/65
184 ส.อ. สมโภชน์    พาโคกทม 5460002638 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
185 นาง พรรณี    หนูศรี 5460004437 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 65 5701/65
186 จ.ส.อ. จิตกร    วงฤทธิ์ 5460005209 ธ.โรบนิสัน มุกดาหาร พ.ย. 65 5701/65
187 น.ส. วาสนา    จงศิริ 5460005931 ธ.ฝาง พ.ย. 65 5701/65
188 นาง ส ารวย    บญุค า 5460006979 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
189 นาง กาญจนา      กวา้งนอก 5460007641 ร.3 พนั.2 ต.ค. 65 5021/65
190 พ.ต.ท.หญิง ประสพศิลป ์ สุดา 5460007928 ธ.ราชประสงค์ พ.ย. 65 5701/65
191 นาง มาลัย    พทุธเษม 5460008149 ร.153 พนั.3 ต.ค. 65 5021/65
192 นาง จันทร์    จิตรแจ้ง 5460008415 พนั.บ.41 ต.ค. 65 5021/65
193 นาง น้อย    มากบญุดี 5460008417 พนั.บ.41 ต.ค. 65 5021/65
194 นาง ประวชิาติ    อารมณ์เอื้อ 5460009391 มทบ.27 ต.ค. 65 5021/65
195 นาย เกษม    ปานา 5460010322 ธ.พะเยา พ.ย. 65 5701/65
196 นาง จิม    ทองเลียง 5460010604 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 65 5701/65
197 นาง รสิตา    จินตบตุร 5460011121 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
198 นาง แสงจันทร์    อภวิงค์ 5460012949 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
199 นาย พทุธชัย    ค าแก้ว 5460013061 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 65 5701/65
200 นาย ธรีพนัธุ ์   สรสิงห์ 5460013120 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 พ.ย. 65 5701/65
201 นาง วรัญญา    เพช็รบรรพต 5460013259 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 65 5701/65
202 นาง สังวาลย์    สุวรรณรี 5460013811 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 65 5701/65
203 นาง จันทา    พลบรีุ 5460014354 ธ.อ านาจเจริญ พ.ย. 65 5701/65
204 นาง ธารทพิย์    ค าภากูล 5470000390 มทบ.15 ต.ค. 65 5021/65
205 อส.ทพ. ณัฐพงษ ์   สมัคร 5470000437 กรม ทพ.31 ต.ค. 65 5021/65
206 ส.อ. ธรีะพงษ ์   มูลละบตุร 5470001779 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
207 จ.ส.อ. ลือชัย    รอดปานะ 5470002131 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
208 จ.ส.อ. สมเกียรติ    ขันธวชิัย 5470002406 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
209 นาง กรรณิกา    ตรีพงษ์ 5470003325 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
210 จ.ส.อ. สัญญา    นาดี 5470004142 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
211 นาง เพญ็แข    นาดี 5470004144 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
212 นาง กลุ่ม    แทนเปา้ 5470004279 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
213 นาย บญุแปลง    แทนเปา้ 5470004290 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
214 จ.ส.อ. ทว ี   ค าเชียง 5470005266 พนั.พฒันา 1 ต.ค. 65 5021/65
215 นาง มณพร    ขุนมธรุส 5470005678 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
216 ส.ท. อมต    ครุฑพนัธ์ 5470006773 มทบ.44 ต.ค. 65 5021/65
217 นาย วรพนัธ ์   ดวงจันทร์ 5470007271 ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) พ.ย. 65 5701/65
218 พล.อส. วชิาญ    เหล็กดี 5470007449 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 65 5701/65
219 นาง วรางค์ทพิย์    เถรวตัร์ 5480000396 ร.112 พนั.1 ก.ย. 65 4401/65
220 จ.ส.อ. จักรวธุ    นุวรรณ์ 5480001231 ร.15 พนั.4 ต.ค. 65 5021/65
221 ส.อ. ชัชชัย    พรมมาศ 5480001291 ธ.เลย พ.ย. 65 5701/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
222 ส.อ. ภมูิศักด์ิ    บวัเหมือน 5480001782 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
223 จ.ส.อ. มัทยาทติย์    อุปวงษา 5480001803 ร.16 พนั.2 ต.ค. 65 5021/65
224 จ.ส.อ. วษิณุ    นามบตุร 5480001979 ช.พนั.401 พล.พฒันา 4 ต.ค. 65 5021/65
225 ส.อ. ศุภชัย    ลามุล 5480002053 ธ.กาฬสินธุ์ พ.ย. 65 5701/65
226 นาง นงนุช    พนัธช์ูจิตร 5480002493 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 65 5701/65
227 จ.ส.ต. ขจรศักด์ิ    พาโยม 5480002667 ธ.สามพราน-นครปฐม พ.ย. 65 5701/65
228 นาง ธนพร    ผิวแดง 5480002885 ธ.เสนานิคม พ.ย. 65 5701/65
229 ส.อ. วฒิุไกร    อินทร์จันทร์ 5480003107 ธ.ย่อยลาดพร้าว 103 พ.ย. 65 5701/65
230 นาย เอกสิทธิ ์   อาจละออ 5480005025 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
231 นาง ปริศนา    ลีลาพจนาพร 5480005238 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 65 5701/65
232 นาง วไิล    ดาภี 5480005252 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
233 นาง สอาด    ยอดดี 5480005569 พนั.ซบร.22 บชร.2 ต.ค. 65 5021/65
234 ส.อ. วชัรพล    อารมณ์สวะ 5480009516 ม.5 พนั.23 รอ. ต.ค. 65 5021/65
235 นาง วาสนา    แจ้วสิอน 5490000399 ช.3 พนั.302 ต.ค. 65 5021/65
236 นาง ภณัทริา    ยอดหอม 5490000619 ธ.ก าแพงเพชร(ถ.เจริญสุข) พ.ย. 65 5701/65
237 นาย สมบรูณ์    ขันบรีุ 5490000620 ธ.ก าแพงเพชร(ถ.เจริญสุข) พ.ย. 65 5701/65
238 นาง ปรีชาภรณ์    ขันบรีุ 5490001596 ธ.ก าแพงเพชร(ถ.เจริญสุข) พ.ย. 65 5701/65
239 นาง สมหมาย    บวัขวญั 5490001631 ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
240 ส.อ. นเรศร์    จอกทอง 5490002488 มทบ.25 ต.ค. 65 5021/65
241 จ.ส.อ. บญัชา    หงษท์อง 5490002538 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 65 5701/65
242 ร.ต. ภาคิน    ประเสริฐสังข์ 5490002751 ธ.บางบวั พ.ย. 65 5701/65
243 จ.ส.อ. วรรณวฒิุ    สมเชื้อ 5490002887 ธ.คลองปาง พ.ย. 65 5701/65
244 นาย ส าลี    บวัเหมือน 5490003946 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
245 นาง อรฤดี    พกิุล 5490004257 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ย. 65 5701/65
246 นาง ราตรี    สอาด 5490004375 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 65 5701/65
247 น.ส. ภญิญาพชัญ์  เกียรติชัยชาญวฒิุ 5490004576 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 65 5701/65
248 ส.อ. อนุชา    เนตรนวลศรี 5490004985 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ย. 65 5701/65
249 นาง วารุณี    พว่งบางโพ 5490005582 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
250 นาง เกษ    พรมมาศ 5490005784 ธ.เลย พ.ย. 65 5701/65
251 นาย พงษเ์ดช    พมิขาลี 5490005796 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
252 จ.ส.อ. สมชาย    หอมละออ 5490006105 ธ.รามอินทรา พ.ย. 65 5701/65
253 นาง ค ากอง    ค าทะเนตร 5490006993 ธ.บา้นไผ่ พ.ย. 65 5701/65
254 นาย วชิัย    มูลละบตุร 5490007283 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
255 นาง หนูใบ    มูลละบตุร 5490007284 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
256 นาง พยงค์    ชัยสงค์ 5490007800 ธ.บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่ พ.ย. 65 5701/65
257 น.ส. จิราพร    อ านวยพาณิชย์ 5490009493 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
258 นาย สุนทร    อ านวยพาณิชย์ 5490009510 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
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259 จ.ส.อ. ฤทธชิัย    หนึ่งค ามี 5490009575 ธ.หาดใหญ่ พ.ย. 65 5701/65
260 น.ส. ภรนภสั    กิจดี 5490011261 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 65 5701/65
261 จ.ส.อ. ณรงค์เดช    ทมิวงษ์ 5490011832 ป.9 พนั.9 ต.ค. 65 5021/65
262 จ.ส.อ. วรียุทธ    พนูสันเทยีะ 5490012699 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
263 ส.ต. เชาวฤทธิ ์   ทองบญุตา 5500001605 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
264 จ.ส.ท. ประภาส    อุทปา 5500002305 มทบ.310 ต.ค. 65 5021/65
265 นาย ส ารอง    ศิริพนัธ์ 5500002440 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
266 นาง ละมุล    ขาวพราย 5500002715 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 65 5701/65
267 วา่ที่ ร.ต.หญิง พฒันะ ประสมทรัพย์ 5500003736 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 65 5701/65
268 นาง อาวรณ์    ริยะ 5500003959 มทบ.38 ต.ค. 65 5021/65
269 นาง มุลทา    เวฬุวนารักษ์ 5500004159 ป.6 พนั.6 ต.ค. 65 5021/65
270 จ.ส.อ. สุทธนา    ทวกีุล 5500005038 ธ.นาสาร พ.ย. 65 5701/65
271 นาง สงวน    คันธบปุผา 5500005616 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
272 อส.ทพ. นุกูล    ด้วงขาว 5500005970 กรม ทพ.31 ต.ค. 65 5021/65
273 นาง นารี    โฉมบญุมี 5510001381 ธ.เพชรบรีุ พ.ย. 65 5701/65
274 จ.ส.อ. อภเิศรษฐ์    รูปเหมาะ 5510002326 ร.8 พนั.3 ต.ค. 65 5021/65
275 นาง ประไพ    เกษมสันต์ 5510003049 มทบ.33 ต.ค. 65 5021/65
276 จ.ส.อ. สิทธชิัย    ขาวแก้ว 5510003167 ป.5 พนั.15 ก.ย. 65 4401/65
277 น.ส. ประภสัสร    สวนะปรีดี 5510003403 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ พ.ย. 65 5701/65
278 นาย สุทธชิัย    ฉัตรทอง 5510004052 ธ.ตลาดปากช่อง พ.ย. 65 5701/65
279 นาง ดวงพร    ริยะ 5510004127 มทบ.38 ต.ค. 65 5021/65
280 ส.ท. ปราโมทย์    วงษว์าน 5510004147 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ต.ค. 65 5021/65
281 น.ส. สุนันทา    อ้วนเพง็ 5510004596 ธ.ถ.ซ้ายพระ(นครปฐม) พ.ย. 65 5701/65
282 ส.อ. นิตินนท ์   พานทอง 5510006159 พนั.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 65 5021/65
283 น.ส. กัลยา    บวักนก 5510006701 ธ.อุตรดิตถ(์ถ.ส าราญชื่น) พ.ย. 65 5701/65
284 น.ส. กิตติยา    บวักนก 5510006702 ธ.อุตรดิตถ(์ถ.ส าราญชื่น) พ.ย. 65 5701/65
285 ส.อ. กิตต์ิธเนศ  ทรัพย์แสนล้าน 5510007984 ธ.เพชรบรีุ พ.ย. 65 5701/65
286 นาง จิรวฐ์ี    แสงทอง 5510008242 ธ.ถ.ราชวถิี (นครปฐม) พ.ย. 65 5701/65
287 น.ส. ธติิมา    ทพิย์สันเทยีะ 5520000683 ธ.มาร์เก็ต เพลส วงศ์สวา่ง พ.ย. 65 5701/65
288 นาง ละมัย    ทพิย์สันเทยีะ 5520000684 ธ.มาร์เก็ต เพลส วงศ์สวา่ง พ.ย. 65 5701/65
289 ส.อ. สนิท    สาระวลัย์ 5520000860 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
290 น.ส. จุฑาทพิย์    สกุลชัย 5520000932 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ พ.ย. 65 5701/65
291 นาง จิราพร    ยิ่งยืน 5520001118 ธ.เสริมไทย  มหาสารคาม พ.ย. 65 5701/65
292 นาง สมบรูณ์    ภสูมศรี 5520001132 ธ.เสริมไทย  มหาสารคาม พ.ย. 65 5701/65
293 นาง พมิปไพ    พานทอง 5520001193 พนั.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 65 5021/65
294 นาย วรีไชย    พานทอง 5520001195 พนั.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 65 5021/65
295 ส.อ. มุกตา    เจะมะ 5520001794 มทบ.46 ต.ค. 65 5021/65
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296 ส.ท. ศุภนันท ์   ทะวงษา 5520001953 ธ.ยโสธร พ.ย. 65 5701/65
297 ส.อ. เตชสิทธิ ์   แสงมูล 5520002283 มทบ.33 ต.ค. 65 5021/65
298 นาง เกษร    คนเพยีร 5520003558 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 65 5701/65
299 นาง นารถ    ซาเสน 5520003637 กรม ทพ.23 ต.ค. 65 5021/65
300 อส.ทพ. มนัส    บตุรเพง็ 5520003705 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 65 5701/65
301 อส.ทพ. หนูรัตน์    ไชยเพชร 5520003824 ธ.ศรีสะเกษ พ.ย. 65 5701/65
302 นาง สมพศิ    สวนะปรีดี 5520004603 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ พ.ย. 65 5701/65
303 จ.ส.อ. สุธรรม    ขันธลุา 5520005132 ศฝ.นศท.มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
304 นาง บษุมาลี    พวงเดช 5520005227 ธ.โรบนิสัน โอเชียน น.ศ. พ.ย. 65 5701/65
305 จ.ส.อ. เจษฎา    อุดนอก 5520005358 ร.13 ต.ค. 65 5021/65
306 น.ส. น้ าเย็น    มูลประหสับดี 5520006283 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 65 5701/65
307 นาย ทองเสียว    อารมณ์สวะ 5520006554 ม.5 พนั.23 รอ. ต.ค. 65 5021/65
308 นาง ดารินีย์    เพง็อินทร์ 5520006841 ธ.สกลนคร พ.ย. 65 5701/65
309 อส.ทพ. ร าไพ    เพง็อินทร์ 5520006891 ธ.สกลนคร พ.ย. 65 5701/65
310 นาง ส่วน    น่านโพธิศ์รี 5520006933 กรม ทพ.23 ต.ค. 65 5021/65
311 อส.ทพ. เหลา    สายสา 5520006954 ธ.เซ็ลทรัล อุบลราชธานี พ.ย. 65 5701/65
312 อส.ทพ. อนันต์    หมายเกื้อ 5520006955 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 65 5701/65
313 ร.ท.หญิง สุนทรี    ผู้ดี 5520007355 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 65 5701/65
314 ด.ต. วรีะวทิย์    ครุฑพนัธุ์ 5520007416 มทบ.44 ต.ค. 65 5021/65
315 น.ส. พลูทรัพย์    ชับขุนทด 5520007682 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
316 นาย สุดใจ    ค าภริะ 5520007878 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
317 น.ส. นิตยา    สุขสวรรค์ 5520007916 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
318 นาย สุรพล    จิตรอ าไพ 5520008164 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
319 นาง สมบรูณ์    ครุฑพนัธ์ 5520009083 มทบ.44 ต.ค. 65 5021/65
320 จ.ส.อ. ภานุวฒัน์    มีเสน 5520009691 ทภ.4 ต.ค. 65 5021/65
321 นาง นรีรัตน์    บติัทมิ 5520010910 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 65 5701/65
322 นาง เวยีงพงิ    ภมูิโคกรักษ์ 5520011124 ธ.เดอะมอลล์ นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
323 จ.ส.ต. เจษฎ ์   จีนพุ่ม 5520011937 พนั.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 65 5021/65
324 ส.อ. บณัฑิต    ถวลิจินดารัตน์ 5520012450 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ย. 65 5701/65
325 จ.ส.อ. พรรณา    สุพร 5520012672 พนั.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ต.ค. 65 5021/65
326 ส.อ. ณัฐพงษ ์   ใช้ฮวดเจริญ 5520012925 ศฝ.นศท.มทบ.14 ก.ย. 65 4401/65
327 นาย บญุช่วย    สกุลชัย 5520013497 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ พ.ย. 65 5701/65
328 นาง ปทัมา    แพเรือง 5520014039 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ต.ค. 65 5021/65
329 จ.ส.อ. อัครเดช    เล่ือมใส 5520014630 พนั.พฒันา 4 ต.ค. 65 5021/65
330 นาง จิราวลัย์    จึงเจริญ 5520014839 ธ.เซ็ลทรัล อุบลราชธานี ต.ค. 65 5021/65
331 นาง จันทร์เพญ็  ถวลิจินดารัตน์ 5520014906 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ย. 65 5701/65
332 นาย สุชาติ    ถวลิจินดารัตน์ 5520014907 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ย. 65 5701/65
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333 ร.ต. ทรงพล    จันทร์คล้าย 5520014973 ศอว.ศอพท. ต.ค. 65 5021/65
334 นาง จุไรภรณ์    พว่งส าโรง 5520015319 ธ.ย่อยฟวิเจอร์  รังสิต พ.ย. 65 5701/65
335 นาง สุนันทา    อินทรักษ์ 5520016020 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
336 นาง จักค า    ขอบทอง 5520017450 ธ.เสริมไทย มหาสารคาม พ.ย. 65 5701/65
337 จ.ส.อ. สุทธพิงษ ์   ภคูรองแถว 5520018073 ธ.สระแก้ว พ.ย. 65 5701/65
338 นาง จินตนา    ไทยเจริญ 5520018504 ธ.ตลาดสะพานใหม่ดอนเมือง ต.ค. 65 5021/65
339 นาง ธนพร    อินต๊ะนิน 5530000356 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 65 5701/65
340 ร.อ. กองพล    ทพิโรจน์ 5530000580 กรม สน.พล.ร.11 ต.ค. 65 5021/65
341 นาง เขมิสรา    สาบตุร 5530000930 มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
342 อส.ทพ. ดวงตา    หลาบโพธิ์ 5530000954 กรม ทพ.23 ต.ค. 65 5021/65
343 อส.ทพ. บญุล้วน    กลอนศรี 5530001002 ธ.ศรีสะเกษ พ.ย. 65 5701/65
344 อส.ทพ. ยอดศักด์ิ    ศรีพทุธ 5530001043 ธ.เซ็ลทรัล อุบลราชธานี พ.ย. 65 5701/65
345 นาง พชัรินทร์    สักยะพรต 5530001766 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
346 นาง ส าเนียง    ขันทอง 5530002213 ธ.บางบวั พ.ย. 65 5701/65
347 นาย ทรงศักด์ิ    สิงหเ์ถื่อน 5530002380 ธ.อุทยัธานี พ.ย. 65 5701/65
348 น.ส. ธญัลักษณ์    แก้วเนตร 5530002565 ธ.เทเวศร์ พ.ย. 65 5701/65
349 นาง จารุณี    บตุรวงศ์ 5530004481 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี พ.ย. 65 5701/65
350 น.ส. เพญ็รุ้ง    ปา้ยนอก 5530005068 ธ.ถ.หายโศรก ร้อยเอ็ด ต.ค. 65 5021/65
351 น.ส. จิรวดี    แจ่มใส 5530007302 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 65 5701/65
352 นาย ไพโรจน์    แจ่มใส 5530007303 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 65 5701/65
353 นาย ประสิทธิ ์   เกาะกาเหนือ 5530008101 ธ.นครนายก พ.ย. 65 5701/65
354 จ.ส.ต. มนัสพล    อัครกวนินาถ 5530009871 ทภ.4 ต.ค. 65 5021/65
355 จ.ส.อ. กฤชรัตน์    กรวยสวสัด์ิ 5540001631 นสศ. ต.ค. 65 5021/65
356 ส.อ. สุหฤท    พรอนุวงศ์ 5540002997 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
357 น.ส. อิสรีย์    ณ บางช้าง 5540003490 ธ.เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช พ.ย. 65 5701/65
358 จ.ส.อ. ภานุสรณ์    ก้อนทองค า 5540003592 มทบ.36 ต.ค. 65 5021/65
359 นาย สุดเขต    บวักนก 5540004825 ธ.อุตรดิตถ(์ถ.ส าราญชื่น) พ.ย. 65 5701/65
360 นาง กาหลง    ตรากิจธรกุล 5540005042 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 65 5701/65
361 อส.ทพ. มนัส    โทด้วง 5540006953 ธ.แม่สอด ต.ค. 65 5021/65
362 ส.อ. ณัฐวฒิุ    ชาวกงจักร 5540007111 พนั.บ.21 ต.ค. 65 5021/65
363 นาง ขาว    ดวงจ าลอง 5540007205 ธ.สระแก้ว พ.ย. 65 5701/65
364 นาย สุรินทร์    ดวงจ าลอง 5540007206 ธ.สระแก้ว พ.ย. 65 5701/65
365 อส.ทพ. ธงชาติชาย  เกตุการณ์ 5540007406 กรม ทพ.35 ต.ค. 65 5021/65
366 ส.ต. สมบติั    ไชยบบุผา 5540008887 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
367 อส.ทพ. ธนวฒัน์    ฟา้เสด่ือง 5540008921 กรม ทพ.21 ต.ค. 65 5021/65
368 อส.ทพ. ส าเริง    รามพาหล 5540008946 กรม ทพ.21 ต.ค. 65 5021/65
369 นาง อัชฎาพร    สระทองฮ่วม 5540009106 ธ.บางบวั พ.ย. 65 5701/65
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370 พ.ต. น้ าพ ุ   เปล่ียนเภท 5550000960 ธ.ปตัตานี ต.ค. 65 5021/65
371 น.ส. พรินันท ์   อุ่นจิตต์ 5550001237 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 65 5701/65
372 นาย แห    จันมา 5550001291 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 65 5701/65
373 อส.ทพ. มนตรี    สุริพล 5550002444 กรม ทพ.21 ต.ค. 65 5021/65
374 อส.ทพ. รอน    ฟา้หว่น 5550002445 ธ.ชัยภมูิ ต.ค. 65 5021/65
375 อส.ทพ. สุทนิ    สอนลา 5550002457 กรม ทพ.21 ต.ค. 65 5021/65
376 อส.ทพ. เอกวทิย์    ศรีมาธร 5550002528 ธ.เซ็ลทรัล อุบลราชธานี พ.ย. 65 5701/65
377 น.ส. ธดิารัตน์    ทพิย์สุข 5550003273 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ย. 65 5701/65
378 ส.อ. คมกริช    กอฮ้อย 5550003675 ธ.ข่วงสิงห์ พ.ย. 65 5701/65
379 นาง พยอม    ไชยบบุผา 5550005241 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
380 นาย สุรัตน์    ไชยบบุผา 5550005253 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
381 อส.ทพ. สมภพ    โพธิศ์รี 5550005845 กรม ทพ.12 ต.ค. 65 5021/65
382 อส.ทพ. อุทนิ    เมษา 5550006327 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 65 5701/65
383 อส.ทพ. ชัยณรงค์    ทองเลือม 5550006776 กรม ทพ.26 ต.ค. 65 5021/65
384 อส.ทพ. ทว ี   กลมประโคน 5550006793 กรม ทพ.26 ต.ค. 65 5021/65
385 อส.ทพ. ทองพลู    บตุรศรี 5550006799 กรม ทพ.26 ต.ค. 65 5021/65
386 อส.ทพ. สงวน    อุทยัศรี 5550006926 กรม ทพ.26 ต.ค. 65 5021/65
387 อส.ทพ. สมบรูณ์    ยาระศรี 5550006942 ธ.ยโสธร (ถ.แจ้งสนิท) พ.ย. 65 5701/65
388 อส.ทพ. สุชาติ    สาระกอง 5550006966 กรม ทพ.26 ต.ค. 65 5021/65
389 นาง อารีรัตน์    ปรางค์รัตน์ 5550008385 ธ.เพชรบรีุ พ.ย. 65 5701/65
390 ส.อ.หญิง อรวรรณ    เลียบศิริ 5550009478 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 65 5701/65
391 อส.ทพ. สมศักด์ิ    สดชื่น 5550010437 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
392 นาย บญุโฮม    บญุญาพทิกัษ์ 5550010593 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
393 นาง ลบ    บญุญาพทิกัษ์ 5550010594 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
394 ส.อ. ประพาส    อาทรไพรวลัย์ 5550011787 รพศ.5 พนั.2 ต.ค. 65 5021/65
395 นาง นภมณี    ภู่ละมัย 5550012421 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 65 5701/65
396 จ.ส.ท. สุทธชิัย    เถินมงคล 5560000236 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
397 ส.อ. วฒิุชัย    ภญิโญประการ 5560000638 ธ.บางบวั พ.ย. 65 5701/65
398 ส.ท. ประดิษพทัธ ์   อาจหาญ 5560001446 กอง สพบ.พล.ม.1 ต.ค. 65 5021/65
399 ส.ท. ธนาวฒิุ    คุตปา่ 5560001905 ม.พนั.2 พล.ร.2 รอ. ต.ค. 65 5021/65
400 ส.ท. ธรีวฒัน์    สุระเสียง 5560001929 ช.พนั.9 พล.ร.9 ต.ค. 65 5021/65
401 ส.ต. ศุภฤกษ ์   ลูกอินทร์ 5560002137 ร.21 รอ. ต.ค. 65 5021/65
402 ร.ต. ธงชัย    ขันสมบติั 5560002354 สง.สด.จว.ม.ค. ต.ค. 65 5021/65
403 นาง เบญจพร    ขาวสะอาด 5560002444 ธ.ตลาดไท พ.ย. 65 5701/65
404 นาย สนิท    ขาวสะอาด 5560002445 ธ.ตลาดไท พ.ย. 65 5701/65
405 ส.ต. กฤษฎาพงศ์    สุดชฎา 5560002478 ธ.กระทุ่มแบน(ถ.สุคนธวทิ) พ.ย. 65 5701/65
406 จ.ส.อ. ธรีชัย    เอกสิทธิด์ ารง 5560002507 ช.3 พนั.302 ต.ค. 65 5021/65
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407 นาง หนูเจื้อง    สมเชื้อ 5560002785 ธ.คลองปาง พ.ย. 65 5701/65
408 จ.ส.อ. ศรัณย์    จันทร์ฉาย 5560004873 รร.ม.ศม. ต.ค. 65 5021/65
409 นาย เอกพนัธ ์   อาจละออ 5560005028 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
410 ส.อ. กรกฤช    สิทธศัิกด์ิ 5560005105 พนั.ปฐบ. ต.ค. 65 5021/65
411 นาย เสถียร    ตรุวรรณ์ 5560005232 ธ.สาธปุระดิษฐ์ พ.ย. 65 5701/65
412 จ.ส.อ. เจริญชัย    แสนอ้วน 5560005646 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 65 5701/65
413 ส.ต. ชลชาติ    แก้วเลิศดิลก 5560007275 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ต.ค. 65 5021/65
414 นาย จ าลอง    สีดาจันทร์ 5560008532 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
415 น.ส. พทัธหทยั    สีทาแก 5560008561 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
416 นาง ใย    คุ้มสอาด 5560008573 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
417 ส.อ. วทิยา    สีดาจันทร์ 5560008579 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
418 ส.อ. จักรณรงค์    อิ่นค า 5560008675 กรม ทพ.31 ต.ค. 65 5021/65
419 พ.ต. ก าพล    ปราบริปตูลุง 5560008876 พนั.สร.23 บชร.3 ต.ค. 65 5021/65
420 อส.ทพ. ยงยุทธ    กุลแก้ว 5560010340 ธนาณัติ ก.ย. 65 4941/65
421 ส.อ. แดนแผ่นผา    เจริญสอน 5560010491 ร.29 พนั.3 ต.ค. 65 5021/65
422 อส.ทพ. สันติชัย    แง่งจุ้ย 5560011325 กรม ทพ.46 ต.ค. 65 5021/65
423 น.ส. สุนีย์    วงศ์แก้ว 5560013803 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
424 น.ส. สุวศัยา    ศรีสมัย 5560013808 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
425 น.ส. ลัดดา    ก่อมขุนทด 5570000645 ธ.ถนนติวานนท์ พ.ย. 65 5701/65
426 นาง อนัญญา    ศรีวนันา 5570000737 ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) พ.ย. 65 5701/65
427 นาย สมศักด์ิ    ก่อมขุนทด 5570000757 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 65 5701/65
428 นาง ธญัญา    หาสูงเนิน 5570000771 ร.23 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
429 จ.ส.อ. รัชพล    ลอยบวั 5570001934 ร.13 ต.ค. 65 5021/65
430 ส.ต. วรีวฒิุ    สุขชาติ 5570002847 ร.5 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
431 ส.ต. ณัฐพงษ ์   เนตรวงค์ 5570002963 ม.1 พนั.17 รอ. ต.ค. 65 5021/65
432 นาย ขจร    พุ่มพวง 5570003210 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 65 5021/65
433 วา่ที่ ร.ต. ปรีชา    บญุมาตย์ 5570003269 ธ.สระแก้ว พ.ย. 65 5701/65
434 น.ส. นิระมล    วาจาสัตย์ 5570003717 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ต.ค. 65 5021/65
435 น.ส. สมศรี    อุตมะรัตน์ 5570004202 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 65 5701/65
436 ส.ต. ธรีะศักด์ิ    พสิสาพมิพ์ 5570004353 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ต.ค. 65 5021/65
437 ส.อ. ณัฐวทิย์    เนาวแ์สง 5570004940 ป.1 พนั.31 รอ. ต.ค. 65 5021/65
438 ส.ต. ราชันย์    พทิกัษธ์านินท์ 5570005071 มทบ.14 ต.ค. 65 5021/65
439 นาง อุบลรัตน์    ตาดทอง 5570005673 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
440 น.ส. เกสร    โททสัสะ 5570005862 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 65 5701/65
441 นาย พร    โททสัสะ 5570005864 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 65 5701/65
442 ส.ต. มงคล    ชินราช 5570006091 ส.พนั.15 พล.ร.15 ต.ค. 65 5021/65
443 อส.ทพ. นัน    วรรณภา 5570006845 กรม ทพ.41 ต.ค. 65 5021/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
444 นาง บญุส่ง    จันดี 5570007027 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 65 5701/65
445 ส.ต. อาภากร    จันดี 5570007042 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 65 5701/65
446 นาย ณรงค์    คุ้มทรัพย์ 5570007096 ธ.ย่อยฟวิเจอร์  รังสิต ต.ค. 65 5021/65
447 น.ส. จันทรา    มาลัย 5570007408 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 65 5701/65
448 น.ส. จรรยา    คิดระเบยีบ 5570007994 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 65 5701/65
449 อส.ทพ. สราวธุ    ชูสังข์ 5570008089 กรม ทพ.46 ต.ค. 65 5021/65
450 อส.ทพ. วเิชษฐ์    โลกภบิาล 5570008577 กรม ทพ.41 ต.ค. 65 5021/65
451 อส.ทพ. อนันต์   ธรรมนงค์รักษ์ 5570008609 กรม ทพ.41 ต.ค. 65 5021/65
452 ส.ท. ราเชนทร์    โยกเกณฑ์ 5570009633 สส. ต.ค. 65 5021/65
453 ส.อ. ณัฐวฒัน์    ปงกันทา 5570010604 ร.14 ต.ค. 65 5021/65
454 ร.อ. วรีลักษณ์    พึ่งเปน็สุข 5570011035 สลก.ทบ. ต.ค. 65 5021/65
455 น.ส. กัลยา    สง่าเนตร 5570012455 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 65 5701/65
456 อส.ทพ. สมบรูณ์    ขวญัดี 5570013105 กรม ทพ.41 ต.ค. 65 5021/65
457 น.ส. ฉววีรรณ    ลอยบวั 5570014257 ร.13 ต.ค. 65 5021/65
458 นาง บวัไหล    ขันสมบติั 5570014292 สง.สด.จว.ม.ค. ต.ค. 65 5021/65
459 นาย อ าพร    ขันสมบติั 5570014294 สง.สด.จว.ม.ค. ต.ค. 65 5021/65
460 อส.ทพ. ธรีะศักด์ิ    ศรีหาบตุร 5570015252 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
461 อส.ทพ. มะสักรี    ตาเยะ 5570015574 กรม ทพ.41 ต.ค. 65 5021/65
462 อส.ทพ.หญิง นลณีย์    ล้ีพล 5580000058 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
463 นาย ประเสริฐ    แปน้ชาวนา 5580000243 ธ.คอสโม เมืองทองธานี พ.ย. 65 5701/65
464 นาง ส้มแปน้    แปน้ชาวนา 5580000244 ธ.คอสโม เมืองทองธานี พ.ย. 65 5701/65
465 นาง ศรีอุบล พรหมสาขา ณ สกลนคร5580000614 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
466 น.ส. กรชนก    หวงัถวลิ 5580001463 สก.ทบ. ก.ย. 65 4401/65
467 นาย สายชล    มากมี 5580001719 แผนกอาวธุที่ 2 ก.ย. 65 4401/65
468 ส.อ. ธรีพงษ ์   ปญัญาสิริพงศ์ 5580002707 พนั.บริการ กบร.ศร. ต.ค. 65 5021/65
469 ส.อ. ธรีะพงษ ์   แปน้เต้ีย 5580002732 ธ.บางบวั พ.ย. 65 5701/65
470 ส.อ. อรรถพล    อุปแก้ว 5580003517 ธ.บางบวั พ.ย. 65 5701/65
471 ส.อ. ทรงยศ    โกยรัมย์ 5580004246 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. พ.ย. 65 5701/65
472 ส.ต. อธพิงษ ์   ปญัญาสิทธิ์ 5580004790 ม.พนั.2 พล.ร.2 รอ. ต.ค. 65 5021/65
473 ส.อ. จุมพต    วเิศษปกัษา 5580006310 รพศ.1 ต.ค. 65 5021/65
474 นาง ศิริทอง    วบิลูย์เพง็ 5580007430 ศม. ต.ค. 65 5021/65
475 ส.อ. จักรพนัธ ์   จันตูม 5580009234 ศปภอ.ทบ.3 ต.ค. 65 5021/65
476 ส.ต. จิรพงศ์    สวา่งรัตน์ 5580009791 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ต.ค. 65 5021/65
477 ส.ต. สานนท ์   เนียมประเสริฐ 5580009933 ร้อย.ช.ซบร.สนาม ต.ค. 65 5021/65
478 นาง ค าปาน    บญุมาตย์ 5580011148 ธ.สระแก้ว พ.ย. 65 5701/65
479 น.ส. พมิพน์ภสั    ทองสี 5580011167 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 65 5701/65
480 ส.ต. ณัฐกุล    เขียวใส 5580011441 ม.2 พนั.15 ต.ค. 65 5021/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
481 นาง ปริชาติ    ขยันเยี่ยม 5580012664 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
482 พล.อส. คุณภทัร    สีชัง 5590000246 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 65 5701/65
483 ส.อ. ณรงค์ฤทธิ ์  ดอนกระสินธุ์ 5590001162 ร.9 พนั.2 ต.ค. 65 5021/65
484 ส.อ. เฉลิม    คงคา 5590002889 ร.23 พนั.4 ต.ค. 65 5021/65
485 น.ส. ปริณดา    วงษเ์นียม 5590003705 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ พ.ย. 65 5701/65
486 ส.ต. ณัฐดนัย    เอี่ยมภญิโญ 5590004157 ร.152 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
487 ส.อ. พรชัย    ทองเสม 5590004186 ศร.พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
488 ส.อ. กิตติศักด์ิ    ดวงประสาท 5590006126 มทบ.17 ต.ค. 65 5021/65
489 อส.ทพ. ฮอนด้า    กันคิด 5590006842 กรม ทพ.13 ต.ค. 65 5021/65
490 น.ส. ชาลิสา    โกช่วย 5590006978 พนั.ปจว. ต.ค. 65 5021/65
491 นาง สุพตัรา    ธรรมวงศา 5590007306 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
492 นาง ณัฐฑิยา    ต่อมใจ 5590007440 มทบ.34 ต.ค. 65 5021/65
493 จ.ส.อ. อภศัิกด์ิ    พลใส 5590008563 ดย.ทบ. ต.ค. 65 5021/65
494 ส.ต. พเิชฐ    ชินวงษ์ 5590009101 ม.4 พนั.5 รอ. ต.ค. 65 5021/65
495 ส.อ.หญิง ธนิัตยาพร  ดอนเหลือม 5590009182 รพ.ค่ายจักรพงษ์ ต.ค. 65 5021/65
496 นาง อธพิร    แตงพนัธ์ 5590010016 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
497 นาง อ่อนศรี    วงษดี์ 5590010233 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. พ.ย. 65 5701/65
498 ส.ต. ชาคร    จวงสอน 5590010579 ร.152 พนั.2 ต.ค. 65 5021/65
499 ส.อ.หญิง บษุยมาส    ชื่นแย้ม 5590012455 กร.ทบ. ต.ค. 65 5021/65
500 น.ส. ธญัลักษณ์    สรอุบล 5590013337 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
501 นาง อณัญญา    แรงจริง 5590013637 พนั.บ.1 ต.ค. 65 5021/65
502 น.ส. แจ่ม    สีโสดา 5590014154 พนั.บ.1 ต.ค. 65 5021/65
503 นาง บษุบา    วงฤทธิ์ 5600000393 ธ.โรบนิสัน มุกดาหาร พ.ย. 65 5701/65
504 นาง สมาน    บญุเพิ่ม 5600000403 ธ.โรบนิสัน มุกดาหาร พ.ย. 65 5701/65
505 ส.อ. วริิยพงศ์    จ าปาชุม 5600000471 ร.16 พนั.3 ต.ค. 65 5021/65
506 นาย พลูสวสัด์ิ    บวัภาค า 5600001357 ธ.สกลนคร พ.ย. 65 5701/65
507 น.ส. นภาพร    ปตัตานี 5600001382 ม.7 ต.ค. 65 5021/65
508 นาง เปรมฤดี    ฤทธิไ์ธสง 5600001383 ม.7 ต.ค. 65 5021/65
509 ส.ท. ก าพล    สุยังกุล 5600003298 ธ.พญาไท พ.ย. 65 5701/65
510 ส.ท. ธนัวา    หงษสุ์วรรณ 5600004029 ร.112 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
511 อส.ทพ. จรัญ    สุทะนัง 5600004412 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
512 ร.ท.หญิง ลักขณาทพิย์    ชุ่มใจ 5600004908 รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ต.ค. 65 5021/65
513 ส.ต. ชวณัฏฐ์    ภทัรทพิารมย์ 5600005090 ศคย.ขส.ทบ. ต.ค. 65 5021/65
514 อส.ทพ.หญิง อมรรัตน์   หงษข์ุนทด 5600005284 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
515 ส.ท. จามร    ร่มทบัทมิ 5600006008 กรม ทพ.45 ต.ค. 65 5021/65
516 ส.อ. สิทธพิร    ยันต์วเิศษ 5600006297 สง.สด.จว.ส.ท. ต.ค. 65 5021/65
517 น.ส. มนธชิา    ศิลาเงิน 5600006474 มทบ.32 ต.ค. 65 5021/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
518 อส.ทพ. ณรงศักด์ิ    อ่วมอินทร์ 5600006704 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
519 พ.ต.หญิง มนวไิล    สรรพา 5600007029 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี พ.ย. 65 5701/65
520 ส.ต. วจิิตร    เรืองฉิม 5600007209 พนั.ซบร.กรม สน.12 ต.ค. 65 5021/65
521 ส.ท. ปญัญา    ทองเมือง 5600007430 ป.21 ต.ค. 65 5021/65
522 ส.อ. สันติ    โสภาวรรณ 5600008367 ร.12 พนั.3 รอ. ต.ค. 65 5021/65
523 นาย ธนพนธ ์   ล้ีพล 5600009924 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
524 น.ส. วชิราภรณ์    จิบจันทร์ 5600009929 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
525 อส.ทพ. มงคล    ไชยพรม 5600010390 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
526 ส.ท. สโรชา    จิตรปราณี 5600010968 ช.พนั.15 พล.ร.15 ต.ค. 65 5021/65
527 นาง อัญชลี    พาโยม 5600011100 ธ.สามพราน-นครปฐม พ.ย. 65 5701/65
528 นาย อรุณ    แดงแหล้ 5600011265 ธ.นราธวิาส พ.ย. 65 5701/65
529 ร.ต. เชิดพงษ ์   พทิกัษท์รัพย์ 5600011662 ศศท. ต.ค. 65 5021/65
530 อส.ทพ.หญิง กัญญารัตน์  โรจน์ณรงค์5600011699 ทภ.4 ต.ค. 65 5021/65
531 อส.ทพ. มะสารี    ยูโซ๊ะ 5600011714 กรม ทพ.43 ต.ค. 65 5021/65
532 ส.อ. ธรีเดช    ธรณีบาล 5600011747 พล.ร.5 ต.ค. 65 5021/65
533 อส.ทพ.หญิง วจิิตรา  เกื้อก่อบญุ 5600012119 ทภ.4 ต.ค. 65 5021/65
534 ส.ท. ศิรชัช    จิวเมือง 5600012130 มทบ.15 ต.ค. 65 5021/65
535 นาง ณิชารัศน์    ยอดดี 5600012448 พนั.ซบร.22 บชร.2 ต.ค. 65 5021/65
536 อส.ทพ. ฉัตรชัย    รัตนบรีุ 5600013228 กรม ทพ.48 ต.ค. 65 5021/65
537 อส.ทพ. ชลอ    เต่าเพช็ร 5600013406 กรม ทพ.48 ต.ค. 65 5021/65
538 อส.ทพ.หญิง วนัดี    ศรีสุขใส 5600013490 กรม ทพ.48 ต.ค. 65 5021/65
539 อส.ทพ. สมพงค์    ชูกรณ์ 5600013502 กรม ทพ.48 ต.ค. 65 5021/65
540 อส.ทพ. วชัรพงษ ์   อุทยัดา 5600013713 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
541 อส.ทพ. ปราโมทย์  ปล้องอ้วน 5600013902 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
542 นาย รัฐเขต    แสงนวล 5610000650 ธ.ตรอกจันทน์ พ.ย. 65 5701/65
543 อส.ทพ. รุ่งโรจน์    หน่อแดง 5610000981 กรม ทพ.43 ต.ค. 65 5021/65
544 อส.ทพ. วชิาตรี    สุมามาลย์ 5610001556 กรม ทพ.48 ต.ค. 65 5021/65
545 อส.ทพ. ศักดินนท ์   บวัผุด 5610001573 กรม ทพ.48 ต.ค. 65 5021/65
546 อส.ทพ. อาคม    ขุนหวาน 5610001620 กรม ทพ.48 ต.ค. 65 5021/65
547 ส.อ. กิตติศักด์ิ    ราชจินดา 5610002338 รพศ.1 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
548 ส.ต. จันทรวตัร    พนูทวี 5610002393 ธ.เพชรบรีุ พ.ย. 65 5701/65
549 ส.อ. ธนากร    นวลสาย 5610002590 ปตอ.2 พนั.2 ต.ค. 65 5021/65
550 ส.อ. สิทธนินท ์   ฤทธบิตุร 5610002995 ร.12 พนั.3 รอ. ต.ค. 65 5021/65
551 ส.ท. อลังการ    ทมิโพธิท์อง 5610003103 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท พ.ย. 65 5701/65
552 ส.อ. ทศพล    พสิานศาสน์ 5610003423 ร.12 พนั.3 รอ. ต.ค. 65 5021/65
553 นาย ปยิะพทัธ ์   แจ้งใจ 5610005722 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
554 นาย สมใจ    สุวะรัตน์ 5610006382 ธ.กาฬสินธุ์ พ.ย. 65 5701/65
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555 ส.ท. จิรายุทธ ์   จันสุทนิ 5610007530 ม.2 พนั.7 ต.ค. 65 5021/65
556 ส.อ. จตุรพนธ ์   ดิลกแพทย์ 5610007830 พนั.มทบ.23 ต.ค. 65 5021/65
557 อส.ทพ.หญิง ทพิย์เกสร  ค าศรี 5610008552 กรม ทพ.48 ต.ค. 65 5021/65
558 ส.ต. ปริญญา    พรหมดีสาร 5610009308 ม.5 พนั.23 รอ. ต.ค. 65 5021/65
559 ส.ต. ภมูิเพชร    ไผ่ย้อย 5610009459 ม.พนั.4 พล.1 รอ. ต.ค. 65 5021/65
560 ส.ท. ภมูินทร์    ย าสะอาด 5610010122 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ต.ค. 65 5021/65
561 ร.อ.หญิง ฉัตรฤทยั  กาญจนโสภณ 5610010792 รพ.ค่ายธนะรัชต์ ต.ค. 65 5021/65
562 ส.ท. นวพล    ม่วงศิริ 5610010857 รพศ.5 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
563 ส.ท. ศักด์ิณรงค์    ศรีจันทร์ 5610011427 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 65 5701/65
564 นาง กนกรัตน์    ทองช่วย 5610012522 ธ.เซ็นทรัล ล าปาง พ.ย. 65 5701/65
565 นาย วสิารัฐ    อุตโม 5610012523 ธ.เซ็นทรัล ล าปาง พ.ย. 65 5701/65
566 พล.อส. ณัฐภมูิมินทร์  วนัทองสังข์ 5620000588 มทบ.28 ต.ค. 65 5021/65
567 ส.ต. นพรัตน์    ชูชนะ 5620001102 ร.2 พนั.2 รอ. ต.ค. 65 5021/65
568 ส.อ. นราวชิญ์    ศิริสวสัด์ิ 5620001107 ป.1 พนั.31 รอ. ต.ค. 65 5021/65
569 ส.ต. วธิวชิญ์    ก้อนค า 5620001378 ป.1 รอ. ต.ค. 65 5021/65
570 ส.ต. สหรัฐ    พาภกัดี 5620001462 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 65 5701/65
571 ส.อ. วชิรภทัร์    กุลเมือง 5620002111 ร.12 พนั.1 รอ. ต.ค. 65 5021/65
572 ส.อ. สมพงษ ์   ทพิย์มังอินทร์ 5620002204 ร.12 พนั.1 รอ. ต.ค. 65 5021/65
573 ส.อ. อนุชา    ฉูหวี 5620002292 ร.31 รอ. ก.ย. 65 4401/65
574 ส.อ. อานันท ์   ตรากลาง 5620002344 ร.23 พนั.4 ต.ค. 65 5021/65
575 น.ส. อรนลิน    ปสัสาวฒันะ 5620002453 มทบ.28 ต.ค. 65 5021/65
576 น.ส. สุคนทพิย์    กัตโร 5620002691 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี พ.ย. 65 5701/65
577 อส.ทพ. วนัชัย    เทยีนมุระ 5620004826 กรม ทพ.46 ต.ค. 65 5021/65
578 น.ส. จินตนา    พลิากุล 5620005145 พธ.ทบ. ต.ค. 65 5021/65
579 อส.ทพ. กฤษณะ    วงัแสน 5620005195 กรม ทพ.46 ต.ค. 65 5021/65
580 ส.ท. กานต์ณรงค์    จานแก้ว 5620006410 ร.29 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
581 ส.ท. สุรศักด์ิ    ค าหา 5620007530 ร.25 พนั.3 ต.ค. 65 5021/65
582 น.ส. นิภาพร    พงษอ์ารีย์ 5620009063 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ต.ค. 65 5021/65
583 นาย สมบรูณ์    ภคูรองแถว 5620009374 ธ.สระแก้ว พ.ย. 65 5701/65
584 น.ส. ทพิาพร    กลัดแปน้ 5620010609 มทบ.36 ต.ค. 65 5021/65
585 นาง ลอย    บญุศิริ 5620010610 มทบ.36 ต.ค. 65 5021/65
586 พ.จ.อ.หญิง วไิลลักษณ์  แก้วไทรเกตุ 5620011335 ธ.โชคชัย 4 พ.ย. 65 5701/65
587 นาย เฉลิม    สีดา 5620011714 ป.71 พนั.712 ก.ย. 65 4401/65
588 ส.ต. ปยิะ    ยามา 5620012049 พล.ร.5 ส.ค. 65 3781/65
589 ส.ต. จเรรัฐ    แสงบดุดี 5620012488 ร.4 พนั.3 ต.ค. 65 5021/65
590 ส.ต. ธบิดี    ไทรนนทรีย์ 5620013029 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ต.ค. 65 5021/65
591 ส.ต. พรีวสั    กิจพร้อมผล 5620013423 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ พ.ย. 65 5701/65
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592 น.ส. เอราวรรณ์    เผือค า 5620016071 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
593 ส.ต. พรรณวทิย์    กล่าวรัมย์ 5620016364 พนั.ซบร.กรม สน.12 ต.ค. 65 5021/65
594 พล.อส. ปริญญา   ปอ้งสงคราม 5620016526 พนั.สท. ต.ค. 65 5021/65
595 อส.ทพ. เบญจมินทร์  ดวงสวสัด์ิ 5630000805 กรม ทพ.41 ต.ค. 65 5021/65
596 ส.ต. มงคล    กล่ันแก้ว 5630001128 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ย. 65 5701/65
597 ส.ต. ธราดล    เมียวนวม 5630001692 บชร.3 ต.ค. 65 5021/65
598 ส.อ. อาทติย์    ไทยแท้ 5630001989 มทบ.25 ต.ค. 65 5021/65
599 ส.ต. อนุชิต    สุพรรณพงศ์ 5630007510 ธ.เซ็นทรัล ลาดพร้าว พ.ย. 65 5701/65
600 อส.ทพ. เอกรัตน์    ส าเร 5630007571 กรม ทพ.41 ต.ค. 65 5021/65
601 อส.ทพ. ธญัลักษณ์    เมืองทอง 5630009245 กรม ทพ.49 ต.ค. 65 5021/65
602 อส.ทพ. อานันต์    ฤทธพิล 5630009819 กรม ทพ.46 ต.ค. 65 5021/65
603 ส.ต. วชัระ    ขุนเงิน 5630010820 ร.31 พนั.2 รอ. ธ.ค. 64 5501/64
604 ส.ต. อานนท ์   อ่องสอาด 5630011032 มทบ.310 ต.ค. 65 5021/65
605 อส.ทพ. อดิศักด์ิ  ภาณุชัยเกียรติ 5630012551 กรม ทพ.47 ต.ค. 65 5021/65
606 อส.ทพ. บรรชา    ด าผอม 5630012687 กรม ทพ.47 ต.ค. 65 5021/65
607 อส.ทพ. สุรเดช    แก้วร่มไทร 5630012726 กรม ทพ.47 ต.ค. 65 5021/65
608 อส.ทพ. ทวรัีตน์    รัตนเมือง 5630012874 กรม ทพ.47 ต.ค. 65 5021/65
609 นาง สอาด    ดอกไม้เทศ 5630012921 พล.ร.15 ม.ค. 64 5541/63
610 อส.ทพ. ศรชัย    นาเตย 5630013183 กรม ทพ.47 ต.ค. 65 5021/65
611 ส.ต. ประวทิย์    บญุรอด 5630014280 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
612 ส.ต. วฒันพงษ ์   สุดชาติ 5630014751 ม.5 พนั.24 รอ. พ.ย. 64 4901/64
613 ส.ต. สมบรูณ์    เอมชาวนา 5630014939 ม.5 พนั.24 รอ. พ.ย. 64 4901/64
614 ส.ต. อารักษ ์   เพยีงเกตุ 5630015285 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ย. 65 5701/65
615 อส.ทพ. เจิม    จีนธาดา 5640000342 กรม ทพ.47 ต.ค. 65 5021/65
616 อส.ทพ. อารี    แก้วสิทธิ์ 5640000381 กรม ทพ.47 ต.ค. 65 5021/65
617 น.ส. ทบัทมิ    อ่อนละมัย 5640000512 ธ.เพชรบรีุ พ.ย. 65 5701/65
618 อส.ทพ. บณัฑิต    ค าสีไพร 5640001123 กรม ทพ.47 ต.ค. 65 5021/65
619 อส.ทพ. อนุวฒัน์    โครัส 5640001136 กรม ทพ.47 ต.ค. 65 5021/65
620 น.ส. สรารัตน์    ยืนยง 5640002130 ธ.เตาปนู พ.ย. 65 5701/65
621 จ.ส.อ. พรีะพฒัน์    อ่อนชาติ 5640004123 ธ.ยะลา พ.ย. 65 5701/65
622 ส.อ. ไตรจักร    เพช็รภมูี 5640004423 พล.ร.4 ต.ค. 65 5021/65
623 อส.ทพ. กิตติศักด์ิ    พรหมมา 5640004611 กรม ทพ.46 ต.ค. 65 5021/65
624 อส.ทพ. อนันทพงษ ์   เพช็รลุ 5640004634 กรม ทพ.46 ต.ค. 65 5021/65
625 น.ส. กาญจนพชัช์   เพช็รอินทร์ 5640005351 ธ.บก.กองทพัไทย พ.ย. 65 5701/65
626 อส.ทพ. วชัรพล    ไชยแสง 5640005834 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
627 อส.ทพ. อเล็กซ์ วลิเล่ียม  คอเซียร์ 5640005841 กรม ทพ.22 ต.ค. 65 5021/65
628 ส.ต. ชัยพเิชษฐ์    ชัยลินลา 5640006149 ร.21 รอ. มี.ค. 65 601/65
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629 น.ส. ปณุยวร์ี    อินตรา 5640006521 สส.ทหาร ก.ย. 65 4401/65
630 อส.ทพ. นราศักด์ิ    มวลทอง 5640007192 กรม ทพ.23 ต.ค. 65 5021/65
631 อส.ทพ. ศุภชัย    พลโยธา 5640007215 กรม ทพ.23 ต.ค. 65 5021/65
632 นาย ธนพล    วงษเ์ดือน 5640007737 พนั.ปจว. ต.ค. 65 5021/65
633 น.ส. ศุภาดา    สวมสูง 5640008667 กฌป.สก.ทบ. ต.ค. 65 5021/65
634 ส.ต. กฤษณะ    แตงเกาะโพธิ์ 5640008695 ศป. ธ.ค. 64 5501/64
635 ส.ต. ชาญณรงค์    ภนูุภา 5640008727 ศป. ธ.ค. 64 5501/64
636 ส.ต. ณัฐพงษ ์   ทพัธานี 5640008735 ศป. ธ.ค. 64 5501/64
637 ส.ต. ศักด์ิสิทธิ ์   เนียมจันทร์ 5640008849 ศป. ธ.ค. 64 5501/64
638 ส.ต. ปฏภิาณ    เทยีนปั่น 5650002455 พนั.บริการ กบร.ศร. ก.ย. 65 4401/65
639 ส.ต. สิทธชิัย    ศรีประเสริฐ 5650002746 พนั.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. มี.ค. 65 601/65
640 อส.ทพ. สมพงษ ์   ปั้นหวา่ง 5650003876 ทพ.48(อส.ทพ.) ต.ค. 65 5021/65
641 น.ส. กุลนัดดา    พรมสุวรรณ์ 5650005521 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท ต.ค. 65 5021/65
642 นาย ภาณุพงศ์    ทนัสมัย 5650005530 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท ต.ค. 65 5021/65
643 นาย วเิชียร    สมหวงั 5650006798 กสษ.3 กส.ทบ. ต.ค. 65 5021/65
644 ร.ต. ธนากร    เดชพร 5650007276 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี พ.ย. 65 5701/65
645 ร.ต. อธษิฐ์    ทวกีาญจน์ 5650007277 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี พ.ย. 65 5701/65
646 น.ส. ณัชณิชา    ภกัดีสกุลธรรม 5650008880 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
647 นาย นครินทร์    เอี่ยมพานิช 5650009738 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน พ.ย. 65 5701/65
648 นาง บญุสม    ลับไพรี ต101260/28 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
649 จ.ส.อ. อาภากรณ์    ภธูา ต101672/28 ธ.เซ็ลทรัล อุบลราชธานี ส.ค. 65 3781/65
650 นาง ลักษณ์    วเิชียรสาร ต101990/28 ธ.กาฬสินธุ์ พ.ย. 65 5701/65
651 นาง อุบล    อรรณพเพช็ร ต104595/28 ธ.ปากเกร็ด พ.ย. 65 5701/65
652 ร.ต. ภานุพงศ์    แตงพนัธ์ ต108179/29 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
653 ร.ต. ธนบดี    เตยพดุซา ต108513/29 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
654 ร.ท. แสวง    สุวรรณ์ ต108816/29 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
655 นาง วลัิย    เวงสูงเนิน ต108841/29 ธ.ถนนพบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 65 5701/65
656 ร.ต. ธนวทิย์    พนัธุย์ิ่งยก ต109289/29 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
657 ร.ต. โสพล    ค าภากูล ต109379/29 มทบ.15 ต.ค. 65 5021/65
658 จ.ส.อ. ธรีพฒัน์    ทองเสง่ียม ต109487/29 ธ.โพธาราม พ.ย. 65 5701/65
659 นาง ทองใบ    คชดร ต109488/29 ธ.โพธาราม พ.ย. 65 5701/65
660 พ.อ. ประสงค์    โภชนาทาน ต109984/29 มทบ.43 ต.ค. 65 5021/65
661 ร.อ. ประดิษฐ์    สาบตุร ต110354/29 มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
662 นาง จารุวรรณ    บริบรูณ์ ต110432/29 ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (น.ว.) พ.ย. 65 5701/65
663 นาง เพญ็ศรี    ศรีภริมย์ ต110635/29 ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (น.ว.) ต.ค. 65 5021/65
664 นาง ส าเภา    แสงทอง ต110834/29 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ต.ค. 65 5021/65
665 นาง สุวนีย์    อิ่มโภชน์ ต113202/29 ธ.ตราด พ.ย. 65 5701/65
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666 นาง จ าลอง    ศรีวเิชียร ต113877/29 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
667 ร.ต. สมศักด์ิ    รักษส์กุล ต114124/29 มทบ.42 ต.ค. 65 5021/65
668 ร.ต. มนัส    กลางแก้ว ต114564/29 ธ.ยะลา พ.ย. 65 5701/65
669 พ.ท. มนูญ    แกล้วกล้า ต115638/29 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
670 นาง ค าพนัธ ์   แกล้วกล้า ต115639/29 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
671 พ.ท. เดชชนะ    ปะวะโน ต118355/29 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
672 ร.อ. นพดล    มะลิวลัย์ ต119317/29 มทบ.46 ก.พ. 65   1/65
673 นาง เสาวภา    ผิวฟกั ต119779/29 ธ.สกลนคร พ.ย. 65 5701/65
674 นาย ประโลม    เสืออิ่ม ต120222/29 ธ.บางบวั พ.ย. 65 5701/65
675 นาง อัญชนา    พว่งบางโพ ต121390/29 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
676 นาง ทว ี   ค าเดช ต122571/29 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
677 นาง สุวรรณี    พนัธุเ์สือ ต123082/29 ธ.มหาวทิยาลัยรามค าแหง พ.ย. 65 5701/65
678 นาง สิริยากร    ศรีศักด์ิ ต123883/29 ธ.สระบรีุ พ.ย. 65 5701/65
679 นาง ประสาร    จันทร์สวน ต12401/14 ธ.กระทุ่มแบน(ถ.สุคนธวทิ) พ.ย. 65 5701/65
680 นาง ศรีสมร    คงสอาด ต124662/29 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
681 นาง จิรวดี    สังข์พาลี ต125370/29 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
682 นาง จริยา    เลิศส าราญ ต126106/30 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
683 นาง แสงค า    เจือจันทร์ ต127052/30 ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย พ.ย. 65 5701/65
684 ส.ต. มนัส    สีหบตุร ต127581/30 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
685 ร.ต. ประกาย    จันทร์หล่ม ต127884/30 มทบ.24 ต.ค. 65 5021/65
686 นาง แพรวพรรณ    สุริโย ต128495/30 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
687 นาย บญุทรง    จีนลอย ต128859/30 ธ.ตลาดปากช่อง พ.ย. 65 5701/65
688 ร.ท. สุริยะ    เคยชัยภมูิ ต129811/30 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
689 นาง บญุชุบ    สรอุบล ต12989/14 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
690 นาง อ านวย    ประสมทรัพย์ ต131326/30 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 65 5701/65
691 นาง เจริญ    นวานุช ต131387/30 ธ.สัตหบี พ.ย. 65 5701/65
692 ร.ท. ส าราญ    ทบัทรวง ต132636/30 มทบ.36 ต.ค. 65 5021/65
693 นาย โฆสิต    จันทรเนตร ต133094/30 ธ.งามวงศ์วาน พ.ย. 65 5701/65
694 จ.ส.ต. เพชรพศิ    ศรีโท ต133481/30 ธ.ข่วงสิงห์ พ.ย. 65 5701/65
695 ส.อ. สัมฤทธิ ์   ภคู าสอน ต134028/30 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
696 จ.ส.อ. ประสิทธิ ์   แก้ววงศ์ ต134813/30 ธ.เลย พ.ย. 65 5701/65
697 จ.ส.อ. วรรณนพ    อุบลครุฑ ต136781/30 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
698 นาง ทองใบ    เพช็รโชติช่วง ต137782/30 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ย. 65 5701/65
699 นาง ชนัดดา    ธรรมเนียม ต137831/30 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 65 5701/65
700 นาง แหลว    ทมิวงษ์ ต137832/30 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 65 5701/65
701 ร.อ. กันณพงศ์    ทองมั่น ต139190/30 ธ.ศูนย์ราชการ (อาคาร บี) พ.ย. 65 5701/65
702 จ.ส.อ. ไว    สายน้ าเงิน ต139469/30 ธ.บา้นไร่ พ.ย. 65 5701/65
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703 จ.ส.อ. อดุลย์    ดวงจิต ต139730/30 ธ.พะเยา พ.ย. 65 5701/65
704 ส.อ. สมเดช    หงษย์นต์ ต140431/30 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
705 น.ส. บาหยัน    เล็กรักชาติ ต140648/30 ธ.สระบรีุ พ.ย. 65 5701/65
706 ร.ต. สุวทิย์    ใยรีอ่าง ต141114/30 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 65 5701/65
707 ร.ต. บญุ    เวฬุวนารักษ์ ต14253/14 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 65 5701/65
708 นาง สังวาลย์    ศักด์ิวงค์ ต142734/30 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
709 นาง ส่วย    ถิ่นเมือง ต143623/30 ธ.แพร่ พ.ย. 65 5701/65
710 จ.ส.อ. ประดิษฐ์    ธรรมจักร ต145540/30 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
711 ร.ต. เกียรติศักด์ิ    รัฐิรมย์ ต146800/31 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 65 5701/65
712 นาย บวัจันทร์    ศรีพลเละ ต147213/31 ธ.ถ.อุดรดุษฎี พ.ย. 65 5701/65
713 นาง กวย    จันทร์หล่ม ต149119/31 มทบ.24 ต.ค. 65 5021/65
714 พ.ต. จ าลอง    สมฤาแสง ต149148/31 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
715 นาง อรอนงค์    เขตชมภู ต149359/31 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 65 5701/65
716 นาง วไิล    อาจหาญ ต150253/31 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 65 5701/65
717 ร.อ. ขรรชัย    เย็นสวสัด์ิ ต152267/31 ป.3 พนั.13 ต.ค. 65 5021/65
718 ร.ต. บ ารุง    อยู่สุข ต153857/31 มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
719 ร.ต. อดิตศักด์ิ    ดวงสงค์ ต154511/31 มทบ.24 ต.ค. 65 5021/65
720 ร.ท. อารีย์    พระวงษ์ ต155130/31 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
721 ร.ต. เสถียร    ดอนชาดา ต157905/31 มทบ.25 ต.ค. 65 5021/65
722 นาง รัชนี    เรืองรุ่ง ต159268/31 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
723 นาย บญุน้อม    หตัถกิจ ต159952/31 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน พ.ย. 65 5701/65
724 นาย จิรวฒิุ    บณุยาศวนิ ต159970/31 ธ.พทุธมณฑล พ.ย. 65 5701/65
725 นาง แสงดาว    สุริโย ต162322/31 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
726 จ.ส.อ. บณัฑิต    นิตยารส ต162456/31 สส. ต.ค. 65 5021/65
727 นาง สงบ    พนัธพ์ญา ต162836/31 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
728 ร.ต. ภกัดี    พรหมปญัญา ต163186/31 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
729 พ.ต. บญัญวชัร์    เบา้โนรา ต164721/31 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 65 5701/65
730 ร.ต. เชิดศักด์ิ    ผจญกล้า ต164844/31 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
731 นาง สมบญุ    ราชแก้ว ต164890/31 ธ.หล่มสัก พ.ย. 65 5701/65
732 นาย สุรศักด์ิ    สิงหค์รุฑ ต164929/31 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 65 5701/65
733 น.ส. ริณดา    สังข์นิลแก้ว ต165146/31 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
734 ร.ท. สกนธ ์   ศุภลักษณ์ ต166410/31 มทบ.15 ต.ค. 65 5021/65
735 จ.ส.อ. อรรณพ    จ าปาศักด์ิ ต168671/32 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
736 นาง นิคม    แม่นย า ต168672/32 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
737 นาง บงัอร    พรหมพบิลูย์ ต170088/32 ธ.ย่อยบางโพ พ.ย. 65 5701/65
738 นาง พยอม    ลายคราม ต170233/32 ธ.สระบรีุ พ.ย. 65 5701/65
739 นาง ทองเพชร    ยืนยง ต170461/32 ธ.เตาปนู พ.ย. 65 5701/65
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740 จ.ส.อ. จักรา    กัลปเ์จริญศรี ต170979/32 พนั.พฒันา 3 ต.ค. 65 5021/65
741 นาง จรวย    มีพรหม ต171885/32 ธ.ถนนอุดรดุษฎี พ.ย. 65 5701/65
742 จ.ส.อ. วรียุทธ    ฐานสันโดด ต172102/32 ธ.ชุมพร พ.ย. 65 5701/65
743 จ.ส.อ. สามารถ    จันทะสาร ต172994/32 มทบ.39 ต.ค. 65 5021/65
744 นาง เพชร    เชื้อทอง ต173728/32 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 65 5021/65
745 จ.ส.อ. ธนโชติ    ช านาญศรี ต175068/32 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
746 นาง สุรีย์พร    ช านาญศรี ต175069/32 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
747 ร.ท. วรัิช    นาแฉล้ม ต176012/32 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
748 นาง มาลัย    นาแฉล้ม ต176013/32 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
749 นาง กาญจนา    แกล้วกล้า ต176211/32 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
750 จ.ส.อ. ชัชวาลย์    นิลก าแหง ต177977/32 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
751 ร.ต. ประสาธน์    รัตนนิตย์ ต178144/32 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
752 จ.ส.อ. ธรีะศักด์ิ    คงปญัญา ต179092/32 ธ.บางละมุง พ.ย. 65 5701/65
753 นาง ปาน    น้ าแก้ว ต179423/32 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
754 นาง รัมพร    บญุนาค ต179499/32 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
755 นาง แจ่ม    วงศ์หมากเหบ็ ต181509/32 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ย. 65 5701/65
756 นาง เยาวลั์กษณ์    บญุธรรม ต182013/32 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ย. 65 5701/65
757 จ.ส.อ. นฤดล    แกมนิรัตน์ ต183014/32 ธ.ถนนติวานนท์ พ.ย. 65 5701/65
758 นาง สุนทร    สาริบตุร ต184291/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 65 5701/65
759 จ.ส.อ. ดาว    เครือบตุรดี ต184883/32 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 65 5701/65
760 นาย อภชิาติ    การสูงเนิน ต185041/32 ธ.ตลาดปากช่อง พ.ย. 65 5701/65
761 นาง วนัเพญ็    รองอ่ า ต185531/32 ธ.รามอินทรา พ.ย. 65 5701/65
762 นาง สุรีย์พนัธ ์   สุทธลิออ ต185909/32 ธ.ตลาดสะพานใหม่ดอนเมือง พ.ย. 65 5701/65
763 จ.ส.อ. เกรียงพล    มนตรีพลิา ต185999/32 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 65 5701/65
764 นาง ปนัดดา พรหมสาขา ณ สกลนครต188316/32 ธ.นครพนม พ.ย. 65 5701/65
765 นาง สมหวงั    ค าฟบูตุร ต188625/32 ธ.ถ.บญุวาทย์ พ.ย. 65 5701/65
766 พ.ท. ประทวน    วงษดี์ ต188966/32 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. พ.ย. 65 5701/65
767 ร.ท. ศุภสิทธิ ์   ทองสวสัด์ิ ต189081/32 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
768 นาง นงนิตย์    วงัน้อย ต189207/32 ธ.พะเยา พ.ย. 65 5701/65
769 นาง ค าผ่อน    ไวยกิจ ต189460/32 มทบ.33 ต.ค. 65 5021/65
770 นาง บวัค า    อ่อนนาง ต190912/32 ธ.ทา่เรือ พ.ย. 65 5701/65
771 นาง จินดา    ค าสนิท ต191840/32 ธ.น่าน พ.ย. 65 5701/65
772 นาง ส่วน    แสนสืบ ต193077/32 ธ.ถ.บญุวาทย์ พ.ย. 65 5701/65
773 ร.ท. ธนภทัร    ปายแสง ต193551/32 มทบ.34 ต.ค. 65 5021/65
774 นาง มาลัย    ปายแสง ต193553/32 มทบ.34 ต.ค. 65 5021/65
775 นาง ฟอง    ปายแสง ต193554/32 มทบ.34 ต.ค. 65 5021/65
776 วา่ที่ ร.ต. ก าธร    กาวลิะ ต193914/32 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) พ.ย. 65 5701/65
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777 นาง ค ามูล    หาบญุภาส ต194269/32 ธ.เซ็นทรัล เชียงราย พ.ย. 65 5701/65
778 นาง อุไรรัตน์    มังคลาด ต194277/32 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางแค ต.ค. 65 5021/65
779 นาง มณี    วหิกหงษ์ ต195226/32 ธ.บางล าภู พ.ย. 65 5701/65
780 นาง จรุณ    กวางเฮง ต195435/32 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ พ.ย. 65 5701/65
781 นาง ภาวติา    เรืองขจร ต195935/33 ธ.โชคชัย 4 พ.ย. 65 5701/65
782 นาง เกษศินี    เกิดบญุชุม ต195937/33 ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) พ.ย. 65 5701/65
783 จ.ส.อ. ไพบลูย์    ตรีวเิวก ต196440/33 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
784 จ.ส.อ. วรีชัย    ค ากอง ต196762/33 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
785 นาง สมนึก    แก้วประเสริฐ ต198582/33 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี พ.ย. 65 5701/65
786 ร.ท. พทิยายุทธ    หาญสกล ต200212/33 บชร.2 ต.ค. 65 5021/65
787 นาย เส็ง    สมฤาแสง ต200268/33 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
788 นาง มะลิทอง    ศรีสม ต202190/33 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
789 นาง นงลักษณ์    นามมงคล ต202416/33 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
790 ร.ต. บญุทนั    จันทอง ต202755/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 65 5701/65
791 ร.ต. สุรชัย    ภทูองพนัธ์ ต202963/33 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
792 นาง ปรารถนา    ขันทอง ต203387/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
793 จ.ส.อ. ส าเริง    เทอืกเพยี ต204184/33 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
794 นาง พนุ    เสาสูง ต204654/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 65 5701/65
795 จ.ส.อ. ธนพนธ ์   ตุลา ต204782/33 มทบ.19 ต.ค. 65 5021/65
796 ร.ท. เฉลิม    ชื่นสวา่ง ต205047/33 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
797 นาง สมบญุ    ประทมุมา ต205239/33 ธ.นครนายก พ.ย. 65 5701/65
798 นาย สมหวงั    ศรีสง่า ต206322/33 ธ.ยโสธร พ.ย. 65 5701/65
799 จ.ส.อ. อร่าม    วาบตุร ต206551/33 มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
800 นาง สุคนธ ์   ศรีหาญ ต20684/17 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
801 นาย สุรพงษ ์   ภู่เจริญ ต206878/33 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ย. 65 5701/65
802 จ.ส.อ. ประวติั    ทอ่นแก้ว ต207192/33 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
803 นาง ศุภศิริ    คงชัยกร ต208242/33 ธ.ปทมุธานี พ.ย. 65 5701/65
804 จ.ส.อ. รังสรรค์    เฉลิมฤทธิ์ ต209123/33 มทบ.18 ต.ค. 65 5021/65
805 ส.อ. สมนึก    สุขเอี่ยม ต209702/33 ธ.เสริมไทย  มหาสารคาม พ.ย. 65 5701/65
806 นาง เฉลิมพร    ดาศรี ต209750/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 65 5021/65
807 ร.ท. ประสาท    โสภา ต210087/33 มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
808 นาย สัมฤทธิ ์   พมิพา ต210105/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 65 5701/65
809 นาย ประศาสตร์    เลิศเสรี ต210111/33 มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
810 นาง สุพนิ    ทอ่นเงิน ต210185/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 65 5701/65
811 น.ส. มุกดา    ทองแสง ต211053/33 ธ.แพร่ ก.ย. 65 4401/65
812 นาง สุนิสา    จันทะพนัธุ์ ต211288/33 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
813 ส.อ. ผดุง    โพธิศ์รี ต211502/33 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
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814 พ.ต. เหรียญ    หงษแ์ดง ต212003/33 มทบ.23 ต.ค. 65 5021/65
815 จ.ส.อ. ไพฑูรย์    โนมะยา ต213227/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
816 จ.ส.อ. ภาคภมูิ    ถิระสาโรช ต213584/33 พนั.พฒันา 3 ต.ค. 65 5021/65
817 ร.ท. จ ารัส    ใจธิ ต214618/33 มทบ.33 ต.ค. 65 5021/65
818 นาง พรณรัตน์  ล้ าเลิศปญัรัตน์ ต215150/33 ธ.พทัยากลาง พ.ย. 65 5701/65
819 นาง ส ารวย    สวสัด์ิศรี ต215866/33 ธ.บางบาล พ.ย. 65 5701/65
820 นาง ปิ่น    แก้วนันไชย ต216145/33 ธ.หา้งฉัตร พ.ย. 65 5701/65
821 นาง ลดาวลัย์    ประสานสุข ต216146/33 มทบ.32 ต.ค. 65 5021/65
822 นาย วรีะพล    ประสานสุข ต216147/33 มทบ.32 ต.ค. 65 5021/65
823 นาง บวัเขียว    ศิริค าน้อย ต216176/33 ธ.พะเยา พ.ย. 65 5701/65
824 นาง วไิล    สิงหราช ต216363/33 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน พ.ย. 65 5701/65
825 นาง กมลวรรณ    ปนัเปง็ ต218193/33 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ พ.ย. 65 5701/65
826 นาง ยุพา    ตันสวสัด์ิ ต220384/33 ธ.ล าพนู พ.ย. 65 5701/65
827 นาง ล าดวน    สุทธไิกร ต22135/17 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
828 นาง เกศแก้ว    โหมดเจริญ ต222979/33 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ต.ค. 65 5021/65
829 นาง พชัราวดี    นิจรมย์ ต223627/33 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 65 5021/65
830 จ.ส.อ. สุเมธ    โพธิ ต223782/33 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
831 นาย เสนาะ    เหล่านารายณ์ ต224840/34 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ย. 65 5701/65
832 นาง สุณี    เต็มเจริญ ต224889/34 ธ.สาธปุระดิษฐ์ พ.ย. 65 5701/65
833 นาง ซ่อนมะลิ    ทอ่นแก้ว ต226886/34 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
834 นาง เสวก    จุลศิล ต227310/34 ธ.บางบาล พ.ย. 65 5701/65
835 นาย คูณ    บญุกลาง ต22745/17 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
836 ร.ต. อริญ    นาศิริ ต228323/34 มทบ.24 ต.ค. 65 5021/65
837 นาง นิภา    ศรีชนะ ต230618/34 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
838 ร.ต. มานะ    โพธิท์อง ต231221/34 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
839 นาง กรรณิการ์    ประวเิศษ ต232702/34 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ พ.ย. 65 5701/65
840 ร.ต. บญุเรือง    ต่อมใจ ต232836/34 มทบ.34 ต.ค. 65 5021/65
841 นาง จรูญศรี    แก้วมณี ต235006/34 ธ.บางแค พ.ย. 65 5701/65
842 ร.อ. สมพงษ ์   ไชยศาสตร์ ต235423/34 พล.ม.1 ต.ค. 65 5021/65
843 นาง สุวรรณี    ไชยศาสตร์ ต235424/34 พล.ม.1 ต.ค. 65 5021/65
844 นาง สมนึก    มาลาพนัธ์ ต235610/34 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
845 นาง ฉลวย    คงสม ต237564/34 ธ.หาดใหญ่ พ.ย. 65 5701/65
846 จ.ส.อ. ประสพโชค    มณีโชติ ต237630/34 มทบ.42 ต.ค. 65 5021/65
847 นาง นฤมล    มณีโชติ ต237631/34 มทบ.42 ต.ค. 65 5021/65
848 ร.ต. ปฏยิุทธ    ถานะ ต238919/34 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
849 นาง กล่อมจิต    หงษแ์ดง ต238997/34 มทบ.23 ต.ค. 65 5021/65
850 จ.ส.อ. พนูศักด์ิ    บวัขจร ต239070/34 มทบ.12 ต.ค. 65 5021/65
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851 นาง สุภาวดี    คุณมี ต240023/34 ธ.ยโสธร ต.ค. 65 5021/65
852 นาง ภคินี    พละโย ต241593/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 65 5701/65
853 นาย เสนาะ    พนัธรัุตน์ ต241852/34 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ย. 65 5701/65
854 นาง แสวง    พนัธรัุตน์ ต241853/34 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ย. 65 5701/65
855 นาง พรทพิย์    โสดกลาง ต241904/34 ธ.ตลาดปากช่อง พ.ย. 65 5701/65
856 จ.ส.อ. นรินทร์ชัย    พายุหะ ต242010/34 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
857 นาง วงษจ์ันทร์    เขียวสอาด ต242513/34 มทบ.210 ต.ค. 65 5021/65
858 นาง เพง็    เชื้อค าจันทร์ ต242523/34 มทบ.46 ก.พ. 65   1/65
859 จ.ส.อ. ส าเนียง    รัตนพร ต242567/34 ธ.สกลนคร (ถ.รัฐพฒันา) พ.ย. 65 5701/65
860 นาง นภาดา    สุขสามัคคี ต244022/34 ธ.รามอินทรา พ.ย. 65 5701/65
861 นาย สมจิตต์    เรืองศิลป์ ต244088/34 ธ.พรานนก พ.ย. 65 5701/65
862 นาง ปรางค์    ม่วงศรีจันทร์ ต244555/34 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
863 น.ส. พนัทอง    เสนจันทร์ ต245163/34 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
864 นาง มัลลิกา    พว่งวงษ์ ต245312/34 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
865 นาง นารี    วไิลจิตต์ ต247224/34 ธ.ปทมุธานี พ.ย. 65 5701/65
866 นาง สนาม    บวักนก ต248202/35 ธ.อุตรดิตถ(์ถ.ส าราญชื่น) พ.ย. 65 5701/65
867 นาง เถาเครือ    อิ่มแจ้ง ต248203/35 ธ.อุตรดิตถ(์ถ.ส าราญชื่น) พ.ย. 65 5701/65
868 นาง เทยีม    ยอดค า ต248267/35 ธ.หล่มสัก พ.ย. 65 5701/65
869 นาง วรีะยา    ฟุ่มเฟอืย ต248562/35 ธ.แพร่ พ.ย. 65 5701/65
870 นาง รุ่งนิรันดร์    แก้ววงศ์ ต248899/35 ธ.เลย พ.ย. 65 5701/65
871 นาง สมจิตต์    หงษเ์งิน ต249384/35 ธ.ตลาดสะพานใหม่ดอนเมือง พ.ย. 65 5701/65
872 จ.ส.อ. เชาวลิต    พรศิริ ต249650/35 มทบ.12 ต.ค. 65 5021/65
873 นาง มณีรัตน์    พรศิริ ต249724/35 มทบ.12 ต.ค. 65 5021/65
874 ร.ท. วรัิตน์    พบิลูย์ ต250237/35 มทบ.44 ต.ค. 65 5021/65
875 นาง มะณี    แก้วสูงเนิน ต253001/35 ธ.ตลาดเซฟวนั น.ม. ก.ค. 65 3081/65
876 นาง วไิลวรรณ    วเิศษรัตน์ ต253426/35 ธ.เดอะมอลล์ นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
877 นาง ฉัฐมณฑน์    ปอ้มทอง ต254927/35 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ย. 65 5701/65
878 นาง เยาวลักษณ์   กาญจนวาจ ต255047/35 ธ.เดอะมอลล์  บางกะปิ พ.ย. 65 5701/65
879 นาง ชวนัภสัร์    จิรพมิลพงศ์ ต255579/35 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 65 5701/65
880 นาง ทองม้วน    สารจันทร์ ต257033/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 65 5701/65
881 นาง กอบแก้ว    ทองสังวรณ์ ต257527/35 ธ.ถนนอุดรดุษฎี พ.ย. 65 5701/65
882 นาง เง้อว    สีมาพนัธุ์ ต25782/18 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
883 จ.ส.อ. ทองคูณ    ไทยแท้ ต259017/35 สลก.ทบ. ต.ค. 65 5021/65
884 นาง จินดา    สุรารักษ์ ต259531/35 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ พ.ย. 65 5701/65
885 นาย ธณพรต    ดีเลิศ ต259751/35 ธ.สุรวงศ์ พ.ย. 65 5701/65
886 นาง ฐิติมา    หงษสุ์วรรณ ต259867/35 ร.112 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
887 น.ส. สมสุข    หงษสุ์วรรณ ต259868/35 ร.112 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
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888 นาง สุรีย์    หงษสุ์วรรณ ต259869/35 ร.112 พนั.1 ต.ค. 65 5021/65
889 นาง มยุรี    เกิดเหมาะ ต260149/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 65 5021/65
890 นาง อ าพร    โพธิ ต262193/35 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
891 นาง อุดมศิลป ์   ติกุล ต262846/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 65 5701/65
892 นาง ยุรา    แก้วกาสี ต262862/35 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
893 นาง วราภรณ์    ค าโสภา ต263242/35 ธ.กาฬสินธุ์ พ.ย. 65 5701/65
894 ร.ต. ถนอม    อ่อนล า ต263710/35 มทบ.39 ต.ค. 65 5021/65
895 จ.ส.อ. ภเูบศ    ขาวปล้ืม ต264064/36 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
896 ร.ต. บญุฉลอง    ปดิด า ต264765/36 มทบ.42 ต.ค. 65 5021/65
897 นาง นิรมล    เบี้ยจั่น ต265780/36 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 65 5021/65
898 นาง บญุปลูก    สุวรรณศรี ต265785/36 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
899 ร.ต. ธรีะพงษ ์   พนัทะสาร ต266133/36 มทบ.12 ต.ค. 65 5021/65
900 จ.ส.อ. วฒิุชัย    ภมูิโคกรักษ์ ต267063/36 ธ.เดอะมอลล์ นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
901 จ.ส.อ. สุวรรณ    งามประดิษฐ์ ต267171/36 มทบ.46 ก.พ. 65   1/65
902 นาง ศิวนาถ    สราวรรณ ต267388/36 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต พ.ย. 65 5701/65
903 นาง สุกานดา    เกตุมั่งมี ต268667/36 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ย. 65 5701/65
904 นาง รัตนา    เหมวรานนท์ ต268735/36 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 65 5701/65
905 จ.ส.อ. อธวิฒัน์    หมั่นมี ต269848/36 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
906 นาย ประยูร    หมั่นมี ต269857/36 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
907 นาง จ าเนียร    หมั่นมี ต269858/36 ธนาณัติ ส.ค. 65 3781/65
908 จ.ส.ต. สุริยศักด์ิ    พาสิงหสี์ ต270182/36 ธ.ชัยภมูิ พ.ย. 65 5701/65
909 นาง อนุสรา    เปี้ยมั่น ต270802/36 ธ.สกลนคร พ.ย. 65 5701/65
910 นาง ทพิากร    จันทร์หล่ม ต271000/36 มทบ.24 ต.ค. 65 5021/65
911 นาง อารยา    ทบัทรวง ต271972/36 มทบ.36 ต.ค. 65 5021/65
912 นาง เพช็ร    เทอืกเพยี ต272096/36 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
913 นาง ส าราญ    พระวงษ์ ต272116/36 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
914 นาง ค าผอง    พระวงษ์ ต272117/36 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 65 5701/65
915 นาง อ่อนศรี    ตาพล ต272190/36 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 65 5701/65
916 นาง สุนี    ไชยศาสตร์ ต272530/36 พล.ม.1 ต.ค. 65 5021/65
917 นาง ดวงตา    สุวรรณนัง ต273060/36 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 65 5701/65
918 ร.ท. พฒุ    ทุ่มกระโทก ต273104/36 มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
919 นาง จิตรา    ทุ่มกระโทก ต273120/36 มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
920 ส.อ. ณัฏฐ์    ภทัรพไิลรักษ์ ต273673/36 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
921 นาง ไพบลูย์    สาริกา ต273674/36 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
922 ส.อ. พงษอ์มร    พงศ์ศิริ ต274019/37 ร้อย.ลว.ไกล 1 ต.ค. 65 5021/65
923 ส.อ. สมศักด์ิ    เหล่าจินดา ต274024/37 ร้อย.ลว.ไกล 1 ต.ค. 65 5021/65
924 นาง ศรัญญา    อ่อนล า ต274286/37 มทบ.39 ต.ค. 65 5021/65
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925 จ.ส.อ. สรวยี์    เถื่อนพวงแก้ว ต274330/37 ช.3 พนั.302 ต.ค. 65 5021/65
926 ร.ต. สมพร    แสนเกิด ต274561/37 มทบ.39 ต.ค. 65 5021/65
927 นาง หน้อย    สุรพสิิฐ ต276783/37 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. พ.ย. 65 5701/65
928 จ.ส.อ. สุวฒัน์    ศรีสงวน ต277074/37 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 65 5021/65
929 นาย วทิยา    รัตนวมิุข ต277084/37 ธ.ตลาดถนอมมิตร วชัรพล พ.ย. 65 5701/65
930 นาง ฉิม    อยู่สุข ต277265/37 มทบ.22 ต.ค. 65 5021/65
931 นาง ดวงใจ    โพธิธ์นธรรม ต277323/37 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ต.ค. 65 5021/65
932 นาง สุกัญญา    สิทธจิันทร์ ต278919/37 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ พ.ย. 65 5701/65
933 จ.ส.อ. บญุเลิศ    สังข์ทอง ต281055/37 พนั.ปจว. ต.ค. 65 5021/65
934 นาง ทองปนุ    ไทยแท้ ต282670/37 สลก.ทบ. ต.ค. 65 5021/65
935 นาง วรรณา    บริสุทธิ์ ต282817/37 ธ.ย่อยตล่ิงชัน ต.ค. 65 5021/65
936 ร.ต. ถิรธวชั    เส็งละมัย ต282976/37 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 65 5701/65
937 ส.อ. สุริช    วงษเ์สง่ียม ต283290/37 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 65 5701/65
938 นาง จันทนา    สันธวกุล ต284306/38 ธ.ทา่เรือ พ.ย. 65 5701/65
939 น.ส. นาฏเฉลียว    นิยมสัตย์ ต284497/38 ธ.กาญจนบรีุ(ตลาดผาสุก) พ.ย. 65 5701/65
940 นาง สาหะ    พนัทะสาร ต285000/38 มทบ.12 ต.ค. 65 5021/65
941 ร.ท. วอน    ภารกิจโกศล ต285280/38 มทบ.46 ต.ค. 65 5021/65
942 จ.ส.อ. ศักด์ิชัย    ใจอารี ต285311/38 มทบ.46 ต.ค. 65 5021/65
943 นาง ส่วน    ศรีค า ต286238/38 ธ.คลองเตย พ.ย. 65 5701/65
944 นาง กนกวรรณ    อังคุระษี ต286940/38 ธ.อ านาจเจริญ พ.ย. 65 5701/65
945 จ.ส.อ. อุดร    พทุธเษม ต286945/38 ร.153 พนั.3 ต.ค. 65 5021/65
946 ร.ต. ธมัมะธร    สุวรรณมณี ต287526/38 มทบ.42 ต.ค. 65 5021/65
947 นาย สวสัด์ิ    อุ่นจีน ต287957/38 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
948 นาง สุดารัตน์    ทอ่นแก้ว ต287958/38 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
949 นาง สุเพอืน    อุ่นจีน ต287959/38 มทบ.21 ต.ค. 65 5021/65
950 นาง สุพศิ    ศรีสารากร ต288942/38 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ พ.ย. 65 5701/65
951 นาง ทดัทรวง    ดอนเหลือม ต289102/38 รพ.ค่ายจักรพงษ์ มี.ค. 63 481/63
952 จ.ส.อ. ชัยพชัร์  สิรนันทนาวฒัน์ ต290250/38 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 65 5701/65
953 นาง ณฐาพทัธ ์ สิรนันทนาวฒัน์ ต290251/38 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 65 5701/65
954 นาง พยุง    สังข์นิลแก้ว ต30137/19 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
955 นาย ชลิต    มาลัย ต31654/19 ธ.ถ.สามัคคี พ.ย. 65 5701/65
956 จ.ส.อ. มานิต    ปล้องทอง ต33237/20 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
957 ส.ต. สมหวงั    ล้ าเลิศ ต33317/20 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ พ.ย. 65 5701/65
958 นาง นิตยา    บรรจงปรุ ต36372/21 ธ.บางล าภู พ.ย. 65 5701/65
959 นาง รัศมี    มีสิงห์ ต37723/21 ธ.ถ.อุดรดุษฎี ต.ค. 65 5021/65
960 นาง บรรจง    แทน่แก้ว ต37787/21 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 65 5701/65
961 ร.ต. สอาด    ลายเสมา ต43995/22 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
962 นาง ลมัย    แก้วอ้น ต44295/22 ธ.เตาปนู พ.ย. 65 5701/65
963 นาง จุรีย์    นาถนพคุณ ต45548/22 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น พ.ย. 65 5701/65
964 ร.ต. สนธยา    มโหทาน ต46369/22 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 65 5701/65
965 จ.ส.อ. พรศิลป ์   มูลอ้าย ต47388/22 ธ.ข่วงสิงห์ พ.ย. 65 5701/65
966 นาง อารยา    ส าราญรมย์ ต47524/22 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
967 ร.ต. สมศักด์ิ    ตรากิจธรกุล ต51546/23 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 65 5701/65
968 นาง บญุถม    วงศ์ภาค า ต51972/23 ธ.สกลนคร พ.ย. 65 5701/65
969 ส.อ. เหรียญ    ดาภี ต53849/23 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
970 นาง สุด    สงวนศักด์ิ ต54052/23 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ย. 65 5701/65
971 นาง ดรุณี    สุขเรือน ต54385/23 ธ.ตลาดสุพรรณบรีุ พ.ย. 65 5701/65
972 นาง เขียน    ดาภี ต54643/24 ส่วนกลาง ต.ค. 65 5021/65
973 นาง ประมวล    สิงหดี์ ต56147/24 ธ.ปทมุธานี พ.ย. 65 5701/65
974 ร.ท. สมหวงั    คุณสมบติั ต57523/24 ธ.เซ็ลทรัล อุบลราชธานี พ.ย. 65 5701/65
975 จ.ส.ต. วนัชาติ    บญุแพ ต57540/24 ธ.งามวงศ์วาน พ.ย. 65 5701/65
976 ร.ต. วนิัย    ฟุ่มเฟอืย ต61915/25 ธ.แพร่ พ.ย. 65 5701/65
977 นาง เอม    ชูพลู ต62733/25 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต พ.ย. 65 5701/65
978 จ.ส.อ. ชัย    ค าชาลี ต6440/10 ธ.ถ.อุดรดุษฎี พ.ย. 65 5701/65
979 นาง บญุมา    พฒัทยัสง ต66939/25 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
980 นาย โกมินทร์    สงวนจะบก ต70750/26 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
981 ร.ต. เล็ก    มณีวลัย์ ต71158/26 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
982 นาง แววตา    จันทมิ ต72208/26 ธ.ชลบรีุ พ.ย. 65 5701/65
983 นาง ชลิตา    ประสงค์ศรี ต72654/26 ธ.เทเวศร์ พ.ย. 65 5701/65
984 นาง ประชุม    อรุณพนัธ์ ต74059/26 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 65 5701/65
985 นาง ดอกไม้    สวนดี ต74124/26 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
986 ร.ต. หฏัฐ์ธาคม    ช่างทอง ต74609/26 ธ.บอ่ไร่ พ.ย. 65 5701/65
987 พ.ท. นิศาดนัย    จุฑาธรรม ต76094/26 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 65 5701/65
988 นาง อุษา    อุบลบาน ต77545/26 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
989 นาย ค าพลู    สัมราช ต77788/26 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 65 5701/65
990 นาง จันทร์    รูปไธสง ต78638/26 ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 65 5021/65
991 จ.ส.อ. เฉลิมพล    จูประสงค์ ต80647/27 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
992 ร.ต. สุรินทร์    อินทร์เปี่ยม ต81903/27 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
993 นาย แก้ว    สุขโข ต85525/27 ธ.ตลาดเจ้าพรหม พ.ย. 65 5701/65
994 นาง พมิสิริ    เจนรถา ต87886/27 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 65 5701/65
995 พ.ท. เศรษฐพงษ ์   สอาดบวั ต89288/27 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ย. 65 5701/65
996 นาง สายทอง    สุขเจริญ ต93241/28 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 65 5701/65
997 ร.ต. วรชิต    บติัทมิ ต93569/28 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 65 5701/65
998 พ.ท. จรูญ    ยืนยง ต95152/28 ธ.เตาปนู พ.ย. 65 5701/65
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999 นาง ประไพ    ธาตุไพบลูย์ ต97396/28 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี พ.ย. 65 5701/65
1000 ร.ท. ปราโมทย์    วรีะพล ต99759/28 มทบ.11 ต.ค. 65 5021/65
1001 นาง จันทร์แรม    วรฉัตร ส10609/24 ธ.ตลาดสะพานใหม่ดอนเมือง ต.ค. 65 5021/65
1002 นาง มลิวลัย์    ดอกไม้พวง ส11404/25 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 65 5701/65
1003 นาง สุภาพ    ประเสริฐสังข์ ส12808/26 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ย. 65 5701/65
1004 นาง ฉววีรรณ    หาญสกล ส14417/27 บชร.2 ต.ค. 65 5021/65
1005 นาง พนิดา    ถึงหมื่นไวย์ ส15035/28 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 65 5701/65
1006 นาง สมใจ    อินทรทรัพย์ ส15344/28 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 65 5021/65
1007 นาง ล าจวน    แสงผ่อง ส16726/29 ธ.สระบรีุ ต.ค. 65 5021/65
1008 นาง จีรวรรณ    จารุธรีนาท ส17598/30 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 65 5701/65
1009 พ.ท.หญิง ปราณี    โสมาบตุร ส21167/33 รพ.ค่ายสุรนารี ต.ค. 65 5021/65
1010 นาง นันทภทัร์    คชภกัดี ส22902/34 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 65 5701/65
1011 น.ส. สุภารว ี   ฐานจารุกาญจน์ ส24366/36 ธนาณัติ ต.ค. 65 5021/65
1012 นาง อ าพรรณ    พลูสวสัด์ิ ส24592/36 ธ.เสนานิคม พ.ย. 65 5701/65
1013 นาง เยาวภา    ก้านจักร ส24985/36 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 65 5701/65
1014 นาง คมข า    ณ หนองคาย ส8790/21 ธ.เสนานิคม พ.ย. 65 5701/65

หมายเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    โดยใหส้มาชิกยื่นเร่ืองผ่านหน่วยต้นสังกัดต้ังแต่ระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป  ภายในก าหนด 2 ป ี
    นับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนชั่วคราว โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้
    ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ, ใบส าคัญความเหน็แพทย,์    
    ค าส่ังใหอ้อกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
    จึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ ใหติ้ดต่อ
    สอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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