
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง แถม    ศรีธานี 4966005524 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ค. 62 1461/62
2 ส.อ.ธนาภพ    หลายเจริญ 5395005423 ธ.พนัสนิคม พ.ค. 62 1461/62
3 นาง สมหมาย    น้อยวงษ์ 5396003110 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 62 1461/62
4 นาย เผด็จ    จินดา 5402007969 ธ.ส านักราชด าเนิน เม.ย. 62 981/62
5 จ.ส.อ.อดิศัย    รักษอ์าณา 5405019664 ธ.ปตัตานี พ.ค. 62 1461/62
6 นาง บญุมี    ค าพศิาล 5406002780 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
7 นาง สุวนิตย์    อักษรพนัธ์ 5406003355 ธ.คลองปาง พ.ค. 62 1461/62
8 นาง พวงผกา    ใจตรง 5406006269 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด พ.ค. 62 1461/62
9 นาย เล้ียง    ค าพศิาล 5406010061 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
10 นาง ยุพาภรณ์    ไชยศล 5406010062 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
11 นาง บญุยงค์    ถวลิการ 5406011135 ธ.เลย พ.ค. 62 1461/62
12 นาง ยินดี    ช่วยปลอด 5406014585 ธ.นาสาร พ.ค. 62 1461/62
13 นาง สุวรรณา    เปี้ยสุพงษ์ 5406015477 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
14 นาง วมิลรัตน์    บญุทอง 5410001276 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
15 พ.ต.หญิง ศิริวรรณ  แสนทวี 5410002958 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 62 1461/62
16 ร.ต.ดิเรก    เพญ็ภาค 5410003874 ธ.เตาปนู พ.ค. 62 1461/62
17 นาง จันทร์เพญ็   อ่วมอารีย์ 5410007276 ธ.ถ.บางขุนเทยีน-ถ.พระรามที่ 2 พ.ค. 62 1461/62
18 จ.ส.อ.ฐิติพฒัน์  เอี่ยมส าอางค์ 5410007986 ธ.รพ.พญาไท3 พ.ค. 62 1461/62
19 จ.ส.อ.สุริยา    สร้อยสูงเนิน 5410008120 ธ.ปตัตานี พ.ค. 62 1461/62
20 จ.ส.อ.สายชล    ผลทรัพย์ 5410010248 ศศท. เม.ย. 62 981/62
21 จ.ส.อ.กฤษฎา    คชเกตุ 5410013605 สง.สด.จว.พ.บ. เม.ย. 62 981/62
22 นาง ศิริพร    ส าราญ 5410018751 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 62 1461/62
23 นาง สินาพร    ค าน่าน 5410023684 ธ.ย่อย บก.ทท.-แจ้งวฒันะ พ.ค. 62 1461/62
24 นาง เกษร    เขาแก้ว 5410023721 ธ.ย่อยบางบวั พ.ค. 62 1461/62
25 นาง ชญานุช    ธงภกัด์ิ 5420001072 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
26 นาง วนัดี    พลูสมบติั 5420001131 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
27 นาง โสภา    เข็มเพช็ร 5420001174 ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ พ.ค. 62 1461/62
28 นาย กิตติวฒัน์  ระบายเพชร 5420002575 ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ พ.ค. 62 1461/62
29 นาง อัญญามาศ  อ่อนวรรณะ 5420002579 ธ.สระแก้ว มี.ค. 62 481/62
30 นาง สมควรคิด    พลูพนัธ์ 5420004302 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ค. 62 1461/62
31 นาง จงกิจ    จ่ายนอก 5420006036 ธ.บา้นไผ่ พ.ค. 62 1461/62
32 น.ส.สิริภรณ์    บวัลา 5420006994 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ พ.ค. 62 1461/62
33 น.ส.ชลธรีา    มหาคณรัตน์ 5420007797 ธ.สมุทรสาคร พ.ค. 62 1461/62
34 นาง อรทยั    วงศ์ประเวศ 5420009615 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 62 1461/62
35 นาง ลินดา    ปานกล่ิน 5430003812 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 62 1461/62
36 นาง มลฤดี    โตวจิิตร 5440004143 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 62 1461/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 นาง นิชาพร    สารพงษ์ 5440005140 ธ.ถ.จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่ พ.ค. 62 1461/62
38 นาย ส่ือสาร    วงศ์แปง 5440005916 ธ.ล าพนู พ.ค. 62 1461/62
39 ส.อ.ณรงค์กร    ศาสนา 5440007479 ธ.ปากเกร็ด พ.ค. 62 1461/62
40 นาง สาคร    ไชยกาล 5440007857 ธ.บา้นโปง่ พ.ค. 62 1461/62
41 นาง อรุณ    งามสมบติั 5450002565 พนั.สร.3 เม.ย. 62 981/62
42 ร.อ.หญิง ชุติมา  อดุลยานนท์ 5450003847 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 62 1461/62
43 ส.อ.ชัยยุทธ    กองเขต 5450004135 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 62 981/62
44 นาง สมวงษ ์   ศักดา 5450006587 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา พ.ค. 62 1461/62
45 พ.ต.เพชร    วชัรสินธุ์ 5450007158 พบ. เม.ย. 62 981/62
46 จ.ส.ท.วชัรินทร์    หาญยุทธ 5450008166 ธ.น่าน พ.ค. 62 1461/62
47 จ.ส.อ.โกวทิ    เจริญเวช 5450009747 ร.25 พนั.3 เม.ย. 62 981/62
48 น.ส.รินรดา    สวนม่วง 5450011481 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
49 น.ส.ชฏาพร    กรโกษา 5450011932 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 62 1461/62
50 นาง พลูทรัพย์  เกลียวพนัธรั์ศมี 5450012615 ธนาณัติ มี.ค. 62 481/62
51 นาย วเิชียร    มิ่งสุวรรณ 5450013104 ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.3 พ.ค. 62 1461/62
52 นาง สุปราณี    สุริยันต์ 5450013943 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
53 นาง บาหยัน    สร้อยสูงเนิน 5460000105 ธ.ปตัตานี พ.ค. 62 1461/62
54 นาย สมบรูณ์    สร้อยสูงเนิน 5460000106 ธ.ปตัตานี พ.ค. 62 1461/62
55 นาง ยุพยงค์    อินแสง 5460000814 ธ.เชียงราย พ.ค. 62 1461/62
56 ส.อ.สุรชัย    โพธิท์พิย์ 5460002760 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 62 981/62
57 ส.อ.เศกสรรณ์    โทไข 5460005381 ธ.สระบรีุ พ.ค. 62 1461/62
58 นาง นวพรรณ    ฐิตสาร 5460010425 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ พ.ค. 62 1461/62
59 นาย วชิาญ    นวลจันทร์ 5460011856 นทพ. ก.ค. 60 2141/60
60 นาง ขวญัตา    กองเขต 5460015964 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 62 981/62
61 นาย พรศักด์ิ    สุพรม 5470000173 ธ.บก.ทบ. พ.ค. 62 1461/62
62 จ.ส.อ.คฤหสั    พรมค าปา 5470001515 ร.17 พนั.3 เม.ย. 62 981/62
63 ส.อ.ชายระยุทธ    วรรณค า 5470001622 กรมพฒันา 4 เม.ย. 62 981/62
64 ส.อ.ประวติ    ยานสุวรรณ์ 5470001897 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 62 1461/62
65 ร.ต.ประสิทธิ ์   ทองเปลว 5470001906 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 62 1461/62
66 จ.ส.อ.พรชัย    ปญัญาชัยรักษา 5470005226 พนั.ช.คมศ.พล.ช. พ.ย. 61 4261/61
67 ส.อ.พรศักด์ิ    พดุสโต 5470006630 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 62 1461/62
68 ส.อ.สิทธพิร    ขวญับญุจันทร์ 5470006809 ร.19 พนั.2 เม.ย. 62 981/62
69 นาย บวับาน    โทไข 5470007470 ธ.สระบรีุ พ.ค. 62 1461/62
70 จ.ส.อ.อภชิาติ    สิทธเิสนา 5480002309 ส.พนั.6 พล.ร.6 เม.ย. 62 981/62
71 นาย นพรัตน์    ทองเนือง 5480003266 นทพ. ม.ค. 60 5161/59
72 นาง ชบาพร    ภานุศร 5480003318 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
73 นาง ขนิษฐา    เวชสวสัด์ิ 5480003624 นทพ. พ.ย. 61 4261/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 น.ส.พรัิลรัตน์    สุดชานัง 5480004294 สก.ทบ. ก.ย. 59 3281/59
75 จ.ส.อ.ไกรวชิญ์    จันมูล 5480005732 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 62 1461/62
76 นาย ฤทธริงค์    สิงหเ์ถื่อน 5480006024 ธ.ล าปาง พ.ค. 62 1461/62
77 พ.ต.หญิง สุราศี    อิ่มใจ 5480006210 นทพ. เม.ย. 62 981/62
78 นาย ไกรสอน    ยานสุวรรณ์ 5480007047 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 62 1461/62
79 นาง ทองกูล    แข็งฤทธิ์ 5480007607 ธ.น่าน พ.ค. 62 1461/62
80 นาย ผดุง    แข็งฤทธิ์ 5480007610 ธ.น่าน พ.ค. 62 1461/62
81 ส.อ.สุภชัย    แข็งฤทธิ์ 5480007614 ธ.น่าน พ.ค. 62 1461/62
82 นาง ทองไสย    ชาวงศ์ศรี 5480008894 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 62 1461/62
83 นาง ชญานุช    ธนนันทจินดา 5480009365 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก พ.ค. 62 1461/62
84 นาง กัญธมล    วรัตถ์ก าพร 5480009373 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก เม.ย. 62 981/62
85 นาง ณัฐภรณ์    สร้อยสนธิ 5480011434 ธนาณัติ เม.ย. 62 1161/62
86 นาง จ าเลียง    จันมูล 5490000660 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 62 1461/62
87 นาย ทองสี    จันมูล 5490000661 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 62 1461/62
88 ส.อ.เทพพทิกัษ ์   เหมือนสวรรค์ 5490002363 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 62 1461/62
89 ร.ต.อัคคพล    ศรีอินทร์ 5490003436 ศป. มี.ค. 62 481/62
90 ร.อ.ญาณิสร์    มีลาภ ร.น. 5490004491 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ พ.ค. 62 1461/62
91 น.ส.นิรดา    วงษว์วิฒัน์ 5490008522 ธ.ถ.สรงประภา พ.ค. 62 1461/62
92 นาย คณิศร  วรภทัรอุดมกุล 5490008524 ธ.ถ.สรงประภา พ.ค. 62 1461/62
93 ส.อ.ฤทธ ี   โล่หน์ารายณ์ 5490009164 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.9 มี.ค. 62 481/62
94 นาง สมหมาย    พดุสโต 5490009666 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 62 1461/62
95 นาย จีระศักด์ิ    ประจญ 5490010329 ธ.พระปฐมเจดีย์ พ.ค. 62 1461/62
96 นาง สุนี    แถมศิริ 5490011047 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ค. 62 1461/62
97 ส.อ.นคร    จารุแพทย์ 5490012058 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ค. 62 1461/62
98 จ.ส.อ.ภวูนาท    จันทร์เปล่ง 5500000991 ร.153 พนั.3 เม.ย. 62 981/62
99 พ.ต.สัญญา    เล้าอรุณ 5500001484 พล.ร.7 เม.ย. 62 981/62
100 ส.ท.อังคาร    ขานยา 5500001780 มทบ.21 เม.ย. 62 981/62
101 ร.อ.หญิง รัตติยา    สลางสิงห์ 5500002523 รพ.รร.6 เม.ย. 62 981/62
102 นาง สายฝน    แก้วมณี 5500003341 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 62 1461/62
103 นาง น้อย    ขานยา 5500004578 มทบ.21 เม.ย. 62 981/62
104 นาย สงัด    ละม่อม 5500006528 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 62 1461/62
105 นาง พรนิชา    ยศชินากูล 5510000191 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ค. 62 1461/62
106 น.ส.รัตนา    บญุเขต 5510000346 ธ.สยามสแควร์ พ.ค. 62 1461/62
107 นาย เสกสรร    บญุเขต 5510000354 ธ.สยามสแควร์ พ.ค. 62 1461/62
108 ส.อ.ทศพล    เตชนันท์ 5510000936 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 มี.ค. 62 481/62
109 ส.อ.วชัระ    เมืองจันทร์ 5510000959 ขส.ทบ. ธ.ค. 61 4761/61
110 ส.อ.สวงค์    นกเกษม 5510002187 ร.5 พนั.2 เม.ย. 62 981/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 น.ส.รัชฎากร    ผิวจันทร์ 5510004448 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 62 1461/62
112 นาง ถนอม    พมิษร 5510005580 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 62 1461/62
113 ส.ต.ชายชาญ    สมพงษผ้ึ์ง 5510006371 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
114 นาง จุฑารัตน์    วชัรินทร์ปรีชา 5510007333 ร.9 พนั.2 เม.ย. 62 981/62
115 จ.ส.ต.ธนเศรษฐ์    อินทเกษ 5510007791 สง.สด.จว.อ.ด. ต.ค. 61 3741/61
116 ส.อ.องอาจ    บดุดีคง 5520000352 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 62 1461/62
117 จ.ส.ต.ธรีพล    มิ่งแก้ว 5520000566 กรม ทพ.49 เม.ย. 62 981/62
118 นาง บญุเรือง    จารุแพทย์ 5520000918 ธ.เซ็ลทรัล-อุบลราชธานี พ.ค. 62 1461/62
119 นาย พชิัย    จารุแพทย์ 5520000919 ธ.เซ็ลทรัล-อุบลราชธานี พ.ค. 62 1461/62
120 นาง จิราพร    ยิ่งยืน 5520001118 ธ.เสริมไทย-มหาสารคาม พ.ค. 62 1461/62
121 นาง แฉล้ม    สาลีผล 5520002787 พล.ช. ก.พ. 62  1/62
122 นาย บรรยงค์    สอนเจริญ 5520003147 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 62 1461/62
123 จ.ส.ท.วชัรา    ถิ่นทะเล 5520005776 ทน.4 เม.ย. 62 981/62
124 น.ส.สุพาท ี   สาริสิทธิ์ 5520006811 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 62 1461/62
125 นาย ศิริ    วงษว์จิารณ์ 5520007598 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 62 1461/62
126 นาง สุทนิ    สุริยะชัย 5520011020 ม.พนั.28 พล.ม.1 เม.ย. 62 981/62
127 นาง ขวญัใจ    จันค า 5520011551 ม.พนั.28 พล.ม.1 เม.ย. 62 981/62
128 นาย ทว ี   เนตรซิว 5520012190 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 62 1461/62
129 นาย ณรงค์ศักด์ิ    ขวญัดี 5520012680 ม.พนั.28 พล.ม.1 เม.ย. 62 981/62
130 นาง เสง่ียม    วงศาโรจน์ 5520016754 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
131 น.ส.ณัฐวธญัญา  ธนาดุลเวโรจน์ 5520017429 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ค. 62 1461/62
132 นาย ปาน    เชษฐสิงห์ 5520018342 ธ.เสริมไทย-มหาสารคาม พ.ค. 62 1461/62
133 นาง สมใจ    จิณฤทธิ์ 5520018517 ธ.เตาปนู พ.ค. 62 1461/62
134 นาง อัญญวรรณ    ชาญค้า 5530001173 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
135 ส.อ.ชวลิต    โมคทพิย์ 5530003645 ร.3 พนั.1 เม.ย. 62 981/62
136 นาง พรทพิย์    สาริสิทธิ์ 5530004003 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 62 1461/62
137 ส.อ.อภศัิกด์ิ    ศรีพรหมทตั 5530004140 มทบ.29 เม.ย. 62 981/62
138 นาง วรีวรรณ    ศิลปป์ระสิทธิ์ 5530004397 ธ.สระบรีุ พ.ค. 62 1461/62
139 ส.อ.พรศักด์ิ    แจ่มแจ้ง 5530004573 ม.4 รอ. มี.ค. 62 481/62
140 นาง ธญัญรัศม์    เจริญปภาวงษ์ 5530004955 ธ.ถ.สรงประภา พ.ค. 62 1461/62
141 ส.ท.ไอยศูรย์    สีสันต์ 5530008277 มทบ.14 เม.ย. 62 981/62
142 จ.ส.ต.อนุพนัธ ์   นันกาวงศ์ 5540001369 ร.14 พนั.2 เม.ย. 62 981/62
143 ส.อ.ณรงค์    แผนไพรสน 5540003552 ศม. เม.ย. 62 981/62
144 นรพ.ธรรมรินทร์    กองตาพนัธุ์ 5540004235 รพ.รร.6 เม.ย. 62 981/62
145 น.ส.จุรีพร    แทน่นิล 5540004600 ธ.รามอินทรา กม.4 พ.ค. 62 1461/62
146 น.ส.จุรีรัตน์    แทน่นิล 5540004601 ธ.รามอินทรา กม.4 พ.ค. 62 1461/62
147 ส.อ.ปยิะพล    เหรัญญะ 5540005999 ธ.พญาไท พ.ค. 62 1461/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 อส.ทพ.วรวฒิุ    หวาเอียด 5540006490 กรม ทพ.42 เม.ย. 62 981/62
149 ส.อ.สุริยา    อินต๊ะสิน 5540007809 กรม ทพ.31 เม.ย. 62 981/62
150 นาย สมเกษ    สุขแย้ม 5540008127 ศซส.สพ.ทบ. เม.ย. 62 981/62
151 พล.อส.มงคล    โพธิผ์า 5540008535 ธ.ส านักพหลโยธนิ พ.ค. 62 1461/62
152 อส.ทพ.ไพบลูย์    ศรีสาร 5540008937 กรม ทพ.21 เม.ย. 62 981/62
153 นาง สอาด    โพธิผ์า 5550004130 ธ.ส านักพหลโยธนิ พ.ค. 62 1461/62
154 ส.ต.คงชาติ    กล่ินศรีสุข 5550004395 ป.1 รอ. ก.พ. 62 1/62
155 ส.ท.ประทปี    แคฝอย 5550004695 ทน.2 เม.ย. 62 981/62
156 นาย เกรียงไกร    อัคนิบตุร 5550006586 ธ.ประชานิเวศน์ 1 พ.ค. 62 1461/62
157 อส.ทพ.สอิ้ว    จันทร์นพคุณ 5550006955 ธ.นางรอง พ.ค. 62 1461/62
158 นาย สามารถ    เหรัญญะ 5550007087 ธ.พญาไท พ.ค. 62 1461/62
159 อส.ทพ.อนุภาพ    ขัดทองล้วน 5550007750 ธ.บิ๊กซี ล าพนู พ.ค. 62 1461/62
160 ส.อ.สิทธกิร    มณีสุข 5550007986 ม.7 พนั.14 ธ.ค. 61 4761/61
161 ร.ท.ญ.นราทพิย์   ทองกระจ่าง 5550008560 มทบ.14 เม.ย. 62 981/62
162 อส.ทพ. สุวทิย์    มณี 5550008661 กรม ทพ.46 เม.ย. 62 981/62
163 อส.ทพ.ประทนิ    อินทผล่ า 5550009401 กรม ทพ.14 เม.ย. 62 981/62
164 อส.ทพ.พงษพ์ฒัน์    จินดาโชติ 5550009403 กรม ทพ.14 เม.ย. 62 981/62
165 อส.ทพ.สุวทิย์    ศรีระวงษ์ 5550010448 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
166 ส.ท.อัชระ    ค าภู 5550011900 มทบ.14 เม.ย. 62 981/62
167 นาง นภมณี    ภู่ละมัย 5550012421 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 62 1461/62
168 ส.อ.กรกฎ    หว่งเนาวกุล 5560000008 พนั.ปพ.รอ. เม.ย. 62 981/62
169 ส.ต.วชัรพงศ์    ชูรัตน์ 5560000605 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 62 1461/62
170 ส.ต.วรีศิลป ์   ชินค า 5560000629 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 62 1461/62
171 ส.ท.พรียุทธ    หลงปรางค์ 5560002613 ปตอ.1 พนั.6 เม.ย. 62 981/62
172 อส.ทพ.ปรีชา    หลักค า 5560002670 กรม ทพ.33 เม.ย. 62 981/62
173 ส.อ.เบญจพล    เผ่ากันทะ 5560004641 ร.17 พนั.4 เม.ย. 62 981/62
174 ส.ต.นิรุต    เกยนอก 5560004949 ธ.ส านักพหลโยธนิ เม.ย. 62 981/62
175 น.ส.สนิท    เม่นหรุ่ม 5560005592 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 62 1461/62
176 นาง อรจันทร์    สอนเจริญ 5560007753 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 62 1461/62
177 นาย วฒิุศักด์ิ    ปานเทศ 5560008490 ธ.ย่อยบางบวั พ.ค. 62 1461/62
178 นาย เพช็ร    สาธพิามะณี 5560008566 ธ.ส านักพหลโยธนิ พ.ค. 62 1461/62
179 อส.ทพ.ชาญชัย    ซาบุ 5560009942 กรม ทพ.21 เม.ย. 62 981/62
180 อส.ทพ.ญ.วราภรณ์  หมุนจ านงค์ 5560010453 ทภ.4 เม.ย. 62 981/62
181 นาย ถาวร    สมพงษผ้ึ์ง 5560012297 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
182 นาง ดวงจันทร์    สมพงษผ้ึ์ง 5560012949 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
183 น.ส.ธญัภา    ดวงศรี 5560013244 พธ.ทบ. เม.ย. 62 981/62
184 นาง กนกกร    กล่ันธปู 5560013529 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 62 1461/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาย ววิฒัน์    ถาวรนาน 5560013600 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 62 1461/62
186 นาง นุชรัตน์    อิ่มหน า 5570000478 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
187 น.ส.รจนา    นิลลิกา 5570000479 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
188 น.ส.ศิริรัตน์    บญุนาค 5570000596 ธ.เสนานิคม พ.ค. 62 1461/62
189 ร.ท.เกรียงไกร  วภิาดาพสุิทธิ์ 5570001033 ป.5 พนั.25 เม.ย. 62 981/62
190 ส.อ.ธวชัชัย    ทองมีมา 5570001843 ร.9 พนั.2 เม.ย. 62 981/62
191 ส.ต.นฤคล    ทสุาวธุ 5570001857 ร.2 พนั.2 รอ. เม.ย. 62 981/62
192 อส.ทพ.ยงยุทธิ ์   จันทร์นวล 5570003363 กรม ทพ.41 เม.ย. 62 981/62
193 ส.อ.ผดุงศักด์ิ    สรแสง 5570003778 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ค. 62 1461/62
194 นาย ธรีเดช    โพธิท์อง 5570004056 พธ.ทบ. เม.ย. 62 981/62
195 นาง มยุรี    ขันติยะชัย 5570005628 ธ.ตาก เม.ย. 62 981/62
196 น.ส.นิภาพร    วมิารทอง 5570006653 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน พ.ค. 62 1461/62
197 น.ส.ฐานีย์    ปานสมบรูณ์ 5570007529 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 62 1461/62
198 นาง เพย    พานแก้ว 5570007662 พนั.ซบร.21 บชร.1 เม.ย. 62 981/62
199 นาย สอน    พานแก้ว 5570007663 พนั.ซบร.21 บชร.1 เม.ย. 62 981/62
200 น.ส.สุภาพร    มีแก้ว 5570007664 พนั.ซบร.21 บชร.1 เม.ย. 62 981/62
201 น.ส.บ ารุง    ยิ้มสามเสน 5570007936 ม.4 พนั.11 รอ. เม.ย. 62 981/62
202 นาง เพลินพศิ    หลงปรางค์ 5570008394 ปตอ.1 พนั.6 เม.ย. 62 981/62
203 นาย สมมาตร    หลงปรางค์ 5570008395 ปตอ.1 พนั.6 เม.ย. 62 981/62
204 นาง นุชรีย์    ศรีวมิล 5570011049 พธ.ทบ. เม.ย. 62 981/62
205 น.ส.สมนึก    สืบพว่ง 5570011053 พธ.ทบ. เม.ย. 62 981/62
206 นาง ลวง    เกยนอก 5570011508 ธ.ส านักพหลโยธนิ เม.ย. 62 981/62
207 นาย เสน่ห ์   เกยนอก 5570011509 ธ.ส านักพหลโยธนิ เม.ย. 62 981/62
208 น.ส. ศิริปภา    มุธวุงค์ 5570011989 ขกท. ธ.ค. 61 4761/61
209 นาย จเล    แก้วกล่อม 5570012460 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ค. 62 1461/62
210 ส.ต.ปยิะพงษ ์   อรรคจันทร์ 5570012635 ม.4 รอ. ม.ค. 62 5281/61
211 นาง วราภรณ์    โสมสุพรรณ์ 5570013574 พนั.จจ.รอ. เม.ย. 62 981/62
212 ส.ท.เดชขจร    ปฐมพฤกษ์ 5570015309 ม.พนั.31 พล.ร.15 เม.ย. 62 981/62
213 นาง จ าป ี   ถนอมค า 5570015510 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
214 นาย ค ามูล    แสนสร้อย 5580000508 ธ.รพ.พญาไท3 พ.ค. 62 1461/62
215 นาง บญุถม    สติภา 5580001291 พนั.ปฐบ. เม.ย. 62 981/62
216 น.ส.สิริรัตน์    ยอดค ามี 5580001292 พนั.ปฐบ. เม.ย. 62 981/62
217 นาง อรุณ    จ าปาหอม 5580001655 ม.1 พนั.17 รอ. เม.ย. 62 981/62
218 นาง สุกัญญา    กล้าแข็ง 5580002242 ธ.ล าปาง พ.ค. 62 1461/62
219 ส.ต.วายุ    สมจิตร 5580003131 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. ก.พ. 62 1/62
220 ร.ท.นิจิโรจน์    จรัสบวรพนัธ์ 5580003698 ธ.ย่อย บก.ทท-แจ้งวฒันะ พ.ค. 62 1461/62
221 ส.อ.วรากร    ธนัญชัย 5580003877 ป.1 พนั.31 รอ. เม.ย. 62 981/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 นนส.พรุิฬห ์   ปนันะวงค์ 5580003961 ขส.ทบ. มี.ค. 62 481/62
223 ส.ต.ต านาน    เย็นวฒันา 5580004242 ม.1 พนั.1 รอ. มี.ค. 62 481/62
224 ส.ต.ณัฐพงศ์    สุภเีพชร์ 5580004928 ปตอ.1 พนั.7 เม.ย. 62 981/62
225 ส.ท.รัฐราษฎร์    ราชประดิษฐ์ 5580005491 กรม ทพ.44 เม.ย. 62 981/62
226 นาง บญุเสริม    อ่อนแย้ม 5580005602 พนั.สห.11 เม.ย. 62 981/62
227 ส.ต.หญิง สาวติรี    อ่อนแย้ม 5580005603 พนั.สห.11 เม.ย. 62 981/62
228 อส.ทพ.อาลีย๊ะ    เจ๊ะอีซอ 5580006757 กรม ทพ.46 เม.ย. 62 981/62
229 น.ส.พรรณทพิา   จันทร์เด่นแสง 5580007016 ธ.ส านักพหลโยธนิ พ.ค. 62 1461/62
230 น.ส.สันหฤ์ทยั    สุขบติั 5580007079 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 62 1461/62
231 ส.ต.ชาติตระการ    อรรคฮาด 5580008002 พนั.สร.3 เม.ย. 62 981/62
232 ส.ต.วฒิุชัย    ศรีแก้ว 5580008032 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. มี.ค. 62 481/62
233 นาย กิตติศักด์ิ    สีน่วม 5580011151 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 62 1461/62
234 น.ส.สุจิตรา    สิงหส์ถิตย์ 5580012038 ธ.เดอะมอลล์-นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
235 นาง บวัพรรณ    สรแสง 5580013122 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ค. 62 1461/62
236 พล.อส.วคัพล    แสงพนัธุ์ 5580013146 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 62 1461/62
237 ส.ต.อธริาช    สีหะนันท์ 5590000471 ร.4 พนั.1 ต.ค. 61 3741/61
238 ส.ท.รัฐพงศ์    ตาวนั 5590003252 ส.พนั.15 พล.ร.15 เม.ย. 62 981/62
239 พล.อส.บดินทร์    ปะวะศรี 5590004618 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 62 1461/62
240 น.ส.จีระนันต์    ขันทอง 5590005275 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 62 1461/62
241 วา่ที่ ร.ต.กมล    วภิาดาพสุิทธิ์ 5590005963 ป.5 พนั.25 เม.ย. 62 981/62
242 น.ส.พรทวิา    อ้นชู 5590009490 ร.4 พนั.3 เม.ย. 62 981/62
243 ส.ต.พรปวณี    ตรีภพ 5590010638 ร.6 เม.ย. 62 981/62
244 น.ส.อัมพร    ขัดสาย 5590011261 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 62 1461/62
245 พล.อส.สมชาย    พลเยี่ยม 5590011935 พนั.สห.11 มี.ค. 62 481/62
246 น.ส.วาสนา    ธนูศร 5590013346 พธ.ทบ. เม.ย. 62 981/62
247 ส.ท.วฒันา    ยะปิ๋ว 5600002811 ป.71 พนั.712 พ.ย. 60 3981/60
248 ส.ต.วษิณุ    บญุทนิ 5600003197 ปตอ.1 พนั.6 เม.ย. 62 981/62
249 นนส.นฤนาท    เพง็ช่วย 5600003522 ร.21 รอ. เม.ย. 62 981/62
250 ส.ท.วนัเฉลิม    ภารุนัย 5600003700 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. มี.ค. 62 481/62
251 นาย ร่วมรักษ ์   วงค าพระ 5600004046 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 62 1461/62
252 ส.อ.ธรีะพงษ ์   สิงหอ์ินทร์ 5600004381 กอง สพบ.พล.ม.1 เม.ย. 62 981/62
253 นาย สมภาร    สิงหอ์ินทร์ 5600004382 กอง สพบ.พล.ม.1 เม.ย. 62 981/62
254 นาง ส าราญ    สิงหอ์ินทร์ 5600004383 กอง สพบ.พล.ม.1 เม.ย. 62 981/62
255 จ.ส.ต.คมสัน    ทมุละออ 5600005260 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
256 นาง ศศิประภา    ทมุละออ 5600005272 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
257 นาย คณิต    คุ้มสา 5600005949 กรส.สก.ทบ. เม.ย. 62 981/62
258 ส.ท.ฐิติพงศ์    วงค์กลาง 5600005968 พนั.ปพ.รอ. เม.ย. 62 981/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 นาง ธนพร    ตัณฑะจินะ 5600006088 ป.5 พนั.25 เม.ย. 62 981/62
260 น.ส.สุดาทพิย์    สลางสิงห์ 5600006635 นทพ. ส.ค. 60 2641/60
261 ส.ต.ณรงเดช    วนัเพญ็ 5600008192 ร.8 พนั.1 เม.ย. 62 981/62
262 อส.ทพ.ธนายุทธ    บญุทวี 5600009645 กรม ทพ.46 เม.ย. 62 981/62
263 ส.ต.อรรถชัย    วงับญุคง 5600009755 บชร.4 ก.พ. 62 1/62
264 อส.ทพ.พพิฒัน์    การิสันติ 5600011217 กรม ทพ.46 เม.ย. 62 981/62
265 อส.ทพ.พริิยะ    ขุนพลึิก 5600011218 กรม ทพ.46 เม.ย. 62 981/62
266 ส.ต.ปวาฬ    จันทรสนิท 5600011413 ทภ.2 เม.ย. 62 981/62
267 อส.ทพ.ทวศัีกด์ิ    การดี 5600012687 กรม ทพ.47 เม.ย. 62 981/62
268 พล.อส.วรุตม์    เผ่านาค 5600012980 มทบ.14 เม.ย. 62 981/62
269 อส.ทพ.กรวทิย์    ศรีทองค า 5600013214 กรม ทพ.48 เม.ย. 62 981/62
270 อส.ทพ.เพยีร    ผลจันทร์ 5600013466 กรม ทพ.48 เม.ย. 62 981/62
271 ส.อ.ณัฐวทิย์    ศรชัย 5600013664 มทบ.46 เม.ย. 62 981/62
272 อส.ทพ.อานนท ์   นุ่นแก้ว 5610000319 กรม ทพ.48 เม.ย. 62 981/62
273 อส.ทพ.ณัฐพงษ ์   ปอ้มกลาง 5610000363 กรม ทพ.48 เม.ย. 62 981/62
274 ส.ต.จีรายุทธ    เกิดสวา่ง 5610000737 ยย.ทบ. เม.ย. 62 981/62
275 อส.ทพ.กิตติศักด์ิ    ม่วงค า 5610001474 กรม ทพ.48 เม.ย. 62 981/62
276 อส.ทพ.ธนาวฒิุ    แก้วประดิษฐ์ 5610001691 กรม ทพ.48 เม.ย. 62 981/62
277 ส.ต.พสิิษฐ์    ชัยค า 5610001951 ป.1 พนั.31 รอ. เม.ย. 62 981/62
278 อส.ทพ.อาธพิงศ์    ยั่งยืน 5610004179 กรม ทพ.46 เม.ย. 62 981/62
279 ส.ท.พทิกัษ ์   พึ่งประเสริฐ 5610004357 พล.พฒันา 4 เม.ย. 62 981/62
280 น.ส.อาพนัธช์นก    อ่อนศรีชัย 5610004721 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
281 นาย ไพรวลัย์    งามแสง 5610005177 ธ.งามวงศ์วาน เม.ย. 62 981/62
282 นาย ณัฐวฒัน์    ค าน่าน 5610005202 ธ.ย่อย บก.ทท.-แจ้งวฒันะ พ.ค. 62 1461/62
283 นาย สุรพชิญ์    ค าน่าน 5610005204 ธ.ย่อย บก.ทท.-แจ้งวฒันะ พ.ค. 62 1461/62
284 อส.ทพ.วภิ ู   ผ่อนผาสุข 5610005286 กรม ทพ.48 เม.ย. 62 981/62
285 อส.ทพ.เอกชัย    เสนทอง 5610005322 กรม ทพ.48 เม.ย. 62 981/62
286 นาย ปริวฒัน์    ใจประเสริฐ 5610005327 กรส.สก.ทบ. เม.ย. 62 981/62
287 ส.ต.เฉลิม    ศักด์ิสองเมือง 5610005398 มทบ.46 เม.ย. 62 981/62
288 น.ส.ดาริกา    การเก่ง 5610005673 กอท.สก.ทบ. เม.ย. 62 981/62
289 ส.ต.ลอราช    ณรงค์พนัธ์ 5610005718 ร.6 พนั.2 เม.ย. 62 981/62
290 น.ส.วาสนา    กรุตเพช็ร์ 5610007359 ธ.ตลาดถนอมมิตร วชัพล พ.ค. 62 1461/62
291 อส.ทพ.ธรีวฒิุ    รัตนสุวรรณ 5610011711 กรม ทพ.41 เม.ย. 62 981/62
292 ส.ต.สิทธชิัย    จรัสแสง 5610012002 กรม ทพ.44 เม.ย. 62 981/62
293 ร.ต.คเณศร์ณฐ    บญุย์เชี่ยว 5610012585 ร.9 พนั.3 ม.ค. 62 5281/61
294 ร.ต.เจษฎา    บญุทอง 5610012595 ร.19 พนั.3 ม.ค. 62 5281/61
295 ร.ต.ณัฐภทัร    ชูสังกิจ 5610012621 ร.29 พนั.3 ม.ค. 62 5281/61
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296 ร.ต.โตน    ขาวหนูนา 5610012630 ร.9 พนั.3 ม.ค. 62 5281/61
297 ร.ต.ธรรมสรณ์    ถาวรมงคล 5610012647 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/61
298 ร.ต.ธมัรัทป ์   ลิมตโสภณ 5610012650 ร.4 ม.ค. 62 5281/61
299 ร.ต.พชรพงศ์    สง่างาม 5610012674 ร.29 พนั.3 ม.ค. 62 5281/61
300 ร.ต.สิงหราช    รัตนาจารย์ 5610012737 ร.9 พนั.3 ม.ค. 62 5281/61
301 ร.ต.อรรฐพล    เล็กกลาง 5610012749 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 62 5281/61
302 อส.ทพ.อาทติย์    บญุช่วย 5610013653 กรม ทพ.48 เม.ย. 62 981/62
303 พลฯ อภสิิทธิ ์   หมื่นแก้ว 5610013946 ร.6 พนั.1 มี.ค. 62 481/62
304 อส.ทพ.ญ.กัญญาภรณ์   มณีโชติ 5610014152 ทภ.4 เม.ย. 62 981/62
305 น.ส.ภญิญดา    ทรัพย์ใหญ่ 5620003565 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ พ.ค. 62 1461/62
306 ร.ต.ค านึง    จันทร์เกษ ต101536/28 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 62 1461/62
307 จ.ส.อ.สถาพร    ร่มโพธิ์ ต102399/28 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 62 1461/62
308 จ.ส.อ.ศักด์ิสิทธิ ์   อ่อนวรรณะ ต103427/28 ธ.สระแก้ว มี.ค. 62 481/62
309 ร.อ.วชิาญ    ไพรสุวรรณ์ ต103510/28 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
310 จ.ส.อ.จ านงค์    ศักดา ต104959/28 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา พ.ค. 62 1461/62
311 นาง สุภาภรณ์    ชุ่มชูศาสตร์ ต109790/29 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 62 1461/62
312 ส.อ.อ่อน    ปะนาตา ต110406/29 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 62 1461/62
313 นาย บญุศรี    ยินดีนุช ต113619/29 ธ.รามอินทรา กม.8 พ.ค. 62 1461/62
314 ร.ท.บญัญัติ    ปกีสันเทยีะ ต115176/29 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
315 นาง สังวาลย์    สายสูงเนิน ต115178/29 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
316 นาย ไกร    สามสี ต119318/29 ธ.กาฬสินธุ์ พ.ค. 62 1461/62
317 นาย ไพบลูย์    วลัมาลี ต123357/29 ธ.รามอินทรา กม.4 พ.ค. 62 1461/62
318 นาง พมิ    อ่อนวรรณะ ต123919/29 ธ.สระแก้ว มี.ค. 62 481/62
319 นาง จรัสศรี    แสงประสิทธิ์ ต125034/29 ธ.ชลบรีุ พ.ค. 62 1461/62
320 นาง ค าแพง    สุดโทจันทร์ ต126329/30 ธ.นครนายก พ.ค. 62 1461/62
321 นาง ผกาแก้ว    พมิพเ์สน ต130320/30 ธ.เดอะมอลล์-นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
322 น.ท.ญ.ลักขณา  เล็กก าแหง ต134312/30 ธ.ย่อย บก.ทท.-แจ้งวฒันะ พ.ค. 62 1461/62
323 ร.ท.ชินวตั    ชาญค้า ต139167/30 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
324 จ.ส.อ.ด ารงค์    หนุารัตน์ ต141256/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 62 1461/62
325 นาง กมลวรรณ    นิรัติศัย ต145733/30 ธ.ล าปาง พ.ค. 62 1461/62
326 ร.ต.จ าเนียร    ยาแก้ว ต148148/31 สร. เม.ย. 62 981/62
327 นาง เปรมวดี    สายสูงเนิน ต149673/31 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
328 นาง ศรีภา    สุวรรณ ต155959/31 ธ.เซ็นทรัล-เชียงใหม่ พ.ค. 62 1461/62
329 พ.อ.ก าจร    ทองมา ต156170/31 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 62 981/62
330 จ.ส.อ.ธานี    ระไวกลาง ต162207/31 ธ.เลย พ.ค. 62 1461/62
331 จ.ส.อ.ลิขิต    วงศ์ชมบญุ ต165739/31 ธ.รังสิต-ปทมุธานี พ.ค. 62 1461/62
332 นาง ชลอ    หวา่นพชื ต168750/32 ธ.ซีคอน บางแค พ.ค. 62 1461/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 นาง สุวรรณี    ไชยศล ต171641/32 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
334 นาง ด ารงค์    พอ่สีชา ต171654/32 ธ.อุดรธานี พ.ค. 62 1461/62
335 นาง ธดิาพร    พานิชพนัธ์ ต172540/32 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 62 1461/62
336 จ.ส.อ.อนันต์    ช่อมเซียง ต173846/32 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี มี.ค. 62 481/62
337 นาง อึ่ง    ภมูิสัตยากร ต175382/32 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
338 นาง วภิา    เจนหดั ต177715/32 ธ.สระบรีุ พ.ค. 62 1461/62
339 นาง บญุนาค    อุปราช ต179064/32 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 62 1461/62
340 พ.อ.ชัยวฒัน์    ค าน่าน ต180262/32 ธ.ย่อย บก.ทท.-แจ้งวฒันะ พ.ค. 62 1461/62
341 จ.ส.อ.สนม    เกตุหนู ต180573/32 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 62 1461/62
342 ส.อ.เฉลา    จันสถาพร ต180902/32 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ค. 62 1461/62
343 นาง อารมย์    วรีะวงค์ ต185530/32 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 62 1461/62
344 นาง วนิ    สังข์วฑูิณ ต187796/32 ธ.กระทุ่มแบน พ.ค. 62 1461/62
345 นาง บงัอร    บญุทอง ต189666/32 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
346 นาง บญุเที่ยง    สวสัดี ต190065/32 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ พ.ค. 62 1461/62
347 นาง วราภรณ์    มาลัย ต193028/32 ธ.ล าปาง พ.ค. 62 1461/62
348 นาย สมชาย    พวงสมบติั ต193880/32 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ พ.ค. 62 1461/62
349 นาย ไพโรจน์    แจ่มฟา้ ต193906/32 รวท.อท.ศอพท. เม.ย. 62 981/62
350 นาง วไิลวรรณ    วงษว์วิฒัน์ ต195059/32 ธ.ถ.สรงประภา เม.ย. 62 981/62
351 จ.ส.อ.อนุวทิย์    ศิลปป์ระสิทธิ์ ต196760/33 ธ.สระบรีุ พ.ค. 62 1461/62
352 นาง ชวนชม    เสมราช ต205700/33 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 62 1461/62
353 พ.ต.เด่นดวง    งามสมบติั ต212422/33 พนั.สร.3 เม.ย. 62 981/62
354 นาง ล ายอง    เปา้บญุปรุง ต212974/33 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 62 1461/62
355 นาง น้อย    เสถียรโชค ต21601/17 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
356 นาง ยุพนิ    มีสม ต216849/33 ธนาณัติ เม.ย. 62 1081/62
357 นาย จุน    สุขทวี ต220004/33 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 62 1461/62
358 นาง จ าปา    โพธิเ์งิน ต221501/33 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 62 1461/62
359 นาง เอมอร    เลิศอ าไพ ต22198/17 ธ.ธาตุทอง พ.ค. 62 1461/62
360 นาย จันท ี   อันทะนาม ต225687/34 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
361 นาง อ่อนสา    อันทะนาม ต225688/34 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
362 นาง อมรา    สมพนัธ์ ต226115/34 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 62 1461/62
363 น.ส.ปราณี    อาษา ต227326/34 ธ.ลาดพร้าว 124 พ.ค. 62 1461/62
364 นาง สมนึก    ศรีนอก ต228858/34 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
365 จ.ส.อ.มานพ    ใยโพธิท์อง ต229952/34 ธ.เสนานิคม พ.ค. 62 1461/62
366 นาย ขม    ระวงัทรัพย์ ต230580/34 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
367 นาง บรรจง    ภู่พงษ์ ต233426/34 ธ.คอสโม เมืองทองธานี พ.ค. 62 1461/62
368 นาย สมาน    รุ่งรัตน์ ต233887/34 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ พ.ค. 62 1461/62
369 นาย ประสงค์    ประสพทรัพย์ ต236176/34 ธ.ปทมุธานี พ.ค. 62 1461/62
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370 นาย สากล    อุดมฤทธิ์ ต236326/34 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
371 จ.ส.อ.เฉลิมพล    โอฬารสกุล ต237417/34 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ เม.ย. 62 981/62
372 นาง ผาย    ศิริแก้วเลิศ ต239012/34 ธ.ถ.มิตรภาพ  ขอนแก่น พ.ค. 62 1461/62
373 นาย จรูญ    จ่ายนอก ต239613/34 ธ.บา้นไผ่ พ.ค. 62 1461/62
374 น.ส.เจริญ    จ่ายนอก ต239650/34 ธ.บา้นไผ่ พ.ค. 62 1461/62
375 นาย ดี    พรมบตุร ต240057/34 ธ.ยโสธร พ.ค. 62 1461/62
376 นาง วรรณภา    ฉันงูเหลือม ต240277/34 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 62 1461/62
377 นาง ชิด    ศรีสมุทร์ ต245451/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ค. 62 1461/62
378 นาง พยงค์    สุทธาธรรม ต251572/35 ธ.บก.ทบ. พ.ค. 62 1461/62
379 นาง ปราณีต    เล็กบาง ต252456/35 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 62 1461/62
380 นาง ทองใบ    ไพรสุวรรณ์ ต256294/35 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
381 นาง จันดี    อาจเจริญ ต256295/35 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
382 นาง สงกาล    ทองไทย ต257478/35 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
383 นาง ราตรี    วงศ์แปง ต258057/35 ธ.ล าพนู พ.ค. 62 1461/62
384 นาง วาสนา    อินทราเครือ ต258570/35 ธ.ล าปาง พ.ค. 62 1461/62
385 นาย สมพล    ชัยเจนกิจ ต258943/35 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
386 นาง ศิราภรณ์    หนุารัตน์ ต260168/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 62 1461/62
387 นาง ร าไพ    สารทอง ต260192/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 62 1461/62
388 นาง พะเยาว ์   ค าพานิช ต261054/35 ธ.ตราด พ.ค. 62 1461/62
389 ส.อ.หญิง พลอย    รุ่งเรือง ต263164/35 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 62 1461/62
390 นาง บงัอร    หรัิญสุข ต265311/36 ธ.ถ.สรงประภา พ.ค. 62 1461/62
391 นาง บญุมาก    โพธิพ์ทิกัษ์ ต26642/18 ธ.อินทรารักษ์ พ.ค. 62 1461/62
392 จ.ส.อ.วรพงศ์    ต้นสอน ต267990/36 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 62 1461/62
393 นาง เช้า    เหล็กมา ต268813/36 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
394 จ.ส.ต.ธนิต    พาสิงหสี์ ต270182/36 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 62 1461/62
395 นาง สมจิต    ไชยมงคล ต270653/36 ธ.อุดรธานี พ.ค. 62 1461/62
396 นาง สมจิตร    พอ่สีชา ต270679/36 ธ.อุดรธานี พ.ค. 62 1461/62
397 นาง จารุวรรณ    ทองชัย ต270686/36 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ค. 62 1461/62
398 นาง เสถียน    มาลี ต271011/36 ธ.อุดรธานี พ.ค. 62 1461/62
399 นาย ทองลา    อาจเจริญ ต271161/36 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
400 นาง ค าเล่ียน    ศรีส าอางค์ ต273182/36 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ค. 62 1461/62
401 นาง จุไรรัตน์    สร้อยมาลุน ต273183/36 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ค. 62 1461/62
402 พ.ท.หญิง ชูศรี    ตรีเพช็ร์ ต27378/18 ธ.ส านักพหลโยธนิ มี.ค. 62 481/62
403 จ.ส.อ.ประพนัธ ์   ธรรมยศ ต275662/37 ธ.งาว พ.ค. 62 1461/62
404 จ.ส.อ.สุวทิย์    รามแก้ว ต277289/37 ธ.ปตัตานี พ.ค. 62 1461/62
405 ส.อ.อวรุิทธิ ์   ปนัต่า ต278750/37 ธ.เชียงราย พ.ค. 62 1461/62
406 นาง สุชาดา    เที่ยงธรรม ต278991/37 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ พ.ค. 62 1461/62
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407 นาง อรนุช    ไทยรัตน์ ต279371/37 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
408 นาง แตงโม    ปานกล่ิน ต282429/37 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 62 1461/62
409 นาง สนวน    เมฆพะโยม ต282903/37 ธ.ย่อยถนนสรงประภา พ.ค. 62 1461/62
410 นาง ประไพพศิ    แนนไธสงค์ ต285267/38 ธ.คลองปาง พ.ค. 62 1461/62
411 นาง ฉว ี   เบา้ทอง ต287468/38 ธ.เตาปนู พ.ค. 62 1461/62
412 ร.ต.พทุธชาติ    สวา่งวงค์ ต29651/19 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ค. 62 1461/62
413 นาง ฐิติพร    เสมอเชื้อ ต30165/19 ธ.บางบวัทอง พ.ค. 62 1461/62
414 นาง บญุธรรม    สุขจันทกึ ต31468/19 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 62 1461/62
415 นาย ละม่อม    ต่วนชะเอม ต33678/20 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ พ.ค. 62 1461/62
416 นาง สมพร    ช่วยวฒันะ ต43147/22 ธนาณัติ เม.ย. 62 1021/62
417 นาง ออมสิน    สมคิด ต44897/22 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 62 1461/62
418 น.ส.นภาพรณ์    บวัทอง ต45304/22 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ พ.ค. 62 1461/62
419 นาย ประดิษฐ    พึ่งดาบค์ ต46609/22 ธ.ย่อยเซียร์ - รังสิต พ.ค. 62 1461/62
420 ร.ต.วรีชาติ    ศรียา ต47024/22 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 62 981/62
421 นาย อ๊อด    กระตุดนาค ต54270/23 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ค. 62 1461/62
422 นาง อนุ    ร่ืนอารมณ์ ต56502/24 ธ.อยุธยา พ.ค. 62 1461/62
423 นาย เมธ ี   ธรีะโชติ ต59084/24 ธ.ปากช่อง เม.ย. 62 981/62
424 นาย ระยอง    ชื่นภริมย์ ต62969/25 ธ.เตาปนู พ.ค. 62 1461/62
425 นาง พยุง    ศักด์ิ ต66171/25 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 62 1461/62
426 นาง บญุมา    พฒัทยัสง ต66939/25 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
427 นาง พยอม    กิจชอุ่ม ต69133/26 ธ.เยาวราช พ.ค. 62 1461/62
428 นาง กัลยา    วงศ์รัตน์ ต69363/26 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 62 481/62
429 นาย ปรีชา    สุดตา ต77465/26 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ค. 62 1461/62
430 นาง จันทร์เพญ็    ทองค า ต78873/26 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 62 1461/62
431 จ.ส.ต.ปญัญา    แสงพุ่ม ต82493/27 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 62 1461/62
432 นาง ค าเขียน    จิโนรส ต84518/27 ธ.สูงเนิน พ.ค. 62 1461/62
433 จ.ส.อ.คงฤทธิ ์   ศิริไทย ต86207/27 ธ.ตราด พ.ค. 62 1461/62
434 นาง บญุเชื่อม    กออ่อน ต86425/27 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ค. 62 1461/62
435 นาย เฉลิม    ร าพงึ ต8700/12 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ค. 62 1461/62
436 นาง เสง่ียม    ศรีคล้าย ต88101/27 ธ.บา้นไผ่ พ.ค. 62 1461/62
437 จ.ส.อ.ถนอม    แทน่ทอง ต96200/28 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ค. 62 1461/62
438 นาง ทรัพย์    จันทร์สีดา ต99499/28 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ พ.ค. 62 1461/62
439 นาง เฟื่อง    ทองแทง่ ส12800/26 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
440 น.อ.ววิฒัน์    ครุฑะสูต ส16287/29 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
441 นาง เทยีมจันทร์    กล่ินศรีสุข ส4011/13 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 62 1461/62
442 นาง องุ่น    อักษรวฒิุ ส4654/14 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 62 1461/62
443 น.ส.เล็ก   สุขสวสัด์ิมาลัย ต112278/29 ส่วนกลาง มี.ค. 62 481/62 ลาออก
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หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่ 443  ขอลาออกจากการเปน็สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหก์องทพับก
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนชั่วคราว
    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    
    ใบส าคัญความเหน็แพทย์, ค าส่ังใหอ้อกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
4. 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 3
5. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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