
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง อารินทร์  วฒันะพงษ์ 5042007430 ธ.รังสิต ก.ค. 62 2421/62
2 จ.ส.อ. พลธวฒัน์  ศรีสุวรรณ์ 5395000620 ธ.กระทุ่มแบน ก.ค. 62 2421/62
3 จ.ส.อ. วนัชัย  เจริญสุพงศ์ 5395000998 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 62 2421/62
4 จ.ส.อ. ยงยุทธ    ทพิอุตร์ 5395003469 ธ.เดอะมอลล์ 3 รามค าแหง ก.ค. 62 2421/62
5 นาย สมศักด์ิ    แซมทอง 5396001430 ธ.เมืองเอก-รังสิต ก.ค. 62 2421/62
6 นาง บญุมี    หาลาภ 5396002749 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 62 2421/62
7 นาง บวักี    สุขส าราญ 5396003665 ธ.สระบรีุ ก.ค. 62 2421/62
8 นาง ภาวนา    ฮ้ีเกษม 5396004841 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
9 นาย ค า    ก้อนเงิน 5396006245 ธ.ยโสธร ก.ค. 62 2421/62
10 พ.อ.พเิศษ ถนอม  สบายพร 5401018071 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
11 นาง ยุพนิ    เที่ยงตรง 5402004380 ธ.นครนายก ก.ค. 62 2421/62
12 ร.อ. นิรัตน์    ขุนเดช 5405001357 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น ก.ค. 62 2421/62
13 จ.ส.อ. วสันต์    กันเคล่ือน 5405003804 ธ.เทงิ ก.ค. 62 2421/62
14 ส.อ. สากล    ไชยสิทธิ์ 5405014435 ธ.ล าปาง ก.ค. 62 2421/62
15 จ.ส.อ. สฤษด์ิ    คูณทรัพย์ 5405014635 พนั.พฒันา 4 มิ.ย. 62 1901/62
16 ส.ท. สกล    สุนทรพฤกษ์ 5405017255 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 62 2421/62
17 นาย โชคดี    ภนูาเหนือ 5405019800 กสษ.2 กส.ทบ. พ.ค. 62 1461/62
18 นาง โนฬา    กิติธะนะ 5406003856 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ก.ค. 62 2421/62
19 นาง พชัรา    สวสัดี 5406004845 ธ.สระบรีุ ก.ค. 62 2421/62
20 นาง อาด    ทอนเทพ 5406006092 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 62 2421/62
21 นาง นิตยา    พลอยเอี่ยม 5406006970 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 62 2421/62
22 นาง อรุณี    อุ่นอารมย์ 5406009684 ธ.แพร่ มิ.ย. 62 1901/62
23 นาง ขันแก้ว    คุ้มภยั 5406010882 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 62 2421/62
24 พ.ท. อนุชา    วฒิิเนตร 5410006909 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
25 จ.ส.อ. ฐิติพฒัน์  เอี่ยมส าอางค์ 5410007986 ธ.รพ.พญาไท3 ก.ค. 62 2421/62
26 นาย ช านาญ    โพธิพ์ร้าว 5410008569 ธ.พญาไท ก.ค. 62 2421/62
27 พ.อ. ณัฐพงศ์    บวัจันทร์ 5410009693 ธ.ย่อยบางบวั ก.ค. 62 2421/62
28 นาง วเิรียม    ศรีสองเมือง 5410013682 ธ.อุดรธานี ก.ค. 62 2421/62
29 ร.ต. ชาคริต    นิหะ 5410014035 ช.พนั.15 พล.ร.15 มิ.ย. 62 1901/62
30 จ.ส.อ. อดุลย์  เชื้อสายสิทธิ์ 5410015707 ร.19 มิ.ย. 62 1901/62
31 จ.ส.อ. ประเทอืง    โสภี 5410016174 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 62 2421/62
32 ส.อ. ชาญชัย    สุขสุวรรณ 5410018374 ปตอ.1 มิ.ย. 62 1901/62
33 จ.ส.อ. เฉลิมชัย  วชิญานนท์ 5410018846 ธ.ย่อยเซียร์ - รังสิต ก.ค. 62 2421/62
34 น.ส. กชพร  วรปญัโญภานุ 5410021719 ธ.สิงหบ์รีุ ก.ค. 62 2421/62
35 ส.อ.หญิง รัตนา    หสัดี 5410022375 ธ.อุดรธานี ก.ค. 62 2421/62
36 น.ส. กัญจน์ชญา ดวงบปุผา 5410023260 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ค. 62 2421/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 นาง มาลา  เชื้อสายสิทธิ์ 5420003322 ร.19 มิ.ย. 62 1901/62
38 น.ส. นุชจรี  เชื้องสายสิทธิ์ 5420003327 ร.19 มิ.ย. 62 1901/62
39 พระภกิษ ุกิตติพงษ ์พลิาวลัย์ 5420003721 ธ.อุดรธานี ก.ค. 62 2421/62
40 น.ส. ฉัตรกุล    สุขนันภนิี 5420004176 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ค. 62 2421/62
41 นาง ประกอบ  ถาปนัแก้ว 5420004360 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 62 2421/62
42 นาง ทองจันทร์  สายเสมา 5420004653 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 62 2421/62
43 นาง ละออง    โคตา 5420005990 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 62 2421/62
44 น.ส. สาวติรี    อรรถาวร 5420007796 ธ.สมุทรสาคร ก.ค. 62 2421/62
45 ส.ท. กาล    จันทคีรี 5420007992 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
46 จ.ส.อ. สมเกียรติ  แดงทองดี 5420008396 กรม ทพ.33 มิ.ย. 62 1901/62
47 พล.อส. ชัยยนต์  พื้นชนะ 5420008858 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 62 2421/62
48 นาง โสรยา    พานะ 5430000231 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 62 2421/62
49 นาง กัลยา    งามวเิศษ 5430000957 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
50 นาง ผ่องพรรณ  กันเคล่ือน 5430002989 ธ.เทงิ ก.ค. 62 2421/62
51 นาง ดารา    หสัดี 5430007175 ธ.อุดรธานี ก.ค. 62 2421/62
52 นาง ถาวร    น้อยมา 5430009688 ธ.ถ.สรงประภา ก.ค. 62 2421/62
53 นาย พานทอง    สีบญุชู 5440001612 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ค. 62 2421/62
54 นาย ชุมพล    แดงทองดี 5440002726 กรม ทพ.33 มิ.ย. 62 1901/62
55 ส.อ. ส าอางค์    ช่วงสิงห์ 5440002766 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
56 นาย อร    ช่วงสิงห์ 5440002774 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
57 นาง ส าลี    พลแดง 5440003820 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 62 2421/62
58 ด.ต.หญิง อลิศรา  ลครราช 5440003823 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 62 2421/62
59 นาง ชูพาพร    ไกรสินธุ์ 5440004703 ธ.พนัสนิคม ก.ค. 62 2421/62
60 นาย สุชาติ    พลก าแหง 5440005399 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 62 2421/62
61 นาย เล่ือน    ขยันยิ่ง 5440005968 ธ.ชัยภมูิ ก.ค. 62 2421/62
62 นาง สาคร    ไชยกาล 5440007857 ธ.บา้นโปง่ ก.ค. 62 2421/62
63 อส.ทพ. บญุส่ง    ลุนจักร 5440008712 ธ.นครพนม ก.ค. 62 2421/62
64 จ.ส.ท. พทิกัษ ์   เทศดี 5440008991 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
65 จ.ส.อ. ฉลาด    หาญทวี 5440009112 พล.ม.3 มิ.ย. 62 1901/62
66 นาง มธกุร    โถมประดับ 5440009710 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.ค. 62 2421/62
67 พล.อส. พงษน์ุวฒัน์  ปญัญาภู 5450002418 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ มิ.ย. 62 1901/62
68 น.ส. กชพร    รอดไพรี 5450002739 ธ.ปากช่อง ก.ค. 62 2421/62
69 นาง เยาวนาฎ  วรีะธรรม 5450003034 ธ.เชียงราย ก.ค. 62 2421/62
70 นาง ดอกอ้อ    โสภี 5450003557 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 62 2421/62
71 จ.ส.อ. สิทธพิร    ผ่องด้วง 5450005013 ร.14 พนั 3 มิ.ย. 62 1901/62
72 นาง วาสินี    ผ่องด้วง 5450005038 ร.14 พนั 3 มิ.ย. 62 1901/62
73 นาง ภริิญญา    โคพระ 5450005097 มทบ.19 พ.ค. 62 1461/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาย ไสว    พนัธเ์ลิศ 5450007859 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 62 2421/62
75 นาง พนอมรักษ ์ คล้ าจีน 5450009372 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 62 2421/62
76 พ.อ. สักกะ  รักษาทรัพย์ 5450010968 รพ.รร.6 ก.พ. 62 1/62
77 นาง พาขวญั    มั่งค่ัง 5450011829 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 62 2421/62
78 นาย เฉลิม    เทศดี 5450013642 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
79 นาง อารีย์    เทศดี 5450013657 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
80 วา่ที่ ร.ต. พรพล  หวงัชูชอบ 5460000096 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 62 2421/62
81 นาย นรินทร    พสิิฐเสนีย์ 5460000760 ธ.น่าน ก.ค. 62 2421/62
82 จ.ส.ท. ดอกรัก    กันทอง 5460001928 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
83 นาง เผือ    ช่อมะลิ 5460007336 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 62 1901/62
84 จ.ส.อ.ญ.มัณฑนา  มงคลไชยสิทธิ์ 5460008089 ยศ.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
85 นาง จุไรรัตน์    แพตระกูล 5460008427 ธ.สมุทรสาคร ก.ค. 62 2421/62
86 นาย กฤษณะ    รอดเริงร่ืน 5460008431 ธ.สมุทรสาคร ก.ค. 62 2421/62
87 น.ส. ธนพร    ศรีษะเกตุ 5460010382 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ก.ค. 62 2421/62
88 นาง สุนีย์    ศรีษะเกตุ 5460010399 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ก.ค. 62 2421/62
89 นาง รัชนีกร    วชิญานนท์ 5460011133 ธ.ย่อยเซียร์ - รังสิต ก.ค. 62 2421/62
90 นาง เสนอ    พอ่ไชยราช 5460012014 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 62 2421/62
91 นาย สมาน    อินทร์จันทร์ 5460014277 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 62 2421/62
92 นาย ทองตฤน    ทองก้อน 5470000878 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 62 2421/62
93 จ.ส.อ. กิติศักด์ิ  เทยีนเกตุแก้ว 5470003429 ช.3 พนั.302 มิ.ย. 62 1901/62
94 นาย ชนะพนัธุ ์ รัศมีปยิรักษ์ 5470004514 ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ก.ค. 62 2421/62
95 นาง เกศมณี    ศรีสวสัด์ิ 5480002823 ธ.สกลนคร ก.ค. 62 2421/62
96 นาง สมศรี    ด ารงรถการ 5480005190 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 62 2421/62
97 นาง สุวรรณา    กลางพอน 5480005264 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
98 นาง มลิวลัย์    ฉันเทยีะ 5480005951 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 62 2421/62
99 จ.ส.อ. อัครชัย    สอาดเอี่ยม 5480006392 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.ค. 62 2421/62
100 นาย ทเนศ    ฉันเทยีะ 5480007747 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 62 2421/62
101 น.ส. ณัชชา    ฉันเทยีะ 5480007750 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 62 1901/62
102 นาง บญุเกิด    สุธาอรรถ 5480008070 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
103 ส.อ.หญิง ชุลีกร    มาษา 5480009155 ธ.พญาไท ก.ค. 62 2421/62
104 นาง สุกาญจน์ดา  กริตย์ยงสลิต 5490000063 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ก.ค. 62 2421/62
105 นาง สารินี    การะยะ 5490001118 รพศ.4 มิ.ย. 62 1901/62
106 น.ส. พรทพิย์    แสงมุขดี 5490003574 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
107 น.ส. สุปราณีย์    บญุกุศล 5490003769 ธ. โลตัส รังสิต คลอง7 ก.ค. 62 2421/62
108 นาง นารี    ปรุาชะท ามัง 5490004161 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 62 2421/62
109 ส.อ. นพดล    งามตะคุ 5490004697 ช.2 พนั.202 มิ.ย. 62 1901/62
110 นาง ฉะโลม    หอมลออ 5490005811 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 62 2421/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 ร.อ.หญิง รุ่งทวิา  หล่าจันดี 5490006019 รพ.รร.6 มิ.ย. 62 1901/62
112 นาย กฤษดา    พึ่งจิตต์ตน 5490006198 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
113 นาง ดอกไม้    ค าดี 5490007344 ธ.อุดรธานี ก.ค. 62 2421/62
114 นาง พนม    พาทเีพราะ 5490008161 พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง มี.ค. 62 481/62
115 นาง เกษราพร    ชัชวาลย์ 5490010270 สง.สด.จว.ล.ย. มิ.ย. 62 1901/62
116 ร.อ. มาฆฤกษ ์   คูส าราญ 5490010850 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ ก.ค. 62 2421/62
117 จ.ส.ท. ทศันัย    ต าปาน 5490011092 ร.8 พนั.1 มิ.ย. 62 1901/62
118 จ.ส.อ. เอกชัย    วโิรง 5490013252 ร.153 พนั.3 มิ.ย. 62 1901/62
119 นาง ผิว    กันทอง 5500000642 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
120 ส.อ. สกุล    ละวู่ 5500001125 พนั.ซบร.24 บชร.4 มี.ค. 62 481/62
121 ร.ต. เสรี    เงางาม 5500001214 นรด.(รด.) มิ.ย. 62 1901/62
122 นาง ดาวเรือง    สังวบิตุร 5500004194 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
123 ส.อ. สิทธชิัย    นนทนาคร 5500004542 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 62 2421/62
124 น.ส. จันทร์เพญ็   สายกระสินธุ์ 5500007407 ธ.เดอะมอลล์-น.ม ก.ค. 62 2421/62
125 ส.อ. ธราธปิ    แก้วสง่า 5510000719 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 62 2421/62
126 จ.ส.อ. สายปเูลาะ    กาซอ 5510002198 ร.151 มิ.ย. 62 1901/62
127 จ.ส.ต. อุทยั    ลุนละวนั 5510002381 รพศ.5 พนั.1 มิ.ย. 62 1901/62
128 นาย อุดม    เจริญยิ่ง 5510003193 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 62 2421/62
129 ส.อ. วศิิษฎ ์   ชัยณรงค์ 5510003585 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 62 2421/62
130 ส.อ. อณุดล    สุขโข 5510004112 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
131 นาง จับจิตร์    ปกัษี 5510005184 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
132 อส.ทพ. อาดือนันท ์  สะมะแอ 5510006911 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
133 นาย ชนะศึก   วฒิุอนันต์พงศ์ 5510007124 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 62 2421/62
134 นาง พรสวรรค์    สาลีโภชน์ 5510008051 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ ก.ค. 62 2421/62
135 ส.อ. ดนัย    ระงับพษิ 5520000246 ธ.น่าน ก.ค. 62 2421/62
136 นาง ทองล้ิม    ไทยโกสม 5520001191 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
137 นาง เบญจวรรณ    สังวบิตุร 5520001192 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
138 นาย สุดใจ    ไทยโกสม 5520001196 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
139 ส.อ. สุชาติ    นิสัยดี 5520002055 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 62 2421/62
140 นาง บญุตา    ทองมา 5520002415 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 62 2421/62
141 น.ส. ประกอบ  กาญจนกูล 5520002419 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
142 ส.อ. ชัยนันท ์   ศรีสมุทร 5520002556 กรม ทพ.45 มิ.ย. 62 1901/62
143 นาย เกียรติศักด์ิ   นภาสกุล 5520006442 ช.พนั.3 พล.ร.3 มิ.ย. 62 1901/62
144 น.ส. เสาวภา    นภาสกุล 5520006450 ช.พนั.3 พล.ร.3 มิ.ย. 62 1901/62
145 นาง ภสัริญาณ์    กุลพพิฒัน์ชัย 5520006778 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 62 2421/62
146 นาง ผาง    สีสวย 5520007009 ธ.นางรอง ก.ค. 62 2421/62
147 ส.อ. ชัยวทิย์  ณ นครพนม 5520007170 ช.2 พนั.202 มิ.ย. 62 1901/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาย สุรเดช    บญุกุศล 5520007730 ธ.โลตัส รังสิต คลอง7 ก.ค. 62 2421/62
149 นาง จ าเนียร    เสววีลัลภ 5520007761 ธ.เสนานิคม ก.ค. 62 2421/62
150 น.ส. อนุรักษ ์   ชัยณวงค์ 5520007902 พนั.สต.กส.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
151 นาง หทยัรัตน์  โยธนิะเวคิน 5520008050 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
152 จ.ส.อ. เหลาะ    นกหมุด 5520010042 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
153 ส.ท. สุรศักด์ิ    จ าปเีพชร 5520010719 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
154 นาง สุไพ    เมืองโคตร 5520011293 ธ.ศรีสะเกษ ก.ค. 62 2421/62
155 นาง วชัรา    สุภายอง 5520013515 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ ก.ค. 62 2421/62
156 ส.อ. ภวูดล    ศิริชู 5520014911 มทบ.44 มิ.ย. 62 1901/62
157 ส.อ. ฉัตรติพงค์  หมายปาน 5520015149 ร.15 มิ.ย. 62 1901/62
158 ส.ต. อิทธพิร    จันทร์เจริญ 5520016601 ธ.สุราษฎร์ธานี ก.ค. 62 2421/62
159 ส.อ. เอกพนัธ ์   เจริญชัย 5520018181 ร.3 พนั.3 มิ.ย. 62 1901/62
160 นาย ปฐัตพงษ ์   ไวยโชติ 5530004292 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.ค. 62 2421/62
161 นาย ณฐกร    แทน่ทองวฒันา 5530004310 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
162 นาง ดอกรัก    วงค์หล้า 5530005031 ร้อย.ลว.ไกล 2 มิ.ย. 62 1901/62
163 ส.อ. วชัระ    วงค์หล้า 5530005032 ร้อย.ลว.ไกล 2 มิ.ย. 62 1901/62
164 นาย สุรินทร์    วงค์หล้า 5530005033 ร้อย.ลว.ไกล 2 มิ.ย. 62 1901/62
165 นาย สุทธพิงษ ์   แก้วศรีนิล 5530005610 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ค. 62 2421/62
166 ส.ต. ศักดินนท ์   พระทน 5530006738 พนั.สบร.22 บชร.2 มิ.ย. 62 1901/62
167 อส.ทพ. วรีะ    มานะโส 5530008713 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
168 อส.ทพ. พลวฒัน์  รอดเนียม 5530009081 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
169 อส.ทพ. เลิศ    บตุรงาม 5530009144 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
170 อส.ทพ. ศุภเชษฐ์  แปน้น้อย 5530009181 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
171 อส.ทพ. ศุภฤกษ ์ คณะเมือง 5530009182 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
172 อส.ทพ. สุพฒั    คันที 5530009250 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
173 ส.อ. สุริยพงษ ์ ภาสุรวฒัน์ 5530009353 ม.พนั.12 พล.ม.1 มิ.ย. 62 1901/62
174 ส.อ. จักรกฤช  จ าปาหอม 5530009554 ศฝ.นศท.มทบ.22 มิ.ย. 62 1901/62
175 ส.อ. วชัราวธุ    สุขใส 5540001157 ร.15 เม.ย. 62 981/62
176 ส.อ. ปยินัฐ    ปดัถามา 5540001496 ช.2 พนั.202 มิ.ย. 62 1901/62
177 ส.อ. ณัฐพงษ ์   มีสน 5540002157 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
178 จ.ส.ต. ธวุานนท ์ จิรบญุญานนท์ 5540002258 ป.4 พ.ค. 62 1461/62
179 อส.ทพ. บญุร่วม  ไตรยะวงค์ 5540003229 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
180 นาย อมรฉัตร  สุวรรณาโค 5540003302 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
181 ส.อ. ปยิะวฒัน์  สุวรรณทา 5540004080 พนั.สพ.กระสุน 21 บชร.1 มิ.ย. 62 1901/62
182 ส.ท. ทว ี   หมวกพลาย 5540004347 ธ.ท-ีสแควร์ ก.ค. 62 2421/62
183 ส.อ. ศุภชัย    ใจต๊ะวงศ์ 5540004399 มทบ.28 มิ.ย. 62 1901/62
184 ส.อ. อุทยั    เหม็วชิัย 5540005735 ส.พนั.35 นสศ. มิ.ย. 62 1901/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 อส.ทพ. ประพนัธ ์   เสง่ียมอยู่ 5540007409 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
186 จ.ส.ต. นุกรณ์    มะกง 5540007499 มทบ.46 มิ.ย. 62 1901/62
187 อส.ทพ. การุณ    โกสินชัย 5550000014 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
188 อส.ทพ. ไตรรงค์    บญุสอน 5550000175 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
189 อส.ทพ. ปญัญาธร  นาเมือง 5550000324 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
190 อส.ทพ. รัชดา    ศรีสุระ 5550000440 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
191 อส.ทพ. รุ่งศักด์ิ    โฉมเฉลา 5550000451 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
192 อส.ทพ. วฒันา    สุพงศ์ 5550000485 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
193 อส.ทพ. สมพร    แก่นดี 5550000604 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
194 อส.ทพ. สมพาน    สารัตน์ 5550000607 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
195 อส.ทพ. องอาจ    เกิดนารี 5550000721 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
196 อส.ทพ. อรรถพงศ์  เพริดพราว 5550000758 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
197 ส.ท. ปฏวิติั    คล้ายวงค์ 5550001679 ร.152 พนั.2 มิ.ย. 62 1901/62
198 นาย พลอย    ก ามา 5550002440 ธ.เลย ก.ค. 62 2421/62
199 พล.อส. ณรงฤทธิ ์ ปกัโคทะกัง 5550004122 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์เซนเตอร์ ก.ค. 62 2421/62
200 ส.อ. ณัฐพล  ปญัญาวงศ์ 5550004498 ศร. มิ.ย. 62 1901/62
201 นาย ปฐว ี   อนุสุวรรณ 5550006367 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ค. 62 2421/62
202 ร.ท.หญิง นิษฐา  เอื้ออารีมิตร 5550006517 รพ.รร.6 มิ.ย. 62 1901/62
203 อส.ทพ. บณัฑัต   มุทธากาญจน์ 5550006650 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
204 อส.ทพ. สอิ้ว  จันทร์นพคุณ 5550006955 ธ.นางรอง ก.ค. 62 2421/62
205 นาง ละเอียด    หอมหวล 5550007433 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
206 น.ส. อาภาพร    หอมหวล 5550007434 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
207 นาย อุดร    หอมหวล 5550007435 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
208 นาย ชาลี    มั่นก าเนิด 5550007647 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.ค. 62 2421/62
209 นาง พยุง    มั่นก าเนิด 5550007650 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.ค. 62 2421/62
210 นาง บญุชู    แดงดอน 5550007785 ช.2 พนั.202 มิ.ย. 62 1901/62
211 นาง สายใจ    งามตะคุ 5550007787 ช.2 พนั.202 มิ.ย. 62 1901/62
212 ส.ต. นพกร    ขาวสะอาด 5550007940 ธ.ตลาดไทย ก.ค. 62 2421/62
213 นาง กาญจนา    เอื้ออารีมิตร 5550010928 รพ.รร.6 มิ.ย. 62 1901/62
214 น.ส. พชิชาพร    ค าเดช 5550012009 ธ.กระทุ่มแบน ก.ค. 62 2421/62
215 อส.ทพ. มานพ  นิ่มนิมิตรดี 5560000902 กรม ทพ.33 มิ.ย. 62 1901/62
216 อส.ทพ. อ าพล  โสภาสงกรานต์ 5560000945 กรม ทพ.33 มิ.ย. 62 1901/62
217 อส.ทพ. จตุพล    พมิพโ์นนทอง 5560001110 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
218 อส.ทพ. สมชาย    ราชบตุร 5560001122 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
219 ส.อ. มกรา    อมรสุนทรสิริ 5560001503 มทบ.17 มิ.ย. 62 1901/62
220 นาง เบญจพร    ขาวสะอาด 5560002444 ธ.ตลาดไทย ก.ค. 62 2421/62
221 นาย สนิท    ขาวสะอาด 5560002445 ธ.ตลาดไทย ก.ค. 62 2421/62
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222 อส.ทพ. บริพตัร    ประภายนต์ 5560002668 กรม ทพ.33 มิ.ย. 62 1901/62
223 ส.อ. คณพล    สาระมิตร 5560003268 บชร.2 มิ.ย. 62 1901/62
224 ส.ท. จักรกฤษณ์  ไวประดับ 5560003862 พนั.สบร.22 บชร.2 มิ.ย. 62 1901/62
225 พล.อส. อาทติย์  วสุไตรสิทธิ์ 5560004980 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ค. 62 2421/62
226 ส.อ. ทตัเทพ    ขยันหา 5560005534 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
227 ส.อ. ธนัวา    ขยายฤทธิ์ 5560006125 ม.พนั.4 พล.1 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
228 ส.ต. บญุฤทธิ ์   อัตวนั 5560006137 ม.5 พนั.24 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
229 ส.ต. กิตติ    เกื้อหมาด 5560006600 ร.153 พนั.3 มิ.ย. 62 1901/62
230 ส.ท. ภวูนาท    สุดโคตร 5560006803 ร.6 พนั.2 มิ.ย. 62 1901/62
231 ส.ต. ชานนท ์   สินทนชื่น 5560007282 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 62 2421/62
232 นาย ศรัณย์พร    สุดเจริญ 5560008511 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.ค. 62 2421/62
233 นาง สารนี    เถื่อนลอย 5560008512 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.ค. 62 2421/62
234 อส.ทพ. ธรีะพงษ ์ นาคประดิษฐ์ 5560008707 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
235 นาง เนียง    อยู่ชื่น 5560009097 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
236 นาย พรเทพ    อยู่ชื่น 5560009098 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
237 อส.ทพ. พษิณุ    แสงพรม 5560010332 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
238 อส.ทพ. สมควร  คล้ายสงคราม 5560010361 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
239 อส.ทพ. อานนท ์ พงษเ์พช็ร 5560010391 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
240 อส.ทพ. อุทยั    สุหา 5560010395 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
241 อส.ทพ. ธวชัชัย    ค าเกี้ยว 5560010974 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
242 อส.ทพ. สมพาน    สิมมาลา 5560010987 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
243 อส.ทพ. ดนัย  โฮมแพน 5560011998 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
244 อส.ทพ. เล็ก  กิ้วระแยง 5560012014 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
245 อส.ทพ. วชิรวทิย์  จันทร์กอง 5560012015 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
246 อส.ทพ. วรียุทธ    แสงศรี 5560012151 กรม ทพ.41 มิ.ย. 62 1901/62
247 นาง ปราณี    รอดทนง 5560012307 ธ.สามพราน-นครปฐม ก.ค. 62 2421/62
248 ส.ต. สุวฒัน์    มลการนา 5560012517 กรม ทพ.44 มิ.ย. 62 1901/62
249 อส.ทพ. มนัส    จันทร์สม 5570001230 กรม ทพ.41 มิ.ย. 62 1901/62
250 นาง จินตนา  เพชรสุวรรณ 5570001710 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 62 2421/62
251 ส.อ. ธนากร  จอมเขียวมา 5570001836 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
252 ส.อ. เกตุชนะ    ชิงดวง 5570002614 มทบ.13 มิ.ย. 62 1901/62
253 นาย ยุทธภมูิ    บญุหลัง 5570006627 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
254 น.ส. รุจิรา    พงษข์วญั 5570006628 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
255 อส.ทพ. นท ี   เย็นใจ 5570007051 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
256 อส.ทพ. วรียุทธ  ชามนตรี 5570007222 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
257 นาง นวน    แก้วสง่า 5570007722 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 62 2421/62
258 นาย สถิตย์    แก้วสง่า 5570007723 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 62 2421/62
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259 ส.ต. นพดล    แก้วนอก 5570008074 สง.สด.จว.น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
260 พล.อส. ภานุวฒัน์    พึ่งโต 5570008231 ธ.กรุงเกษม ก.ค. 62 2421/62
261 นาง อนงค์นาถ    ไทรชมภู 5570008251 ธ.กรุงเกษม ก.ค. 62 2421/62
262 นาย ประดิษฐ    จ าปาหอม 5570009886 ศฝ.นศท.มทบ.22 มิ.ย. 62 1901/62
263 นาง สมพนัธ ์   จ าปาหอม 5570009887 ศฝ.นศท.มทบ.22 มิ.ย. 62 1901/62
264 อส.ทพ. ฉัตรชัย  ทว้มทองดี 5570010128 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
265 ส.ต. สถาพร    เธยีรสรรชัย 5570010962 ม.5 พนั.24 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
266 อส.ทพ. จักรกฤษ  บวัค าศรี 5570011128 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
267 อส.ทพ. สุวทิย์    แสงแก้ว 5570011501 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
268 อส.ทพ. ณรงค์ศักด์ิ  บญุตา 5570012190 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
269 อส.ทพ. วรีะวฒัน์    เอียดสี 5570012198 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
270 นาย สมาน    แสงเพญ็ 5570012648 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 62 2421/62
271 อส.ทพ. ทนงศักด์ิ  แก้วคงธรรม 5570012677 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
272 อส.ทพ. อีลฮัม    แซบากา 5570012708 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
273 อส.ทพ. มะซายูดี    ยะมะลี 5570012985 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
274 อส.ทพ. อาซัน    ยะหร่ิง 5570013429 กรม ทพ.41 มิ.ย. 62 1901/62
275 อส.ทพ. ธราพร    พลกูล 5570013567 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
276 อส.ทพ. ชัยภทัร    อารีย์ 5570015239 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
277 อส.ทพ. พรชัย    จ ารักษา 5570015258 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
278 อส.ทพ. สุรเชษฐ์  เรียบร้อย 5570015793 ธ.สุไหงโก-ลก ก.ค. 62 2421/62
279 นาย นิพนธ ์   ธนภาคย์ 5580000490 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
280 นาง หนูเรียบ    ธนภาคย์ 5580000599 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
281 ส.ต. พรพชิิต    ย้อยดวงชัย 5580001919 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
282 นาย ชลทศิ    กลางพอน 5580002241 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
283 ส.อ. เกรียงศักด์ิ    จันทร์ดี 5580002341 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
284 ส.ท. สมคิด    แฟสันเทยีะ 5580003287 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
285 ส.ต. อิทธพิล    เฟอืงแก้ว 5580003557 ร.2 พนั.1 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
286 ส.ต. วชัระ    กาฬภกัดี 5580004592 มทบ.24 มิ.ย. 62 1901/62
287 อส.ทพ. อัฐภมูิ    ภมูิภาค 5580005512 กรม ทพ.41 มิ.ย. 62 1901/62
288 อส.ทพ. บริบรูณ์    ทศิลี 5580005940 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
289 อส.ทพ. คารม    ทองแก้ว 5580005952 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
290 อส.ทพ. ณัฐวฒิุ  สุวรรณไตรย์ 5580006248 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
291 อส.ทพ. อารือมัน    ยายอ 5580006756 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
292 น.ส. ธราภรณ์    บางหลวง 5580006769 พธ.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
293 อส.ทพ.หญิง อัญชลี  ดวงภกัดี 5580007396 ทภ.4 มิ.ย. 62 1901/62
294 น.ส. วรินทพิย์    ภยูืด 5580007545 ม.6 พนั.21 มิ.ย. 62 1901/62
295 อส.ทพ. ชาญณรงค์  ดัชถุยาวตัร 5580007625 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 อส.ทพ. ณรงค์    ยันประโคน 5580007626 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
297 นาง ไพรวลัย์    ดีสองชั้น 5580008251 ม.6 พนั.21 มิ.ย. 62 1901/62
298 ส.ต. สิทธศัิกด์ิ    รักจันทร์ 5580008933 ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
299 ส.ต. มารุต    อาษาแก้ว 5580009457 ป.5 พนั.5 ม.ค. 59 4961/58
300 น.ส. ปนิดา    จันต๊ิบ 5580011161 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 62 2421/62
301 อส.ทพ. ณัฐวฒิุ    บญุแย้ม 5580012182 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
302 นาง ฐิตาพร    สร้อยสงค์ 5580013656 รร.จปร. เม.ย. 62 981/62
303 อส.ทพ. อรรคพล    ค าแก้ว 5580013816 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
304 อส.ทพ. เอกภมูิ  ส าราญภมูิ 5580013820 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
305 น.ส. รักษณิา    เปยีรักใคร่ 5580014051 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
306 อส.ทพ. สิทธศัิกด์ิ  ภกัดีบตุร 5590000210 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
307 อส.ทพ. พรีพล    ลอยเมฆ 5590000348 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
308 ส.ท. ยุทธดนัย    สุระทดั 5590000356 ปตอ.2 พนั.2 มิ.ย. 62 1901/62
309 นาง พมิพลี์ลา  เสริมสารกิจ 5590000592 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 62 2421/62
310 ส.ต. อานุพนัธ ์   จ้อยมี 5590000632 สง.สด.จว.ย.ส. มิ.ย. 62 1901/62
311 ส.อ. ธรีะวฒัน์    ไวแสน 5590001669 พล.ม.3 มิ.ย. 62 1901/62
312 นาง นุชนาฎร์    บางหลวง 5590002032 พธ.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
313 อส.ทพ. จิรศักด์ิ    ทองค า 5590002242 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
314 นาง เพญ็    ฟุ้งสกุล 5590003898 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
315 พล.อส.หญิง มยุรี  ฟุ้งสกุล 5590003899 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
316 นาย สมัย    ฟุ้งสกุล 5590003900 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
317 นาย วนันพ    รุจิรเมธา 5590004115 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 62 2421/62
318 นาง บญุสม    เหลาดวงดี 5590004797 ธ.สามพราน-นครปฐม ก.ค. 62 2421/62
319 นาย ส าราญ    บางหลวง 5590005170 พธ.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
320 อส.ทพ. ขจร    หมวกสกุล 5590005621 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
321 อส.ทพ. ปพน    หรัิญค า 5590005962 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
322 อส.ทพ. ชูติวตั    แก่นแทน่ 5590006253 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
323 นาง ธนัญพร    ธปูกระแจะ 5590008112 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
324 อส.ทพ. ภานุพงษ ์   เพิ้งจันทร์ 5590008115 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
325 นาง วาสนา    มาหาญ 5590008924 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
326 นาง จิต    ลุนละวนั 5590009588 รพศ.5 พนั.1 มิ.ย. 62 1901/62
327 นาย ไพโรจน์  ลุนละวนั 5590009591 รพศ.5 พนั.1 มิ.ย. 62 1901/62
328 พล.อส. ชินวทิย์  จันทร์ชุม 5590011930 มทบ.41 ก.พ. 62  1/62
329 พล.อส. ณัฐพล  เผือกมอญ 5590012145 มทบ.38 มิ.ย. 62 1901/62
330 พล.อส. ณัฐวตัร  ปะนามะโต 5590012146 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
331 ส.ท. พชิคุณ    รัตนสุภา 5590013385 ส.พนั.24 ทภ.4 มิ.ย. 62 1901/62
332 นาง สายทอง    จับจ่าย 5590014005 พนั.สต.กส.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 ส.ท. สิทธนินท ์   บญุกุศล 5590014312 ร.153 พนั.1 มิ.ย. 62 1901/62
334 นาย ดนัย    พชืนุกูล 5600000216 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 62 2421/62
335 ส.ต. อรรณพ    พชืนุกูล 5600000258 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 62 2421/62
336 นาย มหาชัย    แดงจ าแล 5600001097 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา มิ.ย. 62 1901/62
337 นาง วาสนา    แดงจ าแล 5600001099 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา มิ.ย. 62 1901/62
338 ส.ต. หฤษฎ ์ เอี่ยมสงคราม 5600002988 ร.111 พนั.1 มิ.ย. 62 1901/62
339 ส.ท. ชัยยุทธ ์   สุขยวง 5600004026 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
340 นนส. สมยศ    ชูวงษ์ 5600004243 ร.12 พนั.1 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
341 นาง สุมาลี    ต้ังตระกูล 5600004452 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
342 อส.ทพ. วชัรพงศ์    วงศ์วเิศษ 5600005489 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
343 อส.ทพ. วชัรินทร์    สุขเรือง 5600007136 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
344 ส.ต. บณัฑิต    พทิกัษ์ 5600007417 ป.1พนั.1 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
345 นาย ชนชน  สุลินทบรูณ์ 5600007747 พธ.ทบ. พ.ค. 62 1461/62
346 นาง จันเพญ็  ขวาอุ่นหล้า 5600007836 ปตอ.2 พนั.2 มิ.ย. 62 1901/62
347 อส.ทพ. ชัยจริง  พกุบตุร 5600009147 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
348 น.ส. กันต์กนิษฐ์  อินวเิชียร 5600010052 กฌป.สก.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
349 น.ส. สะอาด    ศรีบญุข า 5600010054 กฌป.สก.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
350 ส.ต. จรินทร์    จีรัง 5600011157 ช.11 พนั.111 มิ.ย. 62 1901/62
351 อส.ทพ. กิตติพงษ ์   ค าภบูาล 5600011169 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
352 อส.ทพ. จิรศักด์ิ    พงษท์รัพย์ 5600011178 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
353 อส.ทพ. ชนินทร์  กัมประพฤกษ์ 5600011181 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
354 อส.ทพ. นิวฒัน์    นวนปาน 5600011209 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
355 อส.ทพ. สุทนิ    ชูทพิย์ 5600011248 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
356 ส.อ. กันย์ดนัย    ผู้มีสัตย์ 5600012121 บชร.3 มิ.ย. 62 1901/62
357 อส.ทพ. ณรงค์    สุวรรณรอด 5600012165 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
358 อส.ทพ. มะดารี    เจ๊ะเละ 5600012537 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
359 อส.ทพ. ชโยทติพงค์  ศรีประเสริฐ 5600013231 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
360 อส.ทพ. เทพพทิกัษ ์   ชูคง 5600013250 กรม ทพ.48 มิ.ย. 62 1901/62
361 อส.ทพ. เสกสรร    ไกรนรา 5600013529 กรม ทพ.48 มิ.ย. 62 1901/62
362 น.ส. ธนาภรณ์    แซ่เข่า 5610000702 คส.สพ.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
363 อส.ทพ. สุวฒัน์    ภู่รับ 5610001444 กรม ทพ.22 มิ.ย. 62 1901/62
364 นนส. ศุภวชิญ์    สร้อยแก้ว 5610002948 ร.4 พนั.3 พ.ย. 61 4261/61
365 อส.ทพ. วชัระ    ซ่ึงหฤทยั 5610005096 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
366 อส.ทพ. คณินทร์    แซ่วุน่ 5610005239 กรม ทพ.48 มิ.ย. 62 1901/62
367 อส.ทพ. จักรพนัธ ์   อยู่เย็น 5610005667 กรม ทพ.41 มิ.ย. 62 1901/62
368 อส.ทพ. เอนก    บญุญา 5610006173 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
369 น.ส. ณัฐกฤตา  พงษศ์าสตร์ 5610006377 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 62 2421/62
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370 นาง บณุฑริกา  ชินวงศ์ 5610006379 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 62 2421/62
371 พลฯอาสา วพิาค  ไชยแก้ว 5610010257 พนั.จจ.รอ. มิ.ย. 62 1901/62
372 พล.อส. รุ่งโรจน์  ทองวนัดี 5610010964 พนั.สห.31 พ.ค. 62 1461/62
373 พล.อส. วชิชากร    ค าแย้ม 5610010965 พนั.สห.31 พ.ค. 62 1461/62
374 อส.ทพ. มูฮ าหมัดฮาซัน  มะเหาะ 5610011294 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
375 ส.ต. กฤษเพชร  บญุคง 5610011413 มทบ.15 มิ.ย. 62 1901/62
376 อส.ทพ. เกริกพล  ทมุประดา 5610011506 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
377 นาง พทุธวรรณ  ยาค็อบเซ่น 5610011748 มทบ.15 มิ.ย. 62 1901/62
378 ส.อ. กัณฑ์อเนก  ทปีต์ชินสีห์ 5610013110 กรม ทพ.33 มิ.ย. 62 1901/62
379 อส.ทพ. สุเปยีน   หะยีมะปเีย๊าะ 5610014482 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
380 น.ส. นิภา    จิตรักมั่น 5620000678 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
381 นาย สังวาลย์    ปะนามะโต 5620003984 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
382 อส.ทพ. วรวทิย์    จงจิตร 5620004244 กรม ทพ.46 มิ.ย. 62 1901/62
383 นาง ภวนัทพิย์  อุดมสงวนวงศ์ ต100327/28 ธ.รังสิต ก.ค. 62 2421/62
384 ร.ต. อรุณ    พรหมณี ต100407/28 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 62 2421/62
385 นาง เติมใจ    คะเณศรี ต104003/28 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 62 2421/62
386 นาง จารุณี    ณ เชียงใหม่ ต105637/28 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
387 นาง ทองใบ    คชดร ต109488/29 ธนาณัติ มิ.ย. 62 2221/62
388 จ.ส.อ. ชาตรี    ภู่บญุเสริม ต117989/29 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
389 ส.อ. แสงดาว    กันยานะ ต118450/29 ธ.พะเยา ก.ค. 62 2421/62
390 นาง กฤศวรรณ  ปานดิษฐ์ ต124414/29 ธ.ตรีเพชร ก.ค. 62 2421/62
391 นาง หนู    แสงนูญ ต133268/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ค. 62 2421/62
392 นาง สุมาลี  กองไกรรัตน์ ต134059/30 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง ก.ค. 62 2421/62
393 นาง สุดใจ    บญุเฉื่อย ต134565/30 ธ.ปากช่อง ก.ค. 62 2421/62
394 นาย บญุชง    สุขมา ต136822/30 ธ.โสตัส รังสิต ก.ค. 62 2421/62
395 จ.ส.อ. ธรีะชัย    พลเสนา ต1375/09 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 62 2421/62
396 นาย ศิริ    ฤทธวิชัร ต138113/30 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 62 2421/62
397 นาง ตอง    ราษฎร์สุดใจ ต138272/30 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 62 2421/62
398 นาย สมคิด  ประสพเนตร์ ต140267/30 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ค. 62 2421/62
399 นาง เสวยีน  อินทรรักษา ต140268/30 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ค. 62 2421/62
400 นาง ชัชวาลย์  น้อยอาษา ต141270/30 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น ก.ค. 62 2421/62
401 จ.ส.ท. พนิ    ไกรแสง ต143938/30 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
402 นาง เล่ือน    แผนสะทา้น ต146076/31 ธ.ย่อยอ่อนนุช ก.ค. 62 2421/62
403 นาง เพลินจิต    จอกนาค ต147196/31 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ก.ค. 62 2421/62
404 นาง สายสุนีย์  วรินธานนท์ ต148450/31 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.ค. 62 2421/62
405 นาง ซ่อนกล่ิน    มูลเชื้อ ต151699/31 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 62 2421/62
406 พระภกิษ ุประสม  ฤทธแิรง ต152302/31 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 62 2421/62
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407 นาง จันทร์ตา    ไหลมี ต155868/31 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
408 นาย บญุยืน    ไหลมี ต155890/31 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
409 นาง วมิล    โนรี ต155991/31 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
410 พ.อ. ก าจร    ทองมา ต156170/31 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 62 2421/62
411 นาง อรนุช    เนียมยิ้ม ต156377/31 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
412 จ.ส.อ. สมศักด์ิ    คุ้มภยั ต157700/31 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 62 2421/62
413 จ.ส.อ. สมพงษ ์   พานิชย์ ต159069/31 ธ.สระบรีุ ก.ค. 62 2421/62
414 จ.ส.อ. ดิเรก    พาทเีพราะ ต160857/31 พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง พ.ค. 62 1461/62
415 นาง งาม    ภมูิล าเนา ต162704/31 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 62 2421/62
416 นาง พจมาน   สนธปิญัญา ต165403/31 ธ.พรานนก ก.ค. 62 2421/62
417 นาง แก้วภา    วทิยรัตน์ ต166007/31 ธ.ล าพนู ก.ค. 62 2421/62
418 นาง หวานเย็น    ร่ืนรส ต168118/31 ธ.อยุธยา ก.ค. 62 2421/62
419 นาง ญาณิน    ครุฑไทย ต168637/32 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ก.ค. 62 2421/62
420 นาย ธนัช    บารมีค าเกษม ต169881/32 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.ค. 62 2421/62
421 นาย ธวชั    เขียวอ่อน ต173459/32 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
422 นาง อรุณี    ชัยทพิย์ ต176887/32 ธ.ชัยภมูิ ก.ค. 62 2421/62
423 นาง แดง    ศรีตระเวร ต179211/32 ธ.พทัยากลาง ก.ค. 62 2421/62
424 น.ส. เพญ็ประภา  จ าปาทอง ต179384/32 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 62 2421/62
425 นาย บญุยัง    เสือแย้ม ต179563/32 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
426 นาง ประยูร    เสือแย้ม ต179564/32 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
427 จ.ส.อ. วจิิตร    จิตรจันทร์ ต180991/32 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ค. 62 2421/62
428 นาง จันทร    วรัิตน์ชัย ต181149/32 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
429 ร.ต.อ. วรเศรษฐ์  เพชรโกศลฉัตร์ ต181220/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ค. 62 2421/62
430 ส.อ. ไชยณรงค์    จันทรักษ์ ต187887/32 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
431 นาย บรรลัง    ศรีวไิล ต187888/32 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
432 นาง เฟี้ยง    รวมสิทธิ์ ต190852/32 ธ.ชุมแพ ก.ค. 62 2421/62
433 นาง บญุศิริ    อินทร ต192899/32 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ก.ค. 62 2421/62
434 นาง สุภาวดี    คงโพธิน์้อย ต195214/32 ธ.ย่อยบางบวั ก.ค. 62 2421/62
435 นาย เจริญ    เอี่ยมละออ ต19667/17 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 62 2421/62
436 จ.ส.อ. สมบติั    ธวิงษา ต197562/33 ธ.พะเยา ก.ค. 62 2421/62
437 จ.ส.อ. ชาติชาย    สุขเกษม ต197834/33 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
438 ร.ต. ชิตถา    วารี ต198224/33 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
439 จ.ส.อ. เกษม    ธงไชย ต198877/33 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 62 2421/62
440 นาง อุทยั    สุ่มมาตย์ ต203279/33 ธ.เมกาบางนา ก.ค. 62 2421/62
441 นาง ปรารถนา    ขันทอง ต203387/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
442 นาย ทบั    สิงหผั์กแวน่ ต2035/09 ธ.สูงเนิน ก.ค. 62 2421/62
443 นาง ล าดวน    สายสินธุ์ ต204619/33 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 62 2421/62
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444 นาง วรรณา    บญุรัตน์ ต205362/33 ธ.ล าปาง ก.ค. 62 2421/62
445 นาง จ ารัส    บตุรน้ าเพช็ร์ ต208572/33 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.ค. 62 2421/62
446 ร.ต. วลิาศ    ทองร่อน ต209927/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 62 2421/62
447 นาง ประไพ    อุดมศิลป์ ต210259/33 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 62 2421/62
448 นาง ค าน้อย    อ าพนราชมณี ต213532/33 ธ.ล าปาง ก.ค. 62 2421/62
449 นาง ปราณีต    ยินดี ต215247/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
450 นาย เฉลิมศักด์ิ    จุลบรุมย์ ต216473/33 ธ.สาขากล้วยน้ าไท ก.ค. 62 2421/62
451 ร.ต. สิทธชิัย    ส่งทรัพย์ ต217722/33 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
452 นาง ประนอม    เอมสมบรูณ์ ต220526/33 ธ.สุพรรณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
453 จ.ส.อ.หญิง นพภา    คล่องใจ ต22092/17 ธ.ย่อยบางจาก ก.ค. 62 2421/62
454 นาง สายชล    พงษเ์พยีร ต222060/33 ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ก.ค. 62 2421/62
455 จ.ส.อ. จักรพงษ ์   บษุบงค์ ต222073/33 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 62 2421/62
456 นาง จรรยวรรธน์    หานะพนัธ์ ต225440/34 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 62 2421/62
457 นาง สมศักด์ิ    เพช็รบงัเกิด ต225778/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ค. 62 2421/62
458 นาย บญัชา    จันทรักษา ต229060/34 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 62 2421/62
459 จ.ส.อ. สามิตร  ศรีสองเมือง ต229538/34 ธ.อุดรธานี ก.ค. 62 2421/62
460 นาย แสวง    ส่งทรัพย์ ต230262/34 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
461 นาง มยุรี    ส่งทรัพย์ ต230263/34 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
462 นาง แสงเวยีน    ต้ังตรง ต232704/34 ธ.ล าปาง ก.ค. 62 2421/62
463 จ.ส.อ. วลัลภ    บริุโท ต232879/34 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ค. 62 2421/62
464 นาง สุภารัตน์  ประสิทธิสุ์วรรณ ต232967/34 ธ.นครราชสีมา ก.ค. 62 2421/62
465 นาง บรรจง    ภู่พงษ์ ต233426/34 ธ.คอสโม-เมืองทองธานี พ.ค. 62 1461/62
466 นาย เขียน    ศรีวไิล ต234927/34 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
467 นาง นิภาพร    ไศลบาท ต235646/34 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 62 2421/62
468 นาย ประสงค์  ประสพทรัพย์ ต236176/34 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 62 2421/62
469 จ.ส.อ. เฉลิมพล  โอฬารสกุล ต237417/34 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ค. 62 2421/62
470 นาย บญุมี    จันดา ต239236/34 ธ.นครนายก ก.ค. 62 2421/62
471 นาง บญุ    วรรญาติ ต239969/34 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
472 นาง บญุเหล่ือม    โพธิแ์ก้ว ต241253/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 62 2421/62
473 นาง สร้อยทอง    ธรรมพทิกัษ์ ต244266/34 ธ.ประจันตคาม ก.ค. 62 2421/62
474 ร.ท. เสน่ห ์   ดีอ่วม ต244958/34 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
475 นาง กนิษฐา    ดีอ่วม ต245034/34 กรม ทพ.11 มิ.ย. 62 1901/62
476 นาย ประทวน    สร้อยบาง ต246280/34 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 62 2421/62
477 นาง จ ารูญ    สร้อยบาง ต246282/34 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 62 2421/62
478 ด.ต. อนันต์    ล้ิมตระกูล ต246362/34 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.ค. 62 2421/62
479 นาย ทรงพล    ไชยวงค์ ต248179/35 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 62 2421/62
480 นาย จ านงค์    หร่ิงเรไร ต252554/35 ธ.เตาปนู ก.ค. 62 2421/62
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481 ส.อ. ทศัดี    ทอนเทพ ต254546/35 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 62 2421/62
482 นาง พวงทอง    พลิาจันทร์ ต256437/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 62 2421/62
483 นาง ประจวบ    พฒุพลิา ต257385/35 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
484 น.ส. สมพร    วนัประกอบ ต257816/35 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ ก.ค. 62 2421/62
485 นาง จีรพรรณ    ชินสมุทร ต258197/35 ธ.เซ็นทรัล เชียงใหม่ ก.ค. 62 2421/62
486 น.ส. กุลชุลี    พลายโถ ต259570/35 ธ.หวัหมาก ก.ค. 62 2421/62
487 นาย บวัฮอง    โนนทงิ ต259773/35 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
488 นาย ธงชัย    การรัมย์ ต260205/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 62 2421/62
489 นาง ศิริกุล    ประภาสะโนบล ต262003/35 ธ.สัตหบี ก.ค. 62 2421/62
490 นาง ส ารวย    มนตรีโพธิ์ ต262683/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 62 2421/62
491 นาง ทองเหลือง    พกุพกิุล ต267493/36 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ค. 62 2421/62
492 พ.ต. เชษฐา    ศรีบริุนทร์ ต268324/36 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ค. 62 2421/62
493 นาง ต๋ิม    พลก าแหง ต268671/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 62 2421/62
494 นาง สังวาลย์    ฤทธวิชัร ต268695/36 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 62 2421/62
495 นาง ด้อม    พาสิงหสี์ ต270196/36 ธ.ชัยภมูิ ก.ค. 62 2421/62
496 นาง ค ามาย    วาร์เนอร์ ต270984/36 ธ.อุดรธานี ก.ค. 62 2421/62
497 นาง อุษณีย์    ยอดสง่า ต273274/36 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 62 2421/62
498 นาย ล าดวน    ยินดี ต275903/37 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
499 จ.ส.อ. บญุทาน    ปนัใจดี ต276150/37 ธ.ล าปาง ก.ค. 62 2421/62
500 นาง รัตนา    นารถานนท์ ต278119/37 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 62 2421/62
501 นาง ศรีรุด    นาจันทร์ทอง ต279348/37 ธ.ล าพนู ก.ค. 62 2421/62
502 นาง เฉวยีง    พุ่มส าเภา ต281206/37 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 62 2421/62
503 นาง ส ารวย    ศรีฟกั ต28265/18 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 62 2421/62
504 นาง สมใจ    จาบจันทกึ ต283683/38 ธ.ปกัธงชัย ก.ค. 62 2421/62
505 นาง อุไรรัตน์    ก้งเม้ง ต285624/38 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 62 2421/62
506 นาง ละมัย    เปล่งปล่ังศรี ต288101/38 ธ.รามอินทรา กม.8 ก.ค. 62 2421/62
507 นาง พวงเพชร    ภู่บญุเสริม ต288666/38 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
508 นาง ทองใส    ไชยพเิดช ต289209/38 ธ.ลาดพร้าว 103 ก.ค. 62 2421/62
509 นาง บรรจง    แสงเพลิง ต290021/38 ธนาณัติ มิ.ย. 62 2381/62
510 นาย ส ารอง    ทอนเทพ ต290316/38 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 62 2421/62
511 จ.ส.อ. ปทติชัย    จังคโภคาเลิศ ต29187/19 ธ.ถ.สรงประภา ก.ค. 62 2421/62
512 จ.ส.อ.หญิง ทศันีย์    อุมะวภิาต ต31926/19 ธ.ถ.สามัคคี ก.ค. 62 2421/62
513 นาง เพิ่มศรี    อมรชัยวงศ์ ต34451/20 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
514 นาง ศรีชาติ    อิ่มบวั ต36998/21 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 62 2421/62
515 นาง ทองจันทร์    พลิาวลัย์ ต37678/21 ธ.อุดรธานี ก.ค. 62 2421/62
516 นาง สมบรูณ์    อรรถบท ต39335/21 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.ค. 62 2421/62
517 นาง บญุชอบ    เปล่งปล้ืม ต42364/22 ธ.สกลนคร ก.ค. 62 2421/62
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518 นาง อารินทร์    ชั้นกลาง ต42836/22 ธ.คลองเตย ก.ค. 62 2421/62
519 นาง พนัทพิา    พสิิฐเสนีย์ ต45540/22 ธ.น่าน ก.ค. 62 2421/62
520 นาง สมปอง    หสัเดช ต49838/23 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ก.ค. 62 2421/62
521 นาง รักงาม    เอี่ยมส าลี ต54061/23 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ค. 62 2421/62
522 นาง บรรทม    มีมุข ต64265/25 ธ.รังสิต ก.ค. 62 2421/62
523 นาง นวม    ศิริพฒัน์ ต67892/26 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 62 2421/62
524 นาง กุหลาบ    มุกดา ต68280/26 ธ.ปากช่อง ก.ค. 62 2421/62
525 ร.อ. ไพรัช    ศรีสม ต75629/26 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
526 นาย สม    บวบทอง ต76325/26 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ก.ค. 62 2421/62
527 นาง แสงจันทร์    จันทร์เป้ ต78570/26 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 62 2421/62
528 นาง สังวาลย์    ขันธจันทร์ ต78912/26 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 62 2421/62
529 นาง ค าเพยีร    รัตนวรรณี ต79019/26 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 62 2421/62
530 นาย ศุภฤกษ ์   รอนยุทธ ต80658/27 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น ก.ค. 62 2421/62
531 นาย แก้ว    สุขโข ต85525/27 ธ.อยุธยา ก.ค. 62 2421/62
532 ร.อ. สุนทร    ยาสระคู ต87247/27 ธ.อุดรธานี ก.ค. 62 2421/62
533 นาง สุรีย์    พมิมหานาม ต88336/27 ธ.โชคชัย 4 ก.ค. 62 2421/62
534 นาง ตลับ    สระบวัทอง ต88570/27 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 62 2421/62
535 จ.ส.อ. พนัพนา    เหลาสา ต92774/28 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 62 2421/62
536 ร.ต.หญิง อารยา    รุงพรหมมา ต94100/28 ธ.พญาไท มี.ค. 60 441/60
537 จ.ส.อ. ชัยรัตน์    ใจตระหนัก ต94724/28 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
538 จ.ส.อ. สุฤทธิ ์   ราชอาจ ต98878/28 ธ.หล่มสัก ก.ค. 62 2421/62
539 นาง เหวย    เจริญร่าง ส10427/23 ธ.ชุมแพ ก.ค. 62 2421/62
540 นาง จุไรรัตน์    สุพงษ์ ส14561/27 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 62 2421/62
541 นาง สละ    เอี่ยมวรรณะ ส15141/28 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 62 2421/62
542 นาง ศิริพร    แก้วประพาฬ ส16110/29 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.ค. 62 2421/62
543 นาง สายค า    นาคเอม ส16641/29 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 62 2421/62
544 พ.อ. วชัรเวศน์    อยู่ส าราญ ส16791/29 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 62 2421/62
545 นาง ชนิดา    สังสนา ส18318/31 ธ.พญาไท ก.ค. 62 2421/62
546 นาง กนกกุน    ทองยอด ส24704/36 ธ.ถ.จุติอนุสรณ์ หาดใหญ่ ก.ค. 62 2421/62
547 น.ส. กนกพร    ศัลยวเิศษ ส24764/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 62 2421/62
548 นาง แสงอิน    รอดสมจิตต์ ส2977/12 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.ค. 62 2421/62
549 พ.อ. ศศิพงษ ์   จิตรกร ส3906/13 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 62 1901/62
550 นาง อุไรวรรณ    ศรีสม ส6667/18 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62

หมำยเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มีก าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน
2. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที ่ กองการฌาปนกจิ
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    กรมสวัสดิการทหารบก  หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินทีค้่างช าระ
    ทีห่น่วยต้นสังกดัต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทียบเท่าขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วันทีถ่กูถอนชื่อออกจากทะเบียน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี้  ส าเนาทะเบียนบ้าน,   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
    และใบส าคัญความเห็นแพทย์
3. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบียบ ทบ .ฯ     ให้ถอืการสมัครคร้ังที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถกูถอน
    สภาพจงึขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพือ่คืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอยีดการค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพ 
    ให้ติดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกบัขอ้ 2
4. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถงึแกก่รรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทัง้ส้ิน


