
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง ประภาศรี    มีประมูล 5085018974 ธ.เสนานิคม ส.ค. 62 2961/62
2 ร.ต. ประนอม    อ๊อกตลาด 5395000062 ธ.พญาไท ส.ค. 62 2961/62
3 นาง รุจิรัตน์    นาอนันต์ 5396001186 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 62 2961/62
4 นาง อุทยั    บวัทอง 5396001480 ธ.นครนายก ส.ค. 62 2961/62
5 นาง ปราณี    จามรขันธ์ 5396001751 ธ.สระบรีุ ส.ค. 62 2961/62
6 นาง ทองเยี่ยม    เดชสา 5396002048 ธ.ปราจีนบรีุ ส.ค. 62 2961/62
7 นาง พยอม    อุตชี 5396002665 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
8 นาง สมจิตร    แสงโสด 5396004348 ศร.พนั.1 ก.ค. 62 2421/62
9 นาง ฉลวย    รัตนกาญจน์ 5396005117 ธ.พาราไดซ์พาร์ค ส.ค. 62 2961/62
10 นาย สุรัตน์    ดุลยพนัธ์ 5405005626 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
11 จ.ส.อ. ส าเริง  หลงเหลือชาติ 5405012864 พนั.พฒันา 2 ก.ค. 62 2421/62
12 จ.ส.อ. รณยุทธ  สงฆ์อุทก 5405013728 มทบ.33 ก.ค. 62 2421/62
13 นาง วริษฐา    รอดอยู่ 5405016846 ธ.บางเขน ส.ค. 62 2961/62
14 ร.ต. นพพร    กนิษฐชาต 5405020501 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
15 นาง บญุน้อม    ชูรัตน์ 5406000060 ธ.ถนนติวานนท์ ส.ค. 62 2961/62
16 นาย เรียง    บวัทอง 5406001274 ธ.นครนายก ส.ค. 62 2961/62
17 นาง กรรณิการ์    วลัิยกุล 5406001402 ธ.พนัสนิคม ส.ค. 62 2961/62
18 นาง สมภาส    พนัธโ์นราช 5406002041 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 62 2961/62
19 นาง ปริญญา    ใบผ่อง 5406003644 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
20 นาง อ าคา    ฉัตรจะโปะ๊ 5406005559 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
21 นาง สุทนิ    คุ้มญาติ 5406006097 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
22 นาง จ่อง    ชูสี 5406006963 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 62 2961/62
23 นาง อุษา    พทุธมิา 5406007259 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
24 นาง เรณู    ลิวอิส 5406008649 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
25 นาย วจิารย์    แสงทอง 5406009097 ธ.เชียงราย ส.ค. 62 2961/62
26 น.ส. ปราณี    อยู่คง 5406009185 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ส.ค. 62 2961/62
27 นาง นงลักษณ์    โพธา 5406009223 ธ.เซ็นทรัล-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
28 นาง วรรณา    ใจวงศ์ 5406009669 ธ.น่าน ส.ค. 62 2961/62
29 นาง แจ่มจันทร์   สร้อยแก้ว 5406009775 ธ.เชียงราย ส.ค. 62 2961/62
30 น.ส. ศรินญาภรณ์  ชมจูมจัง 5406010374 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
31 นาง สุนทรี    ผาสุขใจ 5406010466 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
32 นาง บผุา    พมิาลย์ 5406011598 ธ.น่าน ส.ค. 62 2961/62
33 นาง ฝาน    เต็มวงษ์ 5406012842 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 62 2961/62
34 นาง จุฑารัตน์ หลงเหลือชาติ 5406012874 พนั.พฒันา 2 ก.ค. 62 2421/62
35 นาง จันทพิย์    ชุ่มวงศ์ 5406013617 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
36 นาง ละเอียด    เลิศพงษ์ 5406013700 ธ.อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 นาง แสงนภา    ชาญชิด 5406015296 ธ.ปากช่อง ส.ค. 62 2961/62
38 ส.อ. ธารินทร์  จันทร์ศรีระมี 5410003970 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
39 จ.ส.อ. ประยงค์    โม่มาลา 5410004179 ธ.ราชบรีุ ส.ค. 62 2961/62
40 นาย สมบรูณ์    เนียมถนอม 5410004846 ธ.รังสิต ส.ค. 62 2961/62
41 พ.ต. สุธน    ธรรมชาติ 5410005465 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ส.ค. 62 2961/62
42 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ    ขันพล 5410006417 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
43 ร.อ. ชวลิต    มะกรูดอินทร์ 5410014062 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
44 จ.ส.อ. สุรินทร์  เดชเขตขันท์ 5410014576 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
45 จ.ส.อ. สมโชค    พรมพลิา 5410015457 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
46 ส.อ. เกรียงธนากิจ  ปรีชาอุดมสิน 5410016222 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
47 นาย นพพร    สุริวงศ์ 5410016790 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
48 จ.ส.อ. เฉลิมพล    พฒุนวล 5410017939 สส. พ.ค. 62 1461/62
49 ส.อ. เสกพยัคฆ์พงษ ์ เลยไธสง 5410018209 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ก.ค. 62 2421/62
50 นาง นุชนาฏ    พาที 5410018320 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
51 นาง เด่นดวง    กุตตะนันท์ 5410018356 ธ.หนองมน ส.ค. 62 2961/62
52 พ.ท. ธติิ    ธงภกัด์ิ 5410018690 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
53 นาง ศรีสมร    ข้องหลิม 5410019096 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
54 ส.อ. ก้องไกลวธุ  ทองอินทรี 5410021967 ธ.สกลนคร ส.ค. 62 2961/62
55 จ.ต. ววิฒัน์ชัย  มูลวรัิตน์ 5410023701 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 62 2961/62
56 น.ส. กาญจนา  แสงสุวรรณ 5420001641 ธ.สามง่าม ส.ค. 62 2961/62
57 จ.ส.อ. ประสิทธิ ์   โปรณะ 5420003928 ธ.เลย ส.ค. 62 2961/62
58 นาง ขนิษฐา    โปรณะ 5420003938 ธ.เลย ส.ค. 62 2961/62
59 นาง สายพณิ    ทบัทมิ 5420004037 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
60 นาย แก้ว    จันทร์ตุ้ย 5420004070 ธ.หา้งฉัตร ส.ค. 62 2961/62
61 นาง บญุเรียม  แสนณรงค์ 5420004079 ธ.หา้งฉัตร ส.ค. 62 2961/62
62 นาง ปทัมพร  ประทมุโทน 5420004684 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน ส.ค. 62 2961/62
63 น.ส. ร าพงึ    หร่ังกล่ัน 5420005695 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ส.ค. 62 2961/62
64 นาง เฉลิมขวญั  พร้ิวไธสง 5420006131 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
65 จ.ส.ท. ดอนเมือง  ไชยคิรินทร์ 5420007959 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
66 นาย รัตนพล    พนัธพุล 5420008453 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
67 พ.ท. สมศักด์ิ    สวนตะโก 5420008473 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 62 2961/62
68 จ.ส.ต. กิตติพชิญ์  เจตน์จตุรภทัร 5420008591 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
69 นาง วรารัตน์    ปงิยศ 5420009706 ธ.สามง่าม ส.ค. 62 2961/62
70 นาง สายพณิ  กนิษฐชาต 5420009862 ส่วนกลาง มิ.ย. 62 1901/62
71 จ.ส.ต. ปรัชญา  เพช็รพราย 5420009940 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
72 นาง ตุลยามาศ    จารุกลัส 5430001704 ธ.บางบวัทอง ส.ค. 62 2961/62
73 นาง ศรีแพร  ประจ าเมือง 5430002036 ธ.อรัญประเทศ ส.ค. 62 2961/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาง วริษฐา    ยังสวา่ง 5430002494 ธ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ส.ค. 62 2961/62
75 พล.อส. อภชิาติ    ไม่เศร้า 5430004223 มทบ.24 ก.ค. 62 2421/62
76 นาง บปุผา    จันทร์ศรีระมี 5430004723 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
77 จ.ส.อ. กตัญญู    นาล้วน 5430005112 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
78 นาง ประสบ    ชมชื่น 5430005138 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
79 นาง อรทยั    พงษส์ถิตย์ 5430008518 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 62 2961/62
80 นาง จีรนันท ์   ไทรทอง 5430008594 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
81 น.ส. เนาวรัตน์   สมบรูณ์ชัย 5430010041 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
82 นาง สุดใจ    พมิพศ์รี 5440000196 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 62 2961/62
83 ส.อ. จักรกฤษณ์    พนัมา 5440000300 พนั.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ก.ค. 62 2421/62
84 น.ส. เสวยีน    แสงทองดี 5440001027 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 62 2961/62
85 นาง วภิาพร    หนูรักษ์ 5440001177 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
86 นาง ตล่อม    กาญจนตฤณ 5440002777 ธ.พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
87 นาง บญุกอง    ไชยคิรินทร์ 5440003371 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
88 นาง อาวธุ    มาตย์วเิศษ 5440003759 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
89 นาง เที่ยง    สีแดงก่ า 5440003858 ธ.ยโสธร ส.ค. 62 2961/62
90 นาง สกุล    ผาเงิน 5440004167 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
91 นาง ยุลิน    สุวรรณคีรี 5440004615 ธ.นราธวิาส ส.ค. 62 2961/62
92 นาง อนงค์    วาวแวว 5440004976 ธ.ล าปาง ส.ค. 62 2961/62
93 นาง ส าราญ    แพงศรี 5440005442 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 62 2961/62
94 นาง อาทชิา    พรมพลิา 5440006801 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
95 จ.ส.อ. ศราวธุ    แสงสวา่ง 5440007791 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
96 จ.ส.อ. จักรกฤษ  นิลก าแหง 5440008213 ธ.ตาก ส.ค. 62 2961/62
97 ส.อ. จักรพนัธุ ์ วรรณจรรยา 5440009238 ธ.แพร่ ส.ค. 62 2961/62
98 น.ส. กัญภร  กาญจนจิตต์ 5440009672 ธ.อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
99 ส.อ. รุ่งศักด์ิ    พงษไ์สว 5440009835 ธ.ราชบรีุ ส.ค. 62 2961/62
100 นาง รสิตา    รัตน์ประสิทธิ์ 5440010463 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
101 นาย อรุณ    คุ้มสุวรรณ 5440010787 ธ.บรีุรัมย์ ส.ค. 62 2961/62
102 นาง เพญ็ศรี    ทองอินทรี 5450000039 ธ.สกลนคร ส.ค. 62 2961/62
103 นาย จันทา    พงษป์ระสม 5450000160 ธ.อรัญประเทศ ส.ค. 62 2961/62
104 นาย บญุเลิศ    เสน่หดี์ 5450000843 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
105 นาง สุพรรณณิการ์  ภู่เทศ 5450001740 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 62 2961/62
106 ส.อ. วนัชัย    ทองเรไร 5450001944 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
107 นาง ฟองจันทร์    ไชยวงศ์ 5450002030 ธ.น่าน ส.ค. 62 2961/62
108 จ.ส.อ. ธรีะ    ไชยวฒิุ 5450002470 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
109 นาง สุดใจ    แวดไธสง 5450002892 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 62 2961/62
110 น.ส. เบญจพร  จันทร์ส่อง 5450003736 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 ส.อ. ชัยยุทธ    กองเขต 5450004135 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
112 นาง บตุรี    แสงต้น 5450004935 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
113 นาง จ านรรจ์    ชมชื่น 5450005712 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
114 นาง ประกอบ    รัตนบรีุ 5450006024 ธ.ถ.แจ้งวฒันะ ส.ค. 62 2961/62
115 ส.อ. ธงชัย    ส่องแสง 5450006052 ธ.พะเยา ส.ค. 62 2961/62
116 ส.อ. วฒันา    เสมเหม็น 5450007113 ส.1 พนั.102 มิ.ย. 62 1901/62
117 นาย สุรพงษ ์   แปน้โพธิ์ 5450007143 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ส.ค. 62 2961/62
118 จ.ส.อ. อานัต    กองเปง็ 5450007869 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
119 ส.อ. ศราวฒิุ    สุราราช 5450008323 ธ.ชัยภมูิ ส.ค. 62 2961/62
120 ส.ต. องอาจ    วงษไ์ว 5450010432 กรม ทพ.11 ก.ค. 62 2421/62
121 น.ส. ศิริรัตน์   พลางวรรณ 5450010589 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ ส.ค. 62 2961/62
122 นาง บษุบงค์    น้อยสุข 5450011245 วศ.ทบ. มี.ค. 62 481/62
123 ส.อ. สุริยานุสรณ์  แดงแพง 5450011454 ธ.เสนานิคม ส.ค. 62 2961/62
124 นาง อ าไพพรรณ  จันทะคาร 5450011653 ธ.ย่อยบางบวั ส.ค. 62 2961/62
125 จ.ส.อ. ลือชา    วมิลทรง 5450012239 ศปภอ.ทบ.4 ก.ค. 62 2421/62
126 นาง นิจจารีย์    ใบโพธิ์ 5450012389 ธ.รามอินทรา กม.4 ส.ค. 62 2961/62
127 นาย เอกวฒิุ    งอกสี 5450014031 ธ.เมืองเอก-รังสิต ส.ค. 62 2961/62
128 นาย ประเสริฐ    พานแก้ว 5450014615 ธ.พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
129 นาง ประนอม    พานแก้ว 5450014616 ธ.พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
130 นาง บญุยรัตน์    วชิัยสืบ 5460000364 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
131 นาง สุดารัตน์  มะกรูดอินทร์ 5460000928 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
132 จ.ส.ต. บวัลอย    พมิษร 5460002108 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 62 2961/62
133 จ.ส.อ. สุภาพ    เมฆสนั่น 5460002753 ม.3 พนั.13 ก.ค. 62 2421/62
134 นาย นคร    บศุย์ปรีชา 5460003292 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
135 นาง จันทร์หอม    นามวงค์ 5460003419 ธ.พะเยา ส.ค. 62 2961/62
136 นาง ทองค า    ส่องแสง 5460003434 ธ.พะเยา ส.ค. 62 2961/62
137 นาง นงคราญ    ส่องแสง 5460003436 ธ.พะเยา ส.ค. 62 2961/62
138 จ.ส.อ. ทวชัชัย    ทองเหลือง 5460004915 ช.11 พนั.602 ก.ค. 62 2421/62
139 จ.ส.ต. ประมวล  ประเสริฐสังข์ 5460005541 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
140 นาย หนิด    มลิเวช 5460006324 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
141 อส.ทพ. สุเทพ  มุ่งตุ้มกลาง 5460006861 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 62 2961/62
142 นาง อรวดี    นิยมสินธุ์ 5460007334 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
143 ส.อ. สุรศักด์ิ    ธรรมขัน 5460007457 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
144 นาง ณัฐธภา    แก่นทอง 5460007953 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 62 2961/62
145 นาง วชัรี    นิลน้อย 5460008152 รร.ร.ศร. ก.ค. 62 2421/62
146 นาง ดวงเดือน    เกิดสติ 5460008273 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
147 นาง อ๋อม    พรมวนั 5460008678 ธ.น่าน ส.ค. 62 2961/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาง อิชยา    ประหยัดค า 5460009384 ธ.ปกัธงชัย ส.ค. 62 2961/62
149 นาง ชลอ    เอกปาน 5460011027 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
150 นาง อรุญณี    นิลก าแหง 5460011058 ธ.ตาก ส.ค. 62 2961/62
151 ร.ต. ทศพรหม    อินทรทตั 5460011291 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
152 นาย พสุิทธิ ์   วรมาลี 5460013154 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
153 พล.อส. ประเสริฐ  ตะบบุผา 5460013212 มทบ.26 ก.ค. 62 2421/62
154 นาง ศิริพร    สุกันทา 5460014909 ธ.เทงิ ส.ค. 62 2961/62
155 นาง ขวญัตา    กองเขต 5460015964 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
156 นาย ก้อน    ปุ๊กออน 5460016109 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
157 นาย เจริญ    แตงนวน 5470000907 ธ.ราชบรีุ ส.ค. 62 2961/62
158 น.ส. เบญจวรรณ    สัชชา 5470003154 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 62 2961/62
159 น.ส. พวงผกา    บญุสืบ 5470003232 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
160 นาง สายสุดา    สุขใส 5470005345 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
161 จ.ส.ท. พรเทพ    ทบัโชติ 5480000208 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
162 นาย อ านาจ    สุราราช 5480000695 ธ.ชัยภมูิ ส.ค. 62 2961/62
163 นาง เฉลิมศรี    ณ น่าน 5480000858 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
164 นาง เทวา    สอนสูญ 5480000974 ธ.สกลนคร ส.ค. 62 2961/62
165 นาย สวา่ง    ขันพล 5480003325 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
166 นาง เตือนใจ    กันธยิะ 5480003412 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
167 นาง กาบ    ขันพล 5480003823 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
168 นาง จินตะนา  ทองอินที 5480003962 ธ.ชุมแพ ส.ค. 62 2961/62
169 นาง หนู    สีล้าน 5480003992 ธ.ชุมแพ ส.ค. 62 2961/62
170 นาย พลรบ  จันทร์ศรีระมี 5480005435 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
171 นาย รัด  หลงเหลือชาติ 5480005735 พนั.พฒันา 2 ก.ค. 62 2421/62
172 นาง อาน  หลงเหลือชาติ 5480005736 พนั.พฒันา 2 ก.ค. 62 2421/62
173 นาย พรมมินทร์  นามวงค์ 5480006923 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
174 นาย รณชัย    หงษท์อง 5480006965 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 62 2961/62
175 นาง รัชนีย์    ประทมุพนัธ์ 5480007770 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ส.ค. 62 2961/62
176 นาย ทองสุข    ราศรี 5480008484 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
177 นาย ศราวธุ    กลางมณี 5480008649 ธ.อาคารฟอร์จูนทาวน์ ส.ค. 62 2961/62
178 จ.ส.อ. วศิวะ    เพช็รรัตน์ 5480008851 ช.พนั.1 พล.1 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
179 ส.อ. จักรพงษ ์   ทองเชื้อ 5480009697 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
180 ส.อ. นิมิตร    ใจสวา่ง 5480009704 ธ.อาคารพหลโยธนิ เพลส ส.ค. 62 2961/62
181 พ.ท. พรีะพงษ ์ ธาดาบษุบง 5480009989 รร.ตท.สปท. เม.ย. 62 981/62
182 ส.อ.หญิง สุพชิชา  ขวญัทอง 5480010102 ธ.เสนานิคม ส.ค. 62 2961/62
183 นาง บวักัน    ราศรี 5480010244 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
184 นาย ทศพล    วรปญัญา 5480011512 ธ.รามอินทรา กม.4 ส.ค. 62 2961/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาง จันค า    สิงหท์อง 5490000215 ธ.หล่มสัก ส.ค. 62 2961/62
186 นาง ศิริวดี    ไชยคิรินทร์ 5490000422 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
187 นาง จารุวรรณ  หวงัดีกลาง 5490000490 ธ.สถาบนัราชภฎัเพชรบรีุ ส.ค. 62 2961/62
188 นาง นฤนาฎ    พงษว์ลัิย 5490001259 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 62 2961/62
189 น.ส. ภคพร    อัจฉฤกษ์ 5490001489 ธ.พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
190 ส.อ. ปยิะพนัธ ์ ก าพฒุกลาง 5490002633 ส.1 พนั.102 เม.ย. 62 981/62
191 ส.อ. วชิิต    มาลาสี 5490002943 ส.พนั.5 พล.ร.5 มิ.ย. 62 1901/62
192 นาง น้ าผ้ึง    มากงลาด 5490004387 ธ.โพธาราม ส.ค. 62 2961/62
193 นาง ทองอินทร์  โสตะวงค์ 5490004762 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
194 นาง จ านอง    ทองอร่าม 5490005205 ธ.สิงหบ์รีุ ส.ค. 62 2961/62
195 นาย บญุมา    พนัธว์ไิล 5490006079 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
196 นาย เศียร    แชนประโคน 5490006817 ธ.ถนนติวานนท์ ส.ค. 62 2961/62
197 นาย ดวน    ทองน า 5490007202 ธ.อรัญประเทศ ส.ค. 62 2961/62
198 นาง อุทยั    ทองน า 5490007205 ธ.อรัญประเทศ ส.ค. 62 2961/62
199 น.ส. อรสา  พงษก์ิตติโรจน์ 5490007765 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ส.ค. 62 2961/62
200 นาง ทองไล    แก้วกล้า 5490008620 ธ.ศรีสะเกษ ส.ค. 62 2961/62
201 นาง ค ามาย  โคตรศรีวงษ์ 5490008720 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
202 นาย ทองเตียน  โคตรศรีวงษ์ 5490008721 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
203 น.ส. ปยิฉัตร    กูบฉิม 5490008957 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
204 ส.อ. เอกชัย  หลิมประเสริฐ 5490009710 ช.พนั.401 พล.พฒันา 4 ก.ค. 62 2421/62
205 ส.อ. บรรดิษฐ    ศรีอรัญ 5490010236 ส.พนั.6 พล.ร.6 ก.ค. 62 2421/62
206 พ.ต. ณัฐวฒัน์  อนุเมธางกูร 5490010409 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 62 2961/62
207 จ.ส.ต. อาณา    แก้วหนู 5490013191 ช.พนั.15 พล.ร.15 ก.ค. 62 2421/62
208 นาย เชิญ    จุลมุสิ 5490013378 ธ.ประชานิเวศน์ 1 ส.ค. 62 2961/62
209 ส.อ. อนุศักด์ิ    แอหลัง 5500001235 ร.5 พนั.2 พ.ค. 59 1321/59
210 นาง ทองม้วน  ประเสริฐสังข์ 5500001741 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
211 นาย เวนิช  ประเสริฐสังข์ 5500001743 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
212 น.ส. ปณัฑารีย์  ชัยพพิฒัน์ 5500004868 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
213 นาง ชุติมา  กลัดประเสริฐ 5500006667 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ส.ค. 62 2961/62
214 จ.ส.อ. เอกพล    บญุกวา้ง 5500006834 ธ.อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
215 นาง นิสันต์    ฮ้านค า 5500007184 ธ.ชุมแพ ส.ค. 62 2961/62
216 วา่ที่ ร.ต. อนุรักษ ์ พลิาวลัย์ 5500007311 ธ.อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
217 อส.ทพ.หญิง ปรีดา  บลิโตะแหละ 5500007380 ธ.นครศรีธรรมราช ส.ค. 62 2961/62
218 นาง ทองใบ    ธรรมชาติ 5510000216 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
219 นาย ณรงค์ฤทธิ ์ บรูณะดิษ 5510000334 ธ.ลาดพร้าว 124 ส.ค. 62 2961/62
220 ร.อ. ภริู    เพกิโสภณ 5510001396 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
221 จ.ส.ต. ธรีวฒัน์    สุปะมา 5510001771 ร.2 พนั.1 รอ. ก.ค. 62 2421/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 ส.อ. ร่มเย็น    บตุรศรีวงษ์ 5510002008 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
223 จ.ส.ต. เอกภพ   นิตค าหาญ 5510002397 ร.16 พนั.2 ก.ค. 62 2421/62
224 นาง ละไม    ผัดแปง 5510002470 มทบ.33 ก.ค. 62 2421/62
225 นาง สายฝน    สงฆ์อุทก 5510002471 มทบ.33 ก.ค. 62 2421/62
226 นาย แอ๊ด    ผัดแปง 5510002472 มทบ.33 ก.ค. 62 2421/62
227 นาย สรศักด์ิ    คงสวสัด์ิ 5510002853 ธ.เตาปนู ส.ค. 62 2961/62
228 ส.อ. รัชภมูิ    สามทอง 5510003108 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ก.ค. 62 2421/62
229 นาย อภชิาติ    คงสวสัด์ิ 5510003300 ธ.เตาปนู ส.ค. 62 2961/62
230 น.ส. ศตปพร  จันทร์เกษม 5510004445 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ส.ค. 62 2961/62
231 นาง สมนึก    พทุธเิกตุ 5510004567 ธ.ย่อยบางจาก ส.ค. 62 2961/62
232 จ.ส.ท. ธนา    ธนานุรัตนา 5510005722 กรม ทพ.36 ก.ค. 62 2421/62
233 ร.ต. อนุชา    ภู่เสือ 5510006324 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
234 ร.ต. อัทธวฒัน์    อาจวชิัย 5510007753 รร.ร.ศร. มิ.ย. 62 1901/62
235 นาง ศิริพร  อุบลแสงจันทร์ 5510007817 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 62 2961/62
236 นาย โสภณ  อุบลแสงจันทร์ 5510007819 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 62 2961/62
237 นาย ภทัรพล  จันทร์เกษม 5520000413 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ส.ค. 62 2961/62
238 นาย แก้ว    ชมภู 5520000817 ธ.โลตัส รังสิต คลอง7 ส.ค. 62 2961/62
239 พล.อส. สมใจ  ปะนาทงั 5520000861 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
240 นาย ค ามาย    ลิวไธสง 5520001050 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
241 จ.ส.ท. ต่อเหต  หมัดโหร๊ะ 5520001507 ร.29 พนั.2 ก.ค. 62 2421/62
242 นาย ณรงค์    สุขศรี 5520002945 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 62 2961/62
243 อส.ทพ. ค าอ้วน  สาธชุาติ 5520003579 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ส.ค. 62 2961/62
244 จ.ส.อ. วชัรินทร์   มาชาตรี 5520004167 ศซบ.ทหาร พ.ย. 61 4261/61
245 นาง ณัฐธดิา  อินประเสริฐ 5520006391 พนั.ซบร.23 บชร.3 ก.ค. 62 2421/62
246 นาย วราวชิญ์  วชิรเพชรปราณี 5520006444 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
247 อส.ทพ. สุดใจ    มันนา 5520007047 ธ.นางรอง ส.ค. 62 2961/62
248 นาย ฐเนศ    วอ่งประเสริฐ 5520007499 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 62 2961/62
249 นาย ประพนัธ ์   สะวงั 5520007740 พนั.ซบร.23 บชร.3 ก.ค. 62 2421/62
250 นาง อ าพร    สะวงั 5520007742 พนั.ซบร.23 บชร.3 ก.ค. 62 2421/62
251 นาง อุบล    จันทะคาร 5520008085 ธ.ย่อยบางบวั ส.ค. 62 2961/62
252 ส.ต.อ. ประพงษ ์   ไชยันโต 5520008710 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
253 น.ส. กนกวรรณ    เกิดเอี่ยม 5520009208 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ก.ค. 62 2421/62
254 ส.อ. อรรถพล    อุสาหะ 5520009385 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
255 นาง วนัดี    เนาวราช 5520009511 ร.31 พนั.2 รอ. ก.ค. 62 2421/62
256 นาง ศศินา    ปลาทอง 5520010485 ร.31 พนั.2 รอ. ก.ค. 62 2421/62
257 นาย สอาด    ทดัชวด 5520011363 ธ.ราชบรีุ ส.ค. 62 2961/62
258 นาง สวสัด์ิ    รวดเร็ว 5520012197 ธ.ชัยภมูิ ส.ค. 62 2961/62
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259 ส.ต. อนุวฒัน์    บตุรจันทร์ 5520012745 ร.31 พนั.1 รอ. ก.ค. 62 2421/62
260 น.ส. วภิานันท ์ เทพพทิกัษ์ 5520013391 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
261 ส.ท. วชัระ    พทุธมิา 5520014229 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
262 น.ส. พรรณวดี  สุวรรณบาตร์ 5520014377 ธ.ถนนติวานนท์ ส.ค. 62 2961/62
263 นาย ปญัญา    มีศิริ 5520014628 ธ.สระบรีุ ส.ค. 62 2961/62
264 นาง วไิลลักษณ์  วฒันาชาญสิริ 5520016505 ธ.ย่อยลาดพร้าว 103 ส.ค. 62 2961/62
265 นาง ทองสุข    ทาบตุร 5520016829 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ก.ค. 62 2421/62
266 นาง อัญชลี  พรีวนัทณกุล 5520016832 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ก.ค. 62 2421/62
267 นาย วสันต์    คัมภท์วี 5520016981 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ส.ค. 62 2961/62
268 นาย สมพล    ไผ่ศิริ 5520018384 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 62 2961/62
269 นาง เนาวรัตน์  เขียวสวสัด์ิ 5530000139 ธ.เซ็นทรัล-บางนา ส.ค. 62 2961/62
270 อส.ทพ. สมพร  คงหนองลาน 5530000878 ธ.น่าน ส.ค. 62 2961/62
271 ส.อ. ภกัดี    ดลชม 5530001588 กรม ทพ.44 ก.ค. 62 2421/62
272 นาง เสง่ียม    หรัิญสิงห์ 5530001987 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
273 ส.อ. พทิกัษ ์   ศรีชาดา 5530003231 ร.11 พนั.3 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
274 จ.ส.ต. สุทนิ    สีหาทมุ 5530003482 ร.14 พนั 3 ก.ค. 62 2421/62
275 ส.อ. วฒิุพงษ ์ ชาญวราหก์ุล 5530003826 ร.21 พนั.1 รอ. ก.ค. 62 2421/62
276 นาง พชรพร    สมหาญ 5530006813 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 62 2961/62
277 ส.อ. ชูชาติ  ล่ิมก าปั่นทอง 5530006852 มทบ.16 พ.ค. 62 1461/62
278 นาง พมิปา    กองเปง็ 5530006954 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
279 จ.ส.ต. สมศักด์ิ    แก้วส าลี 5530008147 กรม ทพ.49 ก.ค. 62 2421/62
280 ส.อ. ธวชัชัย    จันทร์ด า 5530008589 กรม ทพ.49 ก.ค. 62 2421/62
281 อส.ทพ. พรชัย    พลิา 5530009078 กรม ทพ.46 ก.ค. 62 2421/62
282 น.ส. กมลลักษณ์  ปทัมะนาวนิ 5530009395 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 62 2961/62
283 น.ส. พชัรี    นาดี 5540000035 ธ.เดอะมอลล์  บางกะปิ ส.ค. 62 2961/62
284 ส.อ. สุทธภิทัร์  เรืองสมบติั 5540000119 มทบ.24 ก.ค. 62 2421/62
285 น.ส. เยาวมาลย์  ประวาลวรรณ 5540000222 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
286 นาย สมชาย    ทพิผล 5540000223 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
287 ส.อ. จิรภทัร    สุนทรารักษ์ 5540000766 ร.16 พนั.2 ก.ค. 62 2421/62
288 ส.อ. ชาติ    แดนขุนทด 5540000809 ร.12 พนั.1 รอ. พ.ค. 62 1461/62
289 น.ส. ณัฐฐินันท ์ เจริญรุ่งเรือง 5540003175 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
290 นาย ระยะ    สุวรรณใจ 5540003245 ธ.นราธวิาส ส.ค. 62 2961/62
291 ส.อ. โสภณ    สุขส าราญ 5540005024 ธ.สระบรีุ ก.ค. 62 2421/62
292 นาย ก าพล    คงสบาย 5540005057 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 62 2961/62
293 นาย ธรีะศักด์ิ    มีระหาญ 5540005371 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 62 2961/62
294 ส.ท. สุรเชษฐ์    มานมูเลาะ 5540006064 กรม ทพ.11 ก.ค. 62 2421/62
295 ส.อ. สุทธรัิกษ ์   สุริย์วงษ์ 5540006857 ม.พนั.2 พล.ร.2 รอ. ก.ค. 62 2421/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 ส.ท. ณัฐพล    คนเพยีร 5540006928 กรม ทพ.23 ก.ค. 62 2421/62
297 นาย วษิณุ    เรืองศรี 5540008171 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
298 อส.ทพ. ประกอบ    นิลสาคู 5540008185 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
299 อส.ทพ. ธรีพงษ ์   เผ่าภธูร 5550000232 กรม ทพ.22 ก.ค. 62 2421/62
300 อส.ทพ.หญิง ศศิธร  หลอดแก้ว 5550000564 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
301 ส.อ. อดิศักด์ิ    ไฟพบึ 5550001939 ร.21 พนั.3 รอ. ก.ค. 62 2421/62
302 นาง เพชรา    วงษส์กุล 5550003566 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
303 น.ส. สาวติรี    อุสาหะ 5550003567 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
304 นาย โอภาศ    อุสาหะ 5550003568 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
305 ส.ต. ธรีะยุทธ    นามวงษ์ 5550003798 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
306 ส.ท. ภวูชิาญ  เกี้ยวสันเทยีะ 5550004831 ร.2 พนั.3 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
307 ส.ท. อัศวนิ    ปิ่นเปโต 5550005177 ม.1 พนั.1 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
308 นาง บญุนาค    บตุรดา 5550005575 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
309 ส.ต. สิทธเิดช    บตุรดา 5550005577 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
310 นาย น้อย    หอมหวล 5550006814 ธ.อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
311 ส.อ. วชิรวชิญ์    เชยแก้ว 5550007966 ม.3 พนั.13 ก.ค. 62 2421/62
312 ส.ท. สุทธชินม์  มนนามอญ 5550008258 รพ.รร.6 ก.ค. 62 2421/62
313 ส.ท. พฤกษา    โคตรภกัดี 5550008432 พล.ร.3 ก.ค. 62 2421/62
314 นาย ศักด์ิพร    เบา้สุวรรณ 5550009649 ธ.ถ.พระรามที่ 9 ส.ค. 62 2961/62
315 ร.อ.หญิง ศิริประภา  ศิริวฒันะกุล 5550010942 นรด.(รด.) ก.ค. 62 2421/62
316 พล.อส. จักรกฤษ  ปาวะภา 5550011199 มทบ.26 ก.ค. 62 2421/62
317 นาง บษุดี    ดลชม 5550011330 กรม ทพ.44 ก.ค. 62 2421/62
318 นาย ส าราญ    ดลชม 5550011332 กรม ทพ.44 ก.ค. 62 2421/62
319 นาง นารี    เนื่องภกัดี 5550011963 ธ.อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
320 ส.ท. เขมทตั    พื้นบน 5560000358 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
321 ส.ต. เฉลิมชัย    ค าผุย 5560000391 ร.12 พนั.2 รอ. พ.ค. 62 1461/62
322 ส.ต. พรเทพ    นามะสนธิ 5560000536 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. มี.ค. 62 481/62
323 ส.อ. อัษฎายุธ  ศรีส าเนียม 5560000747 ร.29 พนั.1 ก.ค. 62 2421/62
324 นาย ประดิษฐ    กุลกลาง 5560000962 ธ.อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
325 อส.ทพ. วศิน    แก้วญานะ 5560001077 กรม ทพ.33 ก.ค. 62 2421/62
326 ส.อ. สันต์ธร    ต้ันหุ้ย 5560002154 ป.5 พนั.15 ก.ค. 62 2421/62
327 อส.ทพ. สรลักษณ์  ล้ิมประเสริฐ 5560002683 กรม ทพ.33 ก.ค. 62 2421/62
328 ร.ต. กุลเชษฐ์  ววิฒัน์วรายศ 5560004648 สพธ.ศพม. มิ.ย. 62 1901/62
329 นาย ค าผาย   โคตรภกัดี 5560004855 พล.ร.3 ก.ค. 62 2421/62
330 นาง สมเจต    โคตรภกัดี 5560004856 พล.ร.3 ก.ค. 62 2421/62
331 ส.อ. กิตติพงษ ์ ชมความสุข 5560005159 ร.21 พนั.1 รอ. ก.ค. 62 2421/62
332 นาง นวย    กันเที้ยม 5560008201 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 62 2961/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 อส.ทพ. ชาตรี    ปกุคาม 5560008619 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
334 นาง บญุกอง    นันทะสอน 5560008982 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
335 ส.ท. กรกช    เวยีนไชย 5560009305 นปอ. ก.ค. 62 2421/62
336 นาง เซียมล้ัง    แซ่อื้อ 5560009784 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 62 2961/62
337 อส.ทพ. วษิณุ    ขอจงสุข 5560011169 กรม ทพ.23 ก.ค. 62 2421/62
338 นาง รัตนา    ทบัสวสัด์ิ 5560011477 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ส.ค. 62 2961/62
339 น.ส. นันทวลั    โนนสูงเนิน 5560011544 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
340 ส.ท. คฑาวฒิุ    ผลตูม 5560012216 พบ. มิ.ย. 62 1901/62
341 นาง จันทริาภรณ์  ใหม่พมุมา 5560013548 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
342 นาง ฉัตรรว ี   ติวตุานนท์ 5560013555 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
343 นาย ปพน    ทบัใจดี 5560013720 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
344 นาย ปรีชา    ใหม่พมุมา 5560013727 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
345 น.ส. สุพร    ยืนยิ่ง 5560013804 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
346 น.ส. สุรีย์พร    ปทูอง 5560013807 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
347 ส.อ. เอกชัย    สุนทร 5570000449 ธ.เลย ส.ค. 62 2961/62
348 อส.ทพ. อภสิิทธิ ์   ศิริบตุร 5570000841 กรม ทพ.23 ก.ค. 62 2421/62
349 อส.ทพ. สุพฒัน์  ภู่ภกัดีพนัธ์ 5570001661 กรม ทพ.46 ก.ค. 62 2421/62
350 ส.ต. จิรโรจน์    ทองแสง 5570001761 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 62 2421/62
351 ส.ต. สดายุ    ผันผ่อน 5570002007 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
352 ส.ต. บญุธรรม    ครองเคหา 5570002245 ร.2 พนั.1 รอ. ก.ค. 62 2421/62
353 อส.ทพ. สมโชค  โพธศิรีทอง 5570003390 กรม ทพ.41 ก.ค. 62 2421/62
354 นาย ธนกร    ไหมพรหม 5570003546 ธ.รามอินทรา กม.4 ส.ค. 62 2961/62
355 ส.อ. ป.วราห ์   อ าภาวรรณ 5570004017 กรม ทพ.49 ก.ค. 62 2421/62
356 ส.ต. ธนภทัร    งามเผือก 5570004537 ช.1 พนั.112 รอ. เม.ย. 62 981/62
357 ส.ต. อภนิันท ์   ทรงอารมณ์ 5570004769 ช.1 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
358 จ.ส.ต. ประสิทธิ ์   ค าวดั 5570005616 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
359 น.ส. มลฑณา    ดีบกุ 5570006798 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
360 นาย จรูญ    ผาค า 5570007908 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 62 2421/62
361 น.ส. นิภารัตน์    บตุรมาลา 5570008223 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
362 นาย บวั    สพานหล้า 5570009111 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. ส.ค. 62 2961/62
363 ส.ท. สุภทัร    เกื้อเกียรติ 5570010767 ร.152 ก.ค. 62 2421/62
364 นาง อัญชลี    กรดเต็ม 5570011846 ธ.ทุ่งสง ส.ค. 62 2961/62
365 น.ส. นิศารัตน์    กรงามศรี 5570012147 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ ส.ค. 62 2961/62
366 นาง อรอุมา  ปญัญาชาติรักษ์ 5570012400 ธ.เซ็ลทรัล อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
367 ส.ต. พงศกร    ชัยดี 5570012633 ม.1 พนั.1 รอ. มิ.ย. 62 1901/62
368 ส.ต. จีระศักด์ิ  ปอ้งบญุจันทร์ 5570013170 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
369 นาง น้อย    คงสบาย 5570013245 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 62 2961/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 นาง ภ ู   บตุรมาลา 5570013636 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
371 นาย วเิชียร    บตุรมาลา 5570013640 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
372 พล.อส. ทรงกริช    ศรีนวล 5570013914 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
373 ส.ท. ยศกร    ตัวสะเกตุ 5570014705 ร.2 พนั.3 รอ. ก.ค. 62 2421/62
374 นาง ฉัตร์ทพิย์    งามเผือก 5570014740 ช.1 พนั.112 รอ. เม.ย. 62 981/62
375 อส.ทพ. สุทศั    จุลพล 5570015616 กรม ทพ.41 ก.ค. 62 2421/62
376 นาย ทวิา    บรูณะเสรี 5580000171 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 62 2961/62
377 นาย สุนทร    ศรีนวล 5580000661 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
378 นาย จิรศักด์ิ    ยศมงคล 5580001200 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
379 นาง ศศิภรณ์    ยศมงคล 5580001203 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
380 น.ส. กรชนก    หวงัถวลิ 5580001463 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
381 ส.ต. ณัฐพร    แฝกหอม 5580002556 ธ.เพชรบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
382 ส.ต. เศรษฐพงศ์  สีทรงฮาต 5580003268 ร.2 รอ. ก.ค. 62 2421/62
383 ส.อ. อนุพนัธ ์   มังคะลัง 5580003461 ศร.พนั.2 ก.ค. 62 2421/62
384 ส.ต. โกเมนทร์    กุนะ 5580004055 ร.23 พนั.4 ก.ค. 62 2421/62
385 อส.ทพ. สุนา    กงล้อม 5580005218 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
386 นาย เกรียงไกร  ไหมพรหม 5580006574 ธ.รามอินทรา กม.4 ส.ค. 62 2961/62
387 ส.ท. คเณศร์    คงเกื้อ 5580008171 พล.พฒันา 4 ก.ค. 62 2421/62
388 ส.ต. วทิยาธร    สุขมูล 5580008179 พล.พฒันา 4 ก.ค. 62 2421/62
389 ส.อ. วชัรพงษ ์   ภาพนิธุ 5580008459 รพศ.2 ก.ค. 62 2421/62
390 ส.ท. อานนท ์   สุดมี 5580009734 ร.4 พนั.1 มี.ค. 60 441/60
391 นาง ส าเนียง    อ่อนสี 5580010894 กรม ทพ.14 ก.ค. 62 2421/62
392 พลฯอาสา ชวลิต  โตสารเดช 5580011947 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 62 2961/62
393 นาง ทศันีย์    หานัด 5580011949 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 62 2961/62
394 นาย อรรคพล    งามเผือก 5580013544 ช.1 พนั.112 รอ. เม.ย. 62 981/62
395 ส.อ. ศักดา    ชัยศรี 5580013697 ม.3 พนั.18 มิ.ย. 62 1901/62
396 อส.ทพ. ธนากร    ชัยเจริญ 5580013975 กรม ทพ.41 ก.ค. 62 2421/62
397 อส.ทพ. ธวชั    เกปนั 5580013976 กรม ทพ.41 ก.ค. 62 2421/62
398 อส.ทพ. ประจักษ ์   ธงหนึ่ง 5580013985 กรม ทพ.41 ก.ค. 62 2421/62
399 อส.ทพ. มะซอป ี ดอเลาะแม 5580013991 กรม ทพ.41 ก.ค. 62 2421/62
400 นาย ชายแดน    สุภายอง 5590000068 ธ.โลตัส รังสิต คลอง7 ส.ค. 62 2961/62
401 พล.อส. พนัธกรณ์  จันทะการ 5590000259 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 62 2961/62
402 พล.อส. ภาคิน    รุจิรเมธา 5590000593 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 62 2961/62
403 นนส. วทิวสั    กรัตพงค์ 5590001318 ร.21 พนั.3 รอ. พ.ค. 62 1461/62
404 น.ส. ชโลทร    หวงัถวลิ 5590002395 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
405 ส.ท. ระพพีฒัน์  ปานจันทร์ 5590003834 ม.3 ก.ค. 62 2421/62
406 ส.ท. กาญจนวฒัน์    มีโชค 5590004889 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 ส.อ. สิโรเวฐว ์ แมนมาศวหิค 5590005377 มทบ.33 ก.ค. 62 2421/62
408 นาง ชูศรี    อินาลา 5590005539 ธ.ส านักพหลโยธนิ ส.ค. 62 2961/62
409 ส.ท. ณัฐพงศ์    ครุธฉ่ า 5590006654 ป.71 ก.ค. 62 2421/62
410 อส.ทพ. ปรัชญ์    เอี่ยมมา 5590008114 กรม ทพ.11 ก.ค. 62 2421/62
411 ส.ต. อัษฎอ์ริญชย์  วธิานทวรัีตน์ 5590008210 ร.23 พนั.4 ก.ค. 62 2421/62
412 อส.ทพ. แสงเพชร    ศรีงาม 5590008988 กรม ทพ.23 ก.ค. 62 2421/62
413 อส.ทพ. ศักด์ิชญา  ทรงกลด 5590009959 กรม ทพ.23 ก.ค. 62 2421/62
414 นาง อาริยา    บตุรมาตย์ 5590009976 กรม ทพ.23 ก.ค. 62 2421/62
415 นาย ณัฐดนัย    จิตรชื่น 5590009977 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
416 นาย รัชนัย    จิตรชื่น 5590009978 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
417 นาย สิทธชิัย  ราศีมงคลสวสัด์ิ 5590010021 พธ.ทบ. ก.ค. 62 2421/62
418 ส.ท. อมรเทพ    ก าไลแก้ว 5590010719 ร.153 ก.ค. 62 2421/62
419 นาย ประยุทธ    อ่อนสี 5590011122 กรม ทพ.14 ก.ค. 62 2421/62
420 นาง จินต์จุฑา    ศึกษา 5590011531 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 62 2961/62
421 ส.ต. เจตษฎา    เทยีนดี 5590011952 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
422 นาง นิรมล    ไปบน 5590012387 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ส.ค. 62 2961/62
423 นาง มณีวรรณ    พุ่มแก้ว 5590013691 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ ส.ค. 62 2961/62
424 ร.ต.หญิง พมิพพ์มิล  สุขประเสริญ 5600000496 ศสร. ก.ค. 62 2421/62
425 นาง ทานตะวนั    แก่นโงน 5600000553 ธ.พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
426 ส.ต. สมาน    คิมหนัตา 5600001075 พนั.สร.6 พ.ค. 62 1461/62
427 อส.ทพ. ธนาศักด์ิ  บญุสะอาด 5600001196 กรม ทพ.11 ก.ค. 62 2421/62
428 นาย เดชา    เหมนิธิ 5600001370 ธ.สระบรีุ ก.ค. 62 2421/62
429 นนส. นิธศิ    สมภกัดี 5600002567 ป.1 รอ. พ.ค. 62 1461/62
430 นนส. ภาสวฒิุ    สุดแก้ว 5600002713 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. ก.ค. 62 2421/62
431 ส.ท. เรืองฤทธิ ์   กูฎโสม 5600002765 ร.153 พนั.1 ก.ค. 62 2421/62
432 ส.ท. ไชยา    คุ้มวงษ์ 5600004548 ร.29 พนั.2 ก.ค. 62 2421/62
433 อส.ทพ. จักรี    เอ็มพบ 5600004567 กรม ทพ.41 ก.ค. 62 2421/62
434 นาง กรรณิกา    นิ่มอนันต์ 5600004629 มทบ.13 ก.ค. 62 2421/62
435 นาย ปภากร    ขะจายแสง 5600005547 ธ.ส านักพหลโยธนิ ส.ค. 62 2961/62
436 อส.ทพ. สุทธนิันท ์ รัตนพนัธุ์ 5600006186 กรม ทพ.41 ก.ค. 62 2421/62
437 อส.ทพ. อภสิิทธิ ์ พรานแก้ว 5600006605 กรม ทพ.41 ก.ค. 62 2421/62
438 ส.อ. ประยูร    แปลลา 5600007111 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
439 น.ส. นพมาศ    โรยแสง 5600008425 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ ส.ค. 62 2961/62
440 ส.ต. กษด์ิิเดช    สวาสดี 5600009343 ม.พนั.2 พล.ร.2 รอ. ก.ค. 62 2421/62
441 ส.ต. รณชัย    แสนทา้ว 5600009460 ม.3 พนั.26 ก.ค. 62 2421/62
442 อส.ทพ. พเิชษฐ์    ศรีมุกดา 5600010056 กรม ทพ.23 ก.ค. 62 2421/62
443 อส.ทพ. สุวฒัร์    บญุจรัส 5600011256 กรม ทพ.46 ก.ค. 62 2421/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 อส.ทพ. ธาดา    บญุทอง 5600013256 กรม ทพ.48 ก.ค. 62 2421/62
445 อส.ทพ. อาวธุ  ปล้องสุวรรณ 5600013561 กรม ทพ.48 ก.ค. 62 2421/62
446 อส.ทพ. กิจฏภิาส    ชูศรี 5610000354 กรม ทพ.48 ก.ค. 62 2421/62
447 อส.ทพ. นายก    นุ่มนุ่น 5610000372 กรม ทพ.48 ก.ค. 62 2421/62
448 น.ส. บษุปวนั    ชุมภู 5610000741 ร.12 พนั.3 รอ. ก.ค. 62 2421/62
449 พลฯ จีรานุวฒัน์  วเิศษสัตย์ 5610004519 ช.พนั.15 พล.ร.15 ก.ค. 62 2421/62
450 อส.ทพ. อภสิิทธิ ์   จิรเจษฎา 5610005358 กรม ทพ.23 ก.ค. 62 2421/62
451 อส.ทพ. นรานันท ์   ชูเมือง 5610006167 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ค. 62 2421/62
452 น.ส. วไิลลักษณ์    มณีเอี่ยม 5610006848 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 ส.ค. 62 2961/62
453 นาง ชัญญาพทัธ ์   ชารีโสม 5610007278 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์เซนเตอร์ ส.ค. 62 2961/62
454 อส.ทพ. อับดุลเลาะ    บากา 5610007321 กรม ทพ.41 ก.ค. 62 2421/62
455 ส.ต. นิรพนธ ์   เพยีรทอง 5610007945 รร.ช.กช. ส.ค. 61 2861/61
456 ส.ต. สุพจน์    จันทร์ทอง 5610008456 ร.6 พนั.2 ก.ค. 62 2421/62
457 ส.ต. ปฐมพงษ ์ สันธนประกริติ 5610009291 พนั.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. พ.ค. 62 1461/62
458 อส.ทพ. ณรงค์กรณ์  เทพเมย 5610010218 กรม ทพ.22 ก.ค. 62 2421/62
459 อส.ทพ. ฐิติพงศ์    บวัลอย 5610012146 กรม ทพ.13 ก.ค. 62 2421/62
460 อส.ทพ. เทพฤทธิ ์ อินทร์ทุ่ม 5610013151 กรม ทพ.41 ก.ค. 62 2421/62
461 อส.ทพ. สุพจน์    สุขสวสัด์ิ 5610013752 กรม ทพ.11 ก.ค. 62 2421/62
462 พลฯ จิระศักด์ิ    ทนิะ 5620002514 พนั.จจ.รอ. ก.ค. 62 2421/62
463 ส.ต. ปรีชาพร    ทองอิ่ม 5620003012 ทม.ร.11 รอ. เม.ย. 62 981/62
464 อส.ทพ. สุรัตน์    ประทมุ 5620003335 กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
465 อส.ทพ. สราวฒิุ    สะอาด 5620003760 กรม ทพ.46 ก.ค. 62 2421/62
466 อส.ทพ. บรรณพต  บษุรากรณ์ 5620004389 กรม ทพ.46 ก.ค. 62 2421/62
467 อส.ทพ. ยุทธนา ภู่เจริญพาณิชย์ 5620004393 กรม ทพ.46 ก.ค. 62 2421/62
468 อส.ทพ. ณัฐวฒิุ    แซ่ต้ัง 5620004811 กรม ทพ.46 ก.ค. 62 2421/62
469 อส.ทพ. ประกอบ  มูลเจริญ 5620004989 กรม ทพ.43 ก.ค. 62 2421/62
470 นาง บวัลี    พลิาชาติ ต100797/28 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
471 นาง น้ ามาก    ทองฮวด ต103481/28 ธ.พระพทุธบาท ส.ค. 62 2961/62
472 จ.ส.อ. ทองทศัน์    ไทรทอง ต103790/28 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
473 จ.ส.อ. วรพล    คะเณศรี ต104002/28 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
474 จ.ส.อ. วชัราวฒิุ    วรพกัตร์ ต106257/28 ธ.เชียงราย ส.ค. 62 2961/62
475 นาง สงบ    ก าหยุด ต107125/29 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
476 จ.ส.อ. สมพงษ ์   กะลาม ต107820/29 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
477 นาง ล าดวน    เชิดชมน์ ต108392/29 ธ.ยะลา ส.ค. 62 2961/62
478 นาง ประคอง  แขพรหมราช ต108641/29 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
479 นาง บญุยืน    ค าสน ต109535/29 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
480 นาย ประสิทธิ ์   นางแย้ม ต110520/29 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 62 2961/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
481 นาย คนึง    ภู่สุวรรณ์ ต111053/29 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ ส.ค. 62 2961/62
482 นาง สุนันท ์   ระงับภยั ต113692/29 ธ.ถ.รัตนาธเิบศร์ ส.ค. 62 2961/62
483 นาง เป    ปญัญาภาค ต11380/13 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 62 2961/62
484 จ.ส.ต. นิรันดร์    เที่ยงสาย ต114330/29 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 62 2961/62
485 นาย ศักด์ิสิทธิ ์   พุ่มปรีดา ต115095/29 ธ.ถ.เศรษฐกิจ 1-สมุทรสาคร ส.ค. 62 2961/62
486 นาง นาง    ชมภู ต116676/29 ธ.ชุมแพ ส.ค. 62 2961/62
487 ร.ต. สุดใจ    วงศาพาน ต117837/29 ธ.ปากเกร็ด ส.ค. 62 2961/62
488 นาย มา    พลิาชาติ ต118985/29 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
489 นาง เปร่ือง    อารีสนั่น ต119639/29 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
490 นาง วไิล    กองแก้ว ต121130/29 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ส.ค. 62 2961/62
491 นาง กรรณิการ์    ศรีพลากิจ ต121412/29 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 62 2961/62
492 ร.ต. วรพจน์    มาลัย ต124075/29 ธ.สระบรีุ ส.ค. 62 2961/62
493 น.ส. อร    จุ้ยกระจ่าง ต124427/29 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ส.ค. 62 2961/62
494 นาง จุไรรัตน์    วรรัตน์ ต125573/30 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 62 2961/62
495 นาง พยอม    วริยพงษ์ ต126086/30 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ส.ค. 62 2961/62
496 นาง ชูศรี    ยอดชลูด ต126188/30 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 62 2961/62
497 นาย สวสัด์ิ    ยาโสภา ต126414/30 ธ.บางเขน ส.ค. 62 2961/62
498 ร.ต. พรพพิฒัน์  ปรีชาธรรมชัย ต126428/30 ธ.ปกัธงชัย ส.ค. 62 2961/62
499 นาย สุวตัร    น้อยส าแดง ต127436/30 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
500 นาง เทว ี   พรหมมาก ต128206/30 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
501 นาง ทองพนู    ยืนสุข ต128618/30 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
502 นาย ศิริ    โพธิรั์ง ต132333/30 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 62 2961/62
503 ร.ต. สังเวยีน    ผาสุขใจ ต134020/30 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
504 นาง สุพตัรา    พสัิยกุล ต134067/30 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
505 พ.ต. ชูเกียรติ    ทวคูีณ ต136019/30 กรม ทพ.11 ก.ค. 62 2421/62
506 นาง ประเสริฐ  ศรีโพธิช์้าง ต136848/30 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
507 นาง สมใจ    ผิวนวล ต140244/30 ธ.อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
508 นาย สุรินทร์    เขียวแสง ต141066/30 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
509 นาย เคลือบ    สินศิริ ต141377/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 62 2961/62
510 นาง อรพณิ    ใจอารีย์ ต144910/30 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ส.ค. 62 2961/62
511 จ.ส.อ. บญุเที่ยง    บอ่แก้ว ต145868/30 ธ.แพร่ ส.ค. 62 2961/62
512 จ.ส.อ. ยุทธชัย    ทองอินทร์ ต146660/31 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 62 2961/62
513 นาง เกี้ยว    สิงหท์องลา ต147320/31 ธ.อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
514 นาย สมชาย    สกุลมหาศาล ต148621/31 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
515 นาง อนงค์    ศิริจันทรา ต150946/31 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
516 นาง ทองนาค    ชื่นอารมย์ ต151229/31 ธ.อ่างทอง ส.ค. 62 2961/62
517 นาง สุกฤตา    ต่อสุวรรณ ต151245/31 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ส.ค. 62 2961/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
518 นาง อรวนิ    สนใจ ต152431/31 ธ.โรบนิสัน ศรีราชา ส.ค. 62 2961/62
519 จ.ส.อ. นพดล    มหาวตัร ต154199/31 ขกท. มิ.ย. 62 1901/62
520 นาง สมบรูณ์    รักษม์ณี ต15492/15 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
521 จ.ส.อ. อนันตชัย  จันทรทณิ ต156049/31 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
522 นาง วมิล    กลัดประเสริฐ ต158159/31 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ส.ค. 62 2961/62
523 พ.ต. สราวธุ    ศรีวงั ต158241/31 ธ.ศรีสะเกษ ส.ค. 62 2961/62
524 นาง บญุใจ    พึ่งเกษม ต159896/31 ธ.ถ.พระรามที่ 9-ถ.เสรี 7 ส.ค. 62 2961/62
525 นาง บญุเจือ    ทองสุข ต160360/31 ธ.พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
526 ร.ต. ศุภสิทธิ ์   พร้อมสุข ต161763/31 ธ.พะเยา ส.ค. 62 2961/62
527 ร.ต. ประยูร    จันจ าปา ต162089/31 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
528 นาง พงษจ์ันทร์ จันทะวงษา ต162245/31 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
529 นาง เพญ็ศรี เหมกระศรี ต162581/31 ธ.อุทยั-อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
530 น.ส. เฉลียว    ทดัเกษ ต162742/31 ธ.บก.ทพ. ส.ค. 62 2961/62
531 นาง เอื้อน    โรจนปาน ต162799/31 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 62 2961/62
532 นาย แกะ    ค าอุ่น ต164399/31 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 62 2961/62
533 นาย ลับ    ฮ้านค า ต165136/31 ธ.ชุมแพ ส.ค. 62 2961/62
534 นาง ขึ้ม    พรหมทองรักษ์ ต165444/31 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
535 นาง สวงิ    น้อยส าแดง ต165445/31 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
536 ร.ต. อนุกูล    จันทร์จิตต์ ต165659/31 ธ.สระบรีุ ส.ค. 62 2961/62
537 จ.ส.อ. ไพฑูรย์  เชื้อเมืองพาน ต166023/31 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
538 นาง บญุเสริม  เชื้อเมืองพาน ต166024/31 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
539 นาง บวัแก้ว    วรพกัตร ต166114/31 ธ.เชียงราย ส.ค. 62 2961/62
540 จ.ส.อ. เฉลียว    ภษูา ต16706/16 ธ.อ านาจเจริญ ส.ค. 62 2961/62
541 นาง พมิพกิา    ทานัน ต167216/31 ธ.เซ็นทรัล-ภเูก็ต ส.ค. 62 2961/62
542 นาง จันทร์เปง็    ทานัน ต167217/31 ธ.เซ็นทรัล-ภเูก็ต ส.ค. 62 2961/62
543 นาง รัตนา    สายพงษพ์รรณ ต168624/32 ธ.นครชัยศรี ส.ค. 62 2961/62
544 นาง ฟองจันทร์    ธรรมขัน ต168723/32 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 62 2961/62
545 นาง ออ    พว่งจินดา ต170212/32 ธ.เพชรบรีุ ส.ค. 62 2961/62
546 จ.ส.อ. บรรจบ    พมิาลย์ ต172848/32 ธ.น่าน ส.ค. 62 2961/62
547 นาง ปราณี    สุเทพ ต173442/32 ธ.ล าปาง ส.ค. 62 2961/62
548 จ.ส.ต. ณรงค์    หรัิญสิงห์ ต175045/32 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
549 นาง สายทอง    จันทะโยธา ต175588/32 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
550 นาง สุนทร    ขันสีทา ต175653/32 ธ.สมุทรปราการ ส.ค. 62 2961/62
551 นาง สมจิต    พนัธศ์รี ต175816/32 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
552 นาง สวา    ต้ังสกุล ต176113/32 ธ.ชัยภมูิ ก.ค. 62 2421/62
553 นาง อารีย์    สุวรรณเสสังข์ ต176421/32 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
554 นาง ตุ่น    สุพสร ต176676/32 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
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555 นาง นุสรา    สวสัด์ิ ต177811/32 ธ.เทเวศร์ ส.ค. 62 2961/62
556 จ.ส.อ. ธนปกรณ์    วศิวามิตร ต178537/32 ธ.ประจันตคาม ส.ค. 62 2961/62
557 นาย ธรีะ    พงษน์ิล ต180443/32 ธ.อ่างทอง ส.ค. 62 2961/62
558 นาง หอ้ย    ฉัตรจะโปะ๊ ต180620/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
559 นาง ฤติมา    พรหมแสงใส ต181150/32 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
560 นาง สมบญุ    พลพชื ต181450/32 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ส.ค. 62 2961/62
561 ส.อ. ส ารวย    พร้อมสุข ต184378/32 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
562 นาย สมศักด์ิ  บวรวงศ์พทิกัษ์ ต185828/32 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ส.ค. 62 2961/62
563 ร.ต. พนม    ต๊ิบปะละวงศ์ ต189212/32 ธ.ล าปาง ส.ค. 62 2961/62
564 นาง ซ่าน    พริกเอียด ต190277/32 ธ.ทุ่งสง ส.ค. 62 2961/62
565 นาง บญุมี    ม้าจ่า ต191245/32 ธ.น่าน ส.ค. 62 2961/62
566 นาย ยรรยง    ผลรินทร์ ต191641/32 ธ.น่าน ส.ค. 62 2961/62
567 นาง วนัเพญ็    ผดุงทรัพย์ ต191862/32 ขกท. มิ.ย. 62 1901/62
568 จ.ส.อ. สุพรรณ    วาวแวว ต192071/32 ธ.ล าปาง ส.ค. 62 2961/62
569 นาง บวัค า    เงาแก้ว ต194595/32 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
570 นาง วจิิตรา    รัตนสุนทร ต194835/32 ธ.โสตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ ก.ค. 62 2421/62
571 นาง วมิลรัตน์    ราชกิจ ต195057/32 ธ.ถ.สรงประภา ส.ค. 62 2961/62
572 นาง สมพร    ข าปล้ืมจิตร์ ต195921/33 ธ.ถ.ประชาอุทศิ ส.ค. 62 2961/62
573 นาง ภาวติา    เรืองขจร ต195935/33 ธ.โชคชัย 4 ส.ค. 62 2961/62
574 นาง วไิลลักษณ์    ค าดีผล ต197377/33 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 62 2961/62
575 นาง สังวาลย์    เรือนก้อน ต197695/33 ธ.พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
576 นาง ร าไพ    ต้ิวทอง ต197828/33 ธ.พระพทุธบาท ส.ค. 62 2961/62
577 นาง สมหมาย    เลิศชัยภมูิ ต198572/33 ธ.ชุมแพ ส.ค. 62 2961/62
578 นาง จรัล    พาหา ต199268/33 ธ.นครชัยศรี ส.ค. 62 2961/62
579 จ.ส.อ. สาโรจน์    ศิริเทพ ต199625/33 ธ.เชียงราย ส.ค. 62 2961/62
580 นาง วฒันาพร    ปริสิทธิ์ ต200828/33 ธ.เซ็นทรัล-อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
581 นาง ทองใบ    ทศันะโสภณ ต200892/33 ธ.อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
582 นาง ภสัวลัย์    แก้วมรกต ต203526/33 ธ.เพชรบรีุ ส.ค. 62 2961/62
583 นาย สมหมาย    เกิดพบิลูย์ ต204005/33 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
584 นาง พเยาว ์   จันทร ต205323/33 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
585 นาง มุจลินท ์   อรุณรับ ต207806/33 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ส.ค. 62 2961/62
586 นาง แสงจันทร์    คณางกูร ต207898/33 ธ.บางขุนนนท์ ส.ค. 62 2961/62
587 นาง เจริญ    เพช็รกระจ่าง ต208578/33 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
588 น.ส. ละเมียด    วหิาระ ต208579/33 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
589 นาย นิคม    เพช็รกระจ่าง ต208584/33 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
590 นาย ประสิทธิ ์   เล้ียงรักษา ต208620/33 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
591 นาง ประสาทพร  ข้าวสามรวง ต210972/33 ธ.อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
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592 ส.อ. ธนพงศ์    ละแมนชัย ต213286/33 ธ.ถ.เทพารักษ์ ส.ค. 62 2961/62
593 นาง กี    ค าบุ่ง ต214212/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
594 นาง ทองใบ    เคร่ืองใจ ต214492/33 ธ.หว้ยขวาง ส.ค. 62 2961/62
595 นาง สมพร    ศรีทนั ต214600/33 ธ.เซ็นทรัล-ภเูก็ต ส.ค. 62 2961/62
596 นาง อ าพร    แก้วสถิตย์ ต214844/33 ธ.ถสรงประภา ส.ค. 62 2961/62
597 จ.ส.อ. โยง    ใจวงค์ ต215679/33 ธ.น่าน ส.ค. 62 2961/62
598 นาง ยุพนิ    วสุิทธวิฒัน์ ต216004/33 ธ.ล าปาง ส.ค. 62 2961/62
599 นาง แสงอ่อน    ลินพล ต216559/33 ธ.ล าปาง ส.ค. 62 2961/62
600 นาง ส าริด    กัวหา ต218897/33 ธ.ตาคลี ส.ค. 62 2961/62
601 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ    บวัลอย ต218940/33 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
602 นาง ศรีไพร    ผ่องโสภา ต219628/33 ธ.สิงหบ์รีุ ส.ค. 62 2961/62
603 นาย สมบติั    สุขสุคนธ์ ต220631/33 ธ.อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
604 นาง อุทยั    หอมเกษร ต220783/33 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์เซนเตอร์ ส.ค. 62 2961/62
605 นาง ปราณี    พนัธพุล ต220872/33 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
606 นาง จ าปา    โพธิเ์งิน ต221501/33 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 62 2961/62
607 นาง อรุณวดี    ทองภาพ ต221710/33 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
608 จ.ส.อ. ชินวชั์    ม่วงเกิด ต222260/33 ธ.สระบรีุ ส.ค. 62 2961/62
609 น.ส. วไิลวรรณ    แขวกระทุ่ม ต222910/33 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
610 นาง ธนัยาภทัร์    ยื่นเครือ ต223121/33 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 62 2961/62
611 นาง สุกัญญา    แสงเจริญ ต223920/33 ธ.น่าน ส.ค. 62 2961/62
612 น.ส. วงเดือน    แก้วพลอย ต223982/33 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ส.ค. 62 2961/62
613 นาง รัตนา    สมบญุ ต224118/34 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 62 2961/62
614 นาย สนิท    พรหมมาส ต22424/17 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
615 นาง สิริภทัร์    โพธิท์อง ต224492/34 ธ.พรานนก ส.ค. 62 2961/62
616 นาง อนงค์    เทพนาง ต225074/34 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ ส.ค. 62 2961/62
617 นาง เฉลียว    แสงทอง ต225134/34 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
618 นาย สมบติั    แสงทอง ต225135/34 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
619 นาง ทอง    จานแบน ต227681/34 ธ.เทเวศร์ ส.ค. 62 2961/62
620 นาง อรยา    นครสันติภาพ ต228053/34 ธ.อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
621 จ.ส.อ. ณธยศ    ชาญฤทธิ์ ต228630/34 ธ.ราชบรีุ ส.ค. 62 2961/62
622 จ.ส.อ. ไพรัตน์    พงษส์ถิตย์ ต230881/34 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 62 2961/62
623 นาง ณฐรี    เวยีงจันทร์ ต231183/34 ช.พนั.15 พล.ร.15 ก.ค. 62 2421/62
624 นาง อั้ว    ยินดี ต232149/34 ธ.ถ.เบญจมราชูทศิ-จันทบรีุ ส.ค. 62 2961/62
625 นาย ประจิน  เชาวนเนาวรัตน์ ต233425/34 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ส.ค. 62 2961/62
626 นาง วฒันา    สืบสันต์ ต233529/34 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 62 2961/62
627 นาง สมพศิ    มูลถวลิ ต233610/34 ธ.เลย ก.ค. 62 2421/62
628 นาง มาลี    บรรพหาร ต233790/34 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ส.ค. 62 2961/62
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629 นาย สุทธรัิก    มากมาย ต234204/34 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ส.ค. 62 2961/62
630 นาง จรูญศรี    แก้วมณี ต235006/34 ธ.บางแค ส.ค. 62 2961/62
631 นาย ดอกไม้    ปราบโจร ต23525/18 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
632 จ.ส.อ. วชิัย    แสนณรงค์ ต235749/34 ธ.หา้งฉัตร ส.ค. 62 2961/62
633 นาง สมพศิ    พสิิฐอมรชัย ต236519/34 ธ.บางล าภู ส.ค. 62 2961/62
634 นาง อ าไพ    แก้วน้อย ต236695/34 ธ.กระทุ่มแบน ส.ค. 62 2961/62
635 นาง สุมาลี    เล่ือมใส ต236915/34 ธ.สะพานควาย ส.ค. 62 2961/62
636 นาง ดาวเรือง    แจ่มจ ารัส ต237338/34 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ ส.ค. 62 2961/62
637 นาง นุรีย์    ชิตพงศ์ ต237372/34 ธ.นครศรีธรรมราช ส.ค. 62 2961/62
638 จ.ส.อ. อนันต์  ไชยประดิษฐ์ ต237579/34 ธ.ยะลา ส.ค. 62 2961/62
639 นาง โสภา    สุกกล่ า ต238130/34 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ส.ค. 62 2961/62
640 ร.ต. วนัชัย    มณีเอี่ยม ต238309/34 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 ส.ค. 62 2961/62
641 นาย แสวง    หรัิญสิงห์ ต238770/34 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
642 นาง ค าสี    ฟองย้อย ต240078/34 ธ.ยโสธร ส.ค. 62 2961/62
643 นาย ไพฑูรย์    อุบลพนัธ์ ต240079/34 ธ.ยโสธร ส.ค. 62 2961/62
644 นาง อ าไพ    อินพทิกัษ์ ต240820/34 ธ.ราชประสงค์ ส.ค. 62 2961/62
645 นาง ร าไพ    นักร้อง ต241026/34 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 62 2961/62
646 นาง เหล่ือม    มะปะเข ต241687/34 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 62 2961/62
647 นาง คัทรียา    ดิษสมาน ต241917/34 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
648 นาง เพญ็    บญุสุภาพ ต24195/18 ธ.อ านาจเจริญ ส.ค. 62 2961/62
649 นาย ไชยยงค์    บวัแก้ว ต242525/34 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
650 นาง กาบทอง  วงศ์พริิยะกุล ต243667/34 ธ.พะเยา ส.ค. 62 2961/62
651 นาย บญุส่ง    สิงหต์า ต244043/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
652 นาง นงค์นุช  ละอองนวน ต244053/34 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ส.ค. 62 2961/62
653 นาง อนันต์    สุขก้อน ต244080/34 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
654 นาย อนุรักษ ์   ก าจัด ต246628/34 ธ.สระบรีุ ส.ค. 62 2961/62
655 นาง สมปอง    สิงหอ์ุบล ต246680/34 ธ.สระบรีุ ส.ค. 62 2961/62
656 น.ส. กิ่งแก้ว    ภู่เต็ง ต246907/34 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ ส.ค. 62 2961/62
657 ร.ต.(ทอ.) ละมูล    จุริทะโย ต247867/35 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 62 2961/62
658 นาง สุภธัรา    สิงหเ์ถื่อน ต248167/35 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 62 2961/62
659 นาง สมใจ    อินศิริ ต249680/35 ธ.นครนายก ส.ค. 62 2961/62
660 จ.ส.อ. วทิยา  พฒิุประภาส ต249931/35 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
661 นาง อรศรี    พฒิุประภาส ต249947/35 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
662 นาง นิทรา    วงษว์อน ต251537/35 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
663 นาง ผ่อน    บดุดาหวงั ต252661/35 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ส.ค. 62 2961/62
664 นาง ทองค า    เหมืองหม้อ ต25418/18 ธ.ล าปาง ส.ค. 62 2961/62
665 นาง ประเสริฐ    มีเปี่ยม ต254979/35 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ส.ค. 62 2961/62
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666 จ.ส.อ. เนติธร    วงษจ์ าปา ต255193/35 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 62 2961/62
667 นาย อภชิาติ    พลิาวลัย์ ต256166/35 ธ.อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
668 นาย เลียม    เหลือผล ต256472/35 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
669 นาง สุนิสา    สุวรรณภกัดี ต256512/35 ธ.เซ็นทรัล-อิสติวลิล์ ส.ค. 62 2961/62
670 นาง สมบรูณ์    ตรีวงษ์ ต256599/35 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
671 ส.อ. ประสิทธิ ์   มั่นโพธิ์ ต257872/35 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
672 นาง สุทยั    พวงช้อย ต261015/35 ธ.หล่มสัก ก.ค. 62 2421/62
673 นาย สนม    สาตะโยธนิ ต261563/35 ธ.พญาไท ก.ค. 62 2421/62
674 นาง นงลักษณ์    มณีเอี่ยม ต261858/35 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 ส.ค. 62 2961/62
675 นาง ทองใหม่    สิมมา ต262418/35 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 62 2961/62
676 นาง สุวคนธ ์   เพชรคล้าย ต26345/18 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ส.ค. 62 2961/62
677 นาย ขจรเกียรติ    ข ามงคล ต264289/36 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
678 นาย สวรรค์    พลิาวลัย์ ต26755/18 ธ.อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
679 นาง ตรีเนตร    แย้มไสว ต267591/36 ธ.วงัน้อย ส.ค. 62 2961/62
680 นาง สมนึก    วสัิยเพยีร ต269092/36 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
681 นาง พรศิลป ์   เหลาแตว ต270790/36 ธ.สกลนคร ส.ค. 62 2961/62
682 นาง ผกากรอง    วฒิุสินธ์ ต271034/36 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
683 นาง พรเพญ็    ทบัทมิ ต271383/36 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
684 จ.ส.ต. ไพรวลัย์  หงษป์ระสิทธิ์ ต271976/36 ธ.เลย ส.ค. 62 2961/62
685 นาง สุภาภรณ์    ศรีหลัก ต272093/36 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
686 นาง บศุรินทร์    หล้าหาร ต272108/36 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
687 นาง วรีญา    วงษจ์ าปา ต273371/36 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 62 2961/62
688 นาย สุกิจ    แถมพยัคฆ์ ต276285/37 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
689 นาง วรีะวรรณ    ปญัญาภู ต276873/37 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
690 นาง ภคัภร    โพล้งละ ต277185/37 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ส.ค. 62 2961/62
691 ส.ต. ดนัย    นัยจิตร ต277215/37 ธ.อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
692 นาย ฮง    เลิศอังกูร ต277562/37 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
693 นาง สุชาดา    เชิดชูเผ่าพงศ์ ต277976/37 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 62 2961/62
694 นาง เฉลียว    ทบัทรวง ต278984/37 ธ.ตาคลี ส.ค. 62 2961/62
695 นาง กาญจนา    จินาต๊ิบ ต279291/37 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
696 ส.ต. ศุภมิตร    คงอยู่ ต279789/37 พนั.สท. ก.ค. 62 2421/62
697 นาง ศิริพร    ขันทองค า ต281320/37 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
698 นาง บญุส่ง    เพง็ลี ต28308/18 ธ.ย่อยเซียร์ - รังสิต ส.ค. 62 2961/62
699 จ.ส.อ. มุก    สกุลไทย ต283305/37 ธ.ราชบรีุ ส.ค. 62 2961/62
700 นาง สมพร    มะปะเข ต284008/38 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 62 2961/62
701 นาง รัตติยา    แม้นรักษา ต284647/38 ธ.อ้อมใหญ่ ก.ค. 62 2421/62
702 นาง เจริญศรี    วงษค์รุธ ต286724/38 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
703 นาง ศศิประภา    แก้วเข้ม ต287373/38 ธ.เชียงราย ส.ค. 62 2961/62
704 นาย ถาวร    ใจมั่น ต287671/38 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์เซนเตอร์ ส.ค. 62 2961/62
705 นาง พมิพ ์   ศรลัมพ์ ต290084/38 ธ.ปราจีนบรีุ ส.ค. 62 2961/62
706 นาย เปล่ียน    จันสมัย ต290545/38 ธ.กระทุ่มแบน ส.ค. 62 2961/62
707 นาง บญุมา    ม่วงทรัพย์สม ต29152/19 ธ.ทา่เรือ ส.ค. 62 2961/62
708 นาง จันทร์พมิพ ์   เจริญเกตุ ต32291/19 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
709 นาง มลิวลัย์    กองศาลา ต32838/20 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 62 2961/62
710 ร.อ. จรูญ    บญุน ามา ต35478/20 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
711 จ.ส.อ. สุนทร    วลัิยกุล ต41470/22 ธ.พนัสนิคม ส.ค. 62 2961/62
712 นาง กรรณิกา    สาระบตุร ต42013/22 ธ.ล าปาง ส.ค. 62 2961/62
713 นาง ส ารวย    เลิศเสถียร ต44056/22 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
714 นาง อารยา    ส าราญรมย์ ต47524/22 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
715 นาง พเยาว ์   พรหมมาส ต47762/23 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
716 นาง เพญ็ศรี    ดวงจันทร์ ต51925/23 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
717 นาย ทองพลู    สุขสุนทรี ต52081/23 ธ.นครนายก ส.ค. 62 2961/62
718 นาง ศิวพร    ทวชีัย ต52225/23 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น ส.ค. 62 2961/62
719 นาง แดง    กาญจนจิตต์ ต54069/23 ธ.อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
720 นาง ขนิษฐา    ตันศิริ ต54377/23 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
721 นาง กนกพร    พงษภ์กัดี ต55703/24 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ส.ค. 62 2961/62
722 นาย ถวลัย์    รอดเริงร่ืน ต55890/24 ธ.กระทุ่มแบน ส.ค. 62 2961/62
723 นาง เฉลียว    เงินหอ้ย ต59088/24 ธ.ส านักพหลโยธนิ ส.ค. 62 2961/62
724 นาง จ าลอง    กลัดแปน้ ต59372/24 ธ.เพชรเกษม พาวเวอร์ ส.ค. 62 2961/62
725 นาง จรูญ    ฉ่ าเฉื่อย ต59785/25 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ส.ค. 62 2961/62
726 นาง ประยูรศรี    วอ่งไว ต61226/25 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 62 2961/62
727 จ.ส.อ. บริบรูณ์    อินทะวงษ์ ต63635/25 ธ.อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
728 นาง สุภาพ    ประชากูล ต63779/25 ธ.เสนานิคม ส.ค. 62 2961/62
729 นาง ปุ่น    ยศหลวงทุ่ม ต66589/25 ธ.ถ.ประจักษ์-ศาลหลักเมือง ส.ค. 62 2961/62
730 จ.ส.อ. สนทยา    ทองเต็มถุง ต66777/25 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 62 2961/62
731 นาง จ าเนียร    คงสวสัด์ิ ต67108/25 ธ.เตาปนู ส.ค. 62 2961/62
732 นาย มนตรี    โพธิม์าก ต67343/26 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
733 ส.อ. ชัยณรงค์    วงษเ์ที่ยง ต67998/26 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
734 ร.ต. กัมชัย    สิมมา ต68602/26 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 62 2961/62
735 นาง ทเุรียน    วรปญัญา ต69151/26 ธ.รามอินทรา กม.4 ส.ค. 62 2961/62
736 นาง ทองใบ    นุ่มโต ต69286/26 ธ.รังสิต-คลอง 3 ส.ค. 62 2961/62
737 นาง บวัลา    นาอุดม ต69956/26 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี ส.ค. 62 2961/62
738 นาง อุไร    โพธิม์าก ต72031/26 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
739 นาย สุวทิย์    ปิ่นทอง ต72067/26 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
740 นาง จ าปา    ปณุกะบตุร ต73425/26 ธ.ราชบรีุ ส.ค. 62 2961/62
741 ร.ต. นิกูล    อินทวี ต73514/26 ส่วนกลาง ก.ค. 62 2421/62
742 นาง กี    เนตรศิริ ต75868/26 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
743 นาง ถวลิ    นนทก์ระโทก ต77906/26 ธ.โชคชัย 4 ส.ค. 62 2961/62
744 นาง อุทยัวรรณ   แก้วสถิตย์ ต79157/26 ธ.ถ.สรงประภา ส.ค. 62 2961/62
745 พ.ท. พรศักด์ิ    วรีะธรรม ต80241/27 ธ.เชียงราย ส.ค. 62 2961/62
746 นาง ส าเนียง    ตรีวธุ ต81185/27 ธ.อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
747 จ.ส.อ. ธน    ธนส าราญสุข ต81904/27 ธ.พษิณุโลก ส.ค. 62 2961/62
748 นาง กาง    เคนโพธิ์ ต82240/27 ธ.อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
749 นาย ขุนทอง    ปรอดโปร่ง ต87598/27 ธ.สุพรรณบรีุ ส.ค. 62 2961/62
750 นาง ไพเราะ    จันทวงษ์ ต89000/27 ธ.อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
751 จ.ส.อ. ปราโมทย์    นิยมสินธุ ต95874/28 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
752 นาง พยนต์    นิยมสินธุ์ ต95884/28 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
753 นาย รุจิเรก    ทตัตานนท์ ต96751/28 ธ.เตาปนู ส.ค. 62 2961/62
754 นาง ทนันทว์รัิช  แสนยะนันท์ ส10503/24 ธ.รังสิต-คลอง 3 ส.ค. 62 2961/62
755 นาง สุวรรณี    หงสกุล ส11929/26 ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ส.ค. 62 2961/62
756 นาง แสงอรุณ    ปั้นนพศรี ส14169/27 ธ.ล าปาง ส.ค. 62 2961/62
757 ร.อ. สมศักด์ิ    นิยมสินธุ์ ส14931/28 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
758 พ.ท. นราธปิต์  ปอ้มปอ้งกัน ส15031/28 ธ.อยุธยา ส.ค. 62 2961/62
759 นาย สุริยัน    ศรีอุทยั ส16106/29 ธ.ส านักพหลโยธนิ ส.ค. 62 2961/62
760 นาง จันทร์เพญ็  โผนชนะ ส16107/29 ธ.ส านักพหลโยธนิ ส.ค. 62 2961/62
761 นาง ทวาย    สมศักด์ิ ส16226/29 ธ.บางบวัทอง ส.ค. 62 2961/62
762 นาง ฉอ้อน    สุขพร้อม ส16443/29 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 62 2961/62
763 น.ส. กัญญา    เล้ียงบ ารุง ส17689/30 ธ.ถ.สุขสวสัด์ิ-ราษฎร์บรูณะ ส.ค. 62 2961/62
764 นาง กมลมาศ    สุวรรณเขต ส18613/31 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
765 นาง วฒันาวรรณ  ศรายุทธ ส20224/32 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 62 2961/62
766 พ.อ. บญุยัง    ศรีสมพงษ์ ส20402/32 ธ.นครนายก ส.ค. 62 2961/62
767 นาง อัมพร    กูบฉิม ส21734/33 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
768 นาง พชัรินทร์    กุลศรี ส22188/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ส.ค. 62 2961/62
769 นาง บญุรมย์    ผ่องแผ้ว ส2322/10 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ส.ค. 62 2961/62
770 นาง เพชรา  พนัธุพ์ทิย์แพทย์ ส24079/35 ธ.ถ.ช้างคลาน-ช.ม. ส.ค. 62 2961/62
771 นาง สุกัญญา    ผลวเิศษ ส24820/36 ธ.รามอินทรา กม.8 ส.ค. 62 2961/62
772 นาง ประทมุ    ภกัดีพงษ์ ส2617/11 ธ.ล าปาง ส.ค. 62 2961/62
773 นาง เพญ็พมิพศิา  วงษรั์ตน์ ส5536/17 ธ.ถ.พฒันาการ ส.ค. 62 2961/62
774 พ.อ. ดิเรก  ศรีสุริยจันทร์ ส6444/18 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 62 2961/62
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หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก  หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี้  ส าเนาทะเบยีนบา้น,   ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
    และใบส าคัญความเหน็แพทย์
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ     ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอน
    สภาพจึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ 
    ใหติ้ดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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