
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 ส.อ.ญ. ปาริชาต  ปรางค์ถาวร 5395001185 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 62 4021/62
2 นาง รัมณีย์    ทรัพย์ประมูล 5396001303 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
3 นาง จรูญ    เศรษฐี 5396001944 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 62 4021/62
4 นาง บญุทรง    ยอดรัตน์ 5396002982 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ต.ค. 62 4021/62
5 นาง พชัราภรณ์    พนัธมิตร 5396004257 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ต.ค. 62 4021/62
6 พ.อ.ญ. นิภาพรรณ  ทองเงิน 5401019505 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 62 4021/62
7 นาง นิรบล    สุภา 5402010209 มทบ.210 ก.ย. 62 3481/62
8 นาย ทนิกร    พชิัยธรรม 5405005446 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
9 นาย ดลพฒัน์    คุ้มสกุล 5405005622 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
10 ร.ต. วนัสุริยา  วนัอารยวงศ์ 5405019675 ธ.ยะลา ต.ค. 62 4021/62
11 นาง เฉลิม    ชอบคุย 5406002166 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
12 นาง บญุมี    ผาทอง 5406002659 ม.5 รอ. ก.ย. 62 3481/62
13 นาง ลัดดาวลัย์    ขาวทอง 5406003339 ธ.เซ็ลทรัล หาดใหญ่ ต.ค. 62 4021/62
14 นาง บวัทอง    กองโชค 5406005494 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
15 นาง อรุณี    อุ่นอารมย์ 5406009684 ธ.แพร่ ต.ค. 62 4021/62
16 นาง เอมอร    ดอนประสิม 5406010056 ธ.อุดรธานี ต.ค. 62 4021/62
17 นาง มยุรี    กระทู้ 5406010962 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 62 4021/62
18 น.ส. สุกัญญา  จันทร์จ ารัส 5406011357 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 62 4021/62
19 นาง เพญ็นภา    เจกะ 5406011882 ธ.อุดรธานี ต.ค. 62 4021/62
20 นาง โสภา    เมอร์ฟี่ 5406012016 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ต.ค. 62 4021/62
21 น.ส. เรณู    เจียบเกาะ 5406013203 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 62 3481/62
22 นาง นิดา    เพชรผ่อง 5406014491 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
23 นาง พนัธรี    บรรจง 5410002451 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 62 4021/62
24 นาง อัมพร    ศุภมานพ 5410002888 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
25 นาง ทพิวรรณ    โหละสุต 5410003170 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ ต.ค. 62 4021/62
26 นาง ยุพา    สบายยิ่ง 5410007503 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 62 4021/62
27 ร.ท. เชาวลิต    คล้ิงทอง 5410012996 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 62 4021/62
28 ร.อ.หญิง ชฎารัตน์  คงพลู 5410017011 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 62 4021/62
29 จ.ส.อ. อภเินตร    ศรีทะ 5410019988 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
30 นาง วไิลพร    ยังวลัิย 5410020851 ช.3 ก.ย. 62 3481/62
31 นาง ทองค า    แก้วอู๋ 5410021393 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 62 4021/62
32 นาง สินาพร    ค าน่าน 5410023684 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ ต.ค. 62 4021/62
33 นาง ราตรี    กล่ าทมิ 5420000854 ธ.อยุธยา ต.ค. 62 4021/62
34 นาง วนัดี    พลูสมบติั 5420001131 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
35 นาง ธญัรดา  หว้ยจันทร์ 5420001252 ม.4 รอ. ก.ย. 62 3481/62
36 นาง ธญัชนก  อินทร์นอก 5420001647 กรม ทพ.12 ก.ย. 62 3481/62
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37 นาง ไพทนู    ต้ังใจ 5420003341 ธ.ฟวิเจอร์ รังสิต ต.ค. 62 4021/62
38 น.ส. กองกนก  กระบอกโท 5420003384 ธ.สกลนคร ต.ค. 62 4021/62
39 จ.ส.อ. จิรวฒัน์  พลูสวสัด์ิ 5420003956 มทบ.25 ก.ย. 62 3481/62
40 นาง เรือย    พลูสวสัด์ิ 5420003970 มทบ.25 ก.ย. 62 3481/62
41 นาง อินทลิา    หงษว์จิิตร์ 5420004219 มทบ.11 พ.ค. 62 1461/62
42 นาง พศิมัย    ชาวนา 5420004335 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 62 4021/62
43 นาง โพธิศ์รี    นิติพจน์ 5420005464 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 62 4021/62
44 นาง ศรินนา    บญุทา 5420005467 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 62 4021/62
45 นาย ภาคภมูิ    จันทร์สวน 5420009665 ธ.กระทุ่มแบน ก.ย. 62 3481/62
46 จ.ส.อ. สธนนทน์   วมิุตธนาวสิิฐ 5430001249 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 62 4021/62
47 นาง จุฬา    โพธิ 5430001890 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 62 4021/62
48 นาง สลักจิต    บญุคุ้ม 5430002227 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
49 นาง วาสนา    นาคสมพนัธ์ 5430003772 ธ.ส านักพหลโยธนิ ต.ค. 62 4021/62
50 ร.ท. จเร    โรจนศวญิญา 5430003871 ร.5 พนั.3 ก.ย. 62 3481/62
51 ส.อ. ศิวะฤกษ ์   เพชรรุ่ง 5430005288 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
52 นาง สมหมาย    เจริญสุข 5430006358 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ต.ค. 62 4021/62
53 จ.ส.อ. มณฑล    ทองทพิย์ 5430006515 ธ.แจ้งวฒันะ ต.ค. 62 4021/62
54 จ.ส.อ. ธนวฒัน์  เลิศศิริวนิชกุล 5430006679 ธ.ยโสธร ต.ค. 62 4021/62
55 นาง ทองเหรียญ  ไชยศรีฮาด 5430007094 ธ.เลย ต.ค. 62 4021/62
56 นาง สุดารัตน์  รังด่านจาก 5430007750 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ ต.ค. 62 4021/62
57 นาง อ าไพ    วงศืสวสัด์ิ 5430007926 ธ.สุราษฎร์ธานี ต.ค. 62 4021/62
58 อส.ทพ. ภชุพงษ ์   สุรสิทธิ์ 5430009370 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 62 4021/62
59 นาง วรรณา  โรจนศวญิญา 5430009524 ร.5 พนั.3 ก.ย. 62 3481/62
60 นาง จุรีมาท    ภู่พนัธ์ 5440001668 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 62 4021/62
61 นาย เส็ง    ผาเงิน 5440004166 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 62 4021/62
62 นาย วนันพ    ชื่นจิตต์ 5440004534 ธ.บางบวัทอง ต.ค. 62 4021/62
63 ส.อ. สงค์กาญ    มีชัย 5440008397 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
64 อส.ทพ. บญุเลิศ  พอ่ขันชาย 5440008708 ธ.สกลนคร ต.ค. 62 4021/62
65 จ.ส.อ. ไพฑูรย์    บญุยอด 5440009223 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
66 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ   สุขโล้ 5440009393 รร.นส.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
67 จ.ส.อ. ณัฐพล    คัมภท์วี 5440010601 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ต.ค. 62 4021/62
68 นาง ส ารวญ    จงเจริญ 5450000349 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ต.ค. 62 4021/62
69 นาย พศัศักด์ิ  สิริธารเบญจกุล 5450002948 ธ.บิ๊กซี นครปฐม ต.ค. 62 4021/62
70 น.ส. กัญญณัฎฐ์  สิริธารเบญจกุล 5450002956 ธ.บิ๊กซี นครปฐม ต.ค. 62 4021/62
71 นาย สุทธพิร    ดวงพรหม 5450004244 ธ.ทรัพย์ไพรวลัย์ ต.ค. 62 4021/62
72 น.ส. รุ่งรววีรรณ    ถากันหา 5450007776 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 62 4021/62
73 จ.ส.อ. ภมูิรพ ี   บญุข า 5450007830 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาง เสาวนีย์    ยินงาม 5450008942 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ต.ค. 62 4021/62
75 น.ส. ขวญัตา    เกตุนคร 5450011242 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
76 นาง สมควร    นกขุนทอง 5450011502 ธ.รามอินทรา กม.4 ต.ค. 62 4021/62
77 น.ส. บญุทพิา  เอี่ยมสะอาด 5450011665 ธ.บางบวั ต.ค. 62 4021/62
78 นาง เบญจวรรณ    ตาปาง 5450012972 ธ.นางรอง ต.ค. 62 4021/62
79 นาง วชัรินทร์    ศรีทะ 5450013912 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
80 นาง เปรมฤดี    ตัณฑิกุล 5450014072 ธ.สกลนคร ต.ค. 62 4021/62
81 นาง สมใจ    อุตอามาตย์ 5450014567 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ต.ค. 62 4021/62
82 นาง จิณหน์ิภา    นาคทอง 5450014580 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
83 นาง บญุเสริม    บญุข า 5460000882 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
84 นาง สุธาสินี  ฤกษส์มบรูณ์ดี 5460001425 ธ.เซ็นทรัล- อุดรธานี ต.ค. 62 4021/62
85 จ.ส.อ. สยาม    นิวาสวงศ์ 5460002641 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 62 4021/62
86 นาง พวงทอง    นิยมวทิย์ 5460003478 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 62 4021/62
87 นาง รัชนี    ปาปะโข 5460006745 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.ย. 62 3481/62
88 นาง ล าพนัธ ์   ประนิล 5460006750 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.ย. 62 3481/62
89 นาย ชาญ    มีชัย 5460007845 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
90 นาง บวัลัย    มีชัย 5460007847 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
91 นาง จุไรรัตน์    แพตระกูล 5460008427 ธ.สมุทรสาคร ต.ค. 62 4021/62
92 น.ส. ณัฐพชิญ์  สิริธารเบญจกุล 5460008465 ธ.บิ๊กซี นครปฐม ต.ค. 62 4021/62
93 นาง เพญ็ไล    วฒิุกิจ 5460009678 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 62 4021/62
94 นาง นวพรรณ    ฐิตสาร 5460010425 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ต.ค. 62 4021/62
95 นาง จันทรา    สุขมะโน 5460013082 ธ.อยุธยา ต.ค. 62 4021/62
96 นาง ดารัตน์    ไทยภกัดี 5460014804 ธ.เดอะมอลล์-บางแค ต.ค. 62 4021/62
97 ส.อ. ภทัราวธุ    ผาทอง 5460016053 ม.5 รอ. ก.ย. 62 3481/62
98 นาง ยุพนิ    เครือวลัย์ 5470000610 ธ.ล าปาง ต.ค. 62 4021/62
99 นาย พรศักด์ิ    ไวยจินดา 5470000798 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ต.ค. 62 4021/62
100 นาย พรศึก    ไวยจินดา 5470000799 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ต.ค. 62 4021/62
101 ส.อ. ประวติ    ยานสุวรรณ์ 5470001897 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 62 4021/62
102 นาย ประสิทธิ ์   น้อยสอาด 5470003066 ธ.เมืองเอก-รังสิต ต.ค. 62 4021/62
103 นาง วริศรา    พนิิจไพบลูย์ 5470006230 ธ.วงศ์สวา่ง เซนเตอร์ ต.ค. 62 4021/62
104 นาง สมใจ    รักษาสัตย์ 5470006397 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ ต.ค. 62 4021/62
105 นาย นันทพร    เรือนงาม 5470006594 ธ.บางบอน ต.ค. 62 4021/62
106 จ.ส.อ. ธวชัชัย    สวา่ง 5470007596 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 62 4021/62
107 จ.ส.อ. อุดม  อุ่นสุนทรพทิกัษ์ 5470007644 สลก.ทบ. พ.ค. 62 1461/62
108 น.ส. วนัดี    โพธิม์าก 5480000220 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
109 จ.ส.อ. หนูจันทร์  พรมชมชา 5480002255 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 62 4021/62
110 นาง ทวาย    วงษเ์วช 5480004122 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 นาย บญุมี    บตุรหนองหวา้ 5480006917 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 62 4021/62
112 นาง พมิพา    บญุมากูล 5480008421 ธ.สระบรีุ ต.ค. 62 4021/62
113 นาง ทองไสย    ชาวงศ์ศรี 5480008894 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 62 4021/62
114 นาง ยุพา    รุ่งเรือง 5480010948 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 62 4021/62
115 นาย โทน    บญุข า 5490001515 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
116 จ.ส.ต. ชนกฐมน    ทะโทน 5490002146 ร.21 พนั.1 รอ. ก.ย. 62 3481/62
117 นาง หสัยา    สุบนิ 5490003612 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
118 นาง ดวงใจ    ดีพฒันกุล 5490004703 ธ.ล าปาง ต.ค. 62 4021/62
119 นาง อุไร    วไิลพนัธุ์ 5490005829 ธ.ชลบรีุ ต.ค. 62 4021/62
120 น.ส. จินตนา  รัตนอุทยัพร 5490006831 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 62 4021/62
121 นาย สมบรูณ์    วงษช์ื่น 5490006833 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 62 4021/62
122 นาย สิทธชิัย  แก้วเมืองมูล 5490007376 ธ.ล าปาง ต.ค. 62 4021/62
123 ส.อ. จิตรกร    นันต๊ะรัตน์ 5490008607 ธ.เชียงราย ต.ค. 62 4021/62
124 นาง กัลยา    รีเรืองชัย 5490009144 ธ.พนัสนิคม ต.ค. 62 4021/62
125 นาง สมหมาย    พดุสโต 5490009666 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 62 4021/62
126 นาย โสภา    พดุสโต 5490009667 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 62 4021/62
127 ส.อ. สงัด    เพง็อารีย์ 5490009749 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 62 4021/62
128 พ.ต. ณัฐ    พุ่มหรดี 5490010764 ธ.พญาไท ต.ค. 62 4021/62
129 จ.ส.ต. นุกูล    วภิาค 5490012148 ร.12 พนั.1 รอ. ก.ย. 62 3481/62
130 ส.อ. สุรชาติ    คงคลอด 5490012986 มทบ.42 ก.ย. 62 3481/62
131 จ.ส.อ. พนัธภ์ชิาติ  ฉิมเรือง 5500000967 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
132 นาง อ าพร    หงษสิ์บสาม 5500003561 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 62 4021/62
133 น.ส. สาวกิา    รูปเจริญ 5500004834 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
134 น.ส. จันทร์เพญ็  สายกระสินธุ์ 5500007407 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ต.ค. 62 4021/62
135 ส.อ. เอกชัย    หนูเนียม 5510002389 มทบ.41 ก.ย. 62 3481/62
136 นาง ณัฐชาภา    คิดอ่าน 5510002476 ธ.ล าปาง ต.ค. 62 4021/62
137 นาง สหพร    คัมภท์วี 5510003389 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ต.ค. 62 4021/62
138 น.ส. นิตยา    แสนยันต์ 5510005004 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
139 ส.อ. สุวฒัน์  แดงประสิทธพิร 5520000145 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ต.ค. 62 4021/62
140 นาง ธณิดา    แคนไชย 5520000520 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 62 4021/62
141 นาง กฤษณา    วงค์ผาบตุร 5520003545 ธ.เซ็ลทรัล อุบลฯ ต.ค. 62 4021/62
142 ส.อ. สุทธพิงศ์    นามนาค 5520005128 ธ. โลตัส โคราช 2 ต.ค. 62 4021/62
143 ส.อ. ณัฐธพงศ์    คานไธสง 5520005429 พธ.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
144 ส.ต. ไกรกมล    ปกัษา 5520006110 พนั.ซบร.กรม สน.2 ก.ย. 62 3481/62
145 นาย อนันต์    เกิดยิ้ม 5520007295 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ต.ค. 62 4021/62
146 นาง อรทยั    จ าปาทอง 5520008104 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 62 4021/62
147 นาง ธนธร    รักสุจริต 5520008937 ธ.สถาบนัราชภฎัเพชรบรีุ ต.ค. 62 4021/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 ส.อ. อรรถพล    ประทปี 5520009718 กรม ทพ.42 ก.ย. 62 3481/62
149 นาง สุนทรา    เอี่ยมพานิช 5520011787 ธ.โชคชัย 4 ต.ค. 62 4021/62
150 นาง พทิยา    ฤทธร่ิวม 5520012339 ธ.สกลนคร ต.ค. 62 4021/62
151 พล.อส. ไพบลูย์  เติมสินสุข 5520012664 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
152 นาง สมพศิ    เติมสินสุข 5520012666 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
153 ส.อ. อนุชา    จินดาพงษ์ 5520015503 กรม ทพ.14 ก.ย. 62 3481/62
154 ส.ต. อิทธพิร    จันทร์เจริญ 5520016601 ธ.สุราษฎร์ธานี ต.ค. 62 4021/62
155 ส.อ. ณัฐวฒิุ    แก้วเพชร 5520017719 ร.31 พนั.3 รอ. ก.ย. 62 3481/62
156 ส.อ. พเิชษฐ์    ดวงสมศรี 5520017880 ร.16 พนั.1 ส.ค. 62 2961/62
157 นาง วลัยภรณ์  เจริญภกัตร์ 5520018917 ธ.บางบวั ต.ค. 62 4021/62
158 นาย ชัยวฒัน์    มีผลกิจ 5530000017 ธ.อุทยั-อยุธยา ต.ค. 62 4021/62
159 นาง สุวรรณา    ผิวแดง 5530001455 ธ.แม่สอด ต.ค. 62 4021/62
160 นาย เสกสรร    ดีหนู 5530001872 ธ.แม่สอด ต.ค. 62 4021/62
161 นาง ฐานิดา    จั่นนพรัตน์ 5530002520 ธ.สระบรีุ ต.ค. 62 4021/62
162 นาย ประนอม    สังข์โกมล 5530002524 มทบ.25 ก.ย. 62 3481/62
163 นาง สุนันทา    พลูสวสัด์ิ 5530002525 มทบ.25 ก.ย. 62 3481/62
164 ส.อ. ประดิษฐ์    สายตรี 5530007406 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
165 พลฯ ณัฐมนต์    อินทร์สังข์ 5530008330 ธ.ถนนสุขาภบิาล 1 ต.ค. 62 4021/62
166 อส.ทพ. ธรีะพล    ขันสิงห์ 5530008596 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
167 อส.ทพ. วนัชนะ    ผาสุข 5530008695 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
168 อส.ทพ. อภสิิทธิ ์   สวสัดี 5530009289 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
169 นาง ทบัทมิ    โพธิศ์รี 5530009781 ร.3 พนั.2 ก.ย. 62 3481/62
170 ส.อ. ชรัส    ปั้นแจ่ม 5540000068 ขส.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
171 ส.อ. จตุรพล    เมฆโพธิ์ 5540002851 กรม ทพ.33 มิ.ย. 62 1901/62
172 ส.ต. เพชร    ยาวะรักษ์ 5540003590 ร้อย.ม.(ลว.) 6 ก.ย. 62 3481/62
173 นาง นงลักษณ์    ดูแก้ว 5540004024 ธ.พะเยา ก.ย. 62 3481/62
174 น.ส. กาหลง    ช่วยชู 5540004817 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
175 นาย ก าพล    คงสบาย 5540005057 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 62 4021/62
176 นาย ธรีะศักด์ิ    มีระหาญ 5540005371 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 62 4021/62
177 อส.ทพ. สายัณห ์  แก้วเทยีมทอง 5540006505 กรม ทพ.42 ก.ย. 62 3481/62
178 น.ส. รวพิรรัตน์  ทฆีวฒัน์ปญุญเดช 5540007877 ธ.เสนานิคม ต.ค. 62 4021/62
179 อส.ทพ. ทมิฬ    อินทร์ทอง 5540008192 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
180 ส.ท. โสภณ    ลาวงษ์ 5540009135 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
181 อส.ทพ. กล่อง    ต้นค า 5550002418 ธ.เลย ก.ย. 62 3481/62
182 อส.ทพ. ศักด์ิณรงค์  สุวรรณขาว 5550002751 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
183 ส.ท. ศุภชัย    กันธะวนั 5550002952 ร.21 พนั.2 รอ. ก.ย. 62 3481/62
184 อส.ทพ. สมบรูณ์    นารี 5550006200 ธ.เลย ต.ค. 62 4021/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 อส.ทพ. มูล    กุลมาศ 5550006885 ธ.นางรอง ต.ค. 62 4021/62
186 ส.ต. รังสิดล    เนือเรง 5550007281 ทน.4 ก.ย. 62 3481/62
187 อส.ทพ. บญุญฤทธิ ์  ฟกัช้าง 5550007697 กรม ทพ.14 ก.ย. 62 3481/62
188 น.ส. ปราณี    สุตศิริ 5550008379 ธ.สะพานควาย ต.ค. 62 4021/62
189 ส.อ. ชนสรณ์    จารุสาร 5550012306 ร.152 พนั.3 ก.ย. 62 3481/62
190 นาง นภมณี    ภู่ละมัย 5550012421 ธ.ถนนติวานนท์ ต.ค. 62 4021/62
191 ส.อ. อนัฐพล    ทองล่ิม 5560004513 ธ.อ่างทอง ต.ค. 62 4021/62
192 น.ส. รัชฎากรณ์    สายตรี 5560004599 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
193 นาง หนูทพิย์    คลังกลาง 5560004600 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
194 น.ส. รสสุคนธ ์   นันนวน 5560004798 สง.ปรมน.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
195 นาง วฒันา    จ าเริญ 5560005832 ธ.ถ.สรงประภา ต.ค. 62 4021/62
196 นาง ทองมี    ไปบน 5560007709 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 62 4021/62
197 อส.ทพ. อนุชิต    เชื้อทอง 5560008155 กรม ทพ.11 ก.ย. 62 3481/62
198 อส.ทพ. วฒิุพงศ์    กรมนวน 5560008626 กรม ทพ.11 ก.ย. 62 3481/62
199 นาย จี    สายตรี 5560008898 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
200 นาง สมพศิ    สายตรี 5560008899 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
201 อส.ทพ. สุเบส    หวาเอียด 5560009264 กรม ทพ.42 ก.ย. 62 3481/62
202 อส.ทพ. สูน    ทนัวมิา 5560009297 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
203 ส.ท. โฆสิต    นนทป์ระสาท 5560010938 สง.สด.จว.น.ว. ก.ย. 62 3481/62
204 อส.ทพ. สมชาย    สุวรรณที 5560012695 กรม ทพ.11 ก.ย. 62 3481/62
205 นาย สมบติั    จันทะเจ้า 5560013774 ธ.แพร่ ต.ค. 62 4021/62
206 ส.ต. พงษอ์นุศร    ผูกจันทร์ 5570002274 ร.16 พนั.1 ก.ย. 62 3481/62
207 ส.ท. สิปปภาส    คงพนัธคุ้์ม 5570003043 ม.พนั.29 รอ. ก.ย. 62 3481/62
208 ส.ต. ธนชัย    ทพัพลิา 5570003952 มทบ.11 ก.ย. 62 3481/62
209 ส.ต. ดุษฎ ี   โสนารถ 5570008115 มทบ.41 ก.ย. 62 3481/62
210 อส.ทพ. อนุวฒัน์    ศรีปลอด 5570008392 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
211 อส.ทพ. อดิศร    ผลิรัตน์ 5570012201 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
212 นาย จ าเนียร  แก้วทวรัีตนะ 5570012380 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
213 นาง สะเรียง  แก้วทวรัีตนะ 5570012395 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
214 ส.ต. อธปิ    แก้วทวรัีตนะ 5570012399 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
215 ส.ท. นิวฒัน์    จันทร์ทิ 5570013544 ธ.เชียงราย ต.ค. 62 4021/62
216 นาง กัลยวร์ี  กุลวงษม์าณะโส 5570013771 สง.สด.จว.พ.ง. ก.ย. 62 3481/62
217 ส.ท. วอ่งวชิ  กุลวงษม์าณะโส 5570013773 สง.สด.จว.พ.ง. ก.ย. 62 3481/62
218 ส.ท. สุรินทร    โพธิเ์กตุ 5570014589 ร.14 ก.ย. 62 3481/62
219 นนส. พรุิฬห ์   ปนันะวงค์ 5580003961 ขส.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
220 ส.ต. ภานุวฒัน์    เครือก๋า 5580005116 ม.พนั.29 รอ. ก.ย. 62 3481/62
221 ร.ต. ธนานันต์    เจริญสุข 5580005891 สธน.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 อส.ทพ. ธนาธปิ    เข็มทอง 5580006032 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
223 นาง กุมภา    พลชัยโย 5580006653 มทบ.23 ก.ย. 62 3481/62
224 ส.อ. นิคม    พลชัยโย 5580006654 มทบ.23 ก.ย. 62 3481/62
225 นาย สอาด    พลชัยโย 5580006655 มทบ.23 ก.ย. 62 3481/62
226 น.ส. พรทพิย์    ลาดโคกสูง 5580007417 ธ.ชุมแพ ต.ค. 62 4021/62
227 นาย ม้วน    ลาดโคกสูง 5580007418 ธ.ชุมแพ ต.ค. 62 4021/62
228 น.ส. สมหมาย    ฦาชา 5580007420 ธ.ชุมแพ ต.ค. 62 4021/62
229 ส.ต. นภดล    ยุภาพนิ 5580009425 ป.72 พนั.722 ก.ย. 62 3481/62
230 ส.ท. อนุชาติ    เอี่ยมค า 5580009500 ป.21 พนั.30 ก.ย. 62 3481/62
231 น.ส. ชนาภา    ศรีใส 5580010452 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
232 นาย สุดใจ    สิงหส์ถิตย์ 5580012039 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
233 ส.อ. เจริญศักด์ิ    ผ่องศรีสุข 5580012415 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
234 ส.ต. อัครวทิย์    จันทร์รัตน์ 5590001108 ร.31 พนั.3 รอ. ก.ย. 62 3481/62
235 ส.ต. เสรี    สุวรรณศร 5590001948 ร.31 พนั.3 รอ. ก.ย. 62 3481/62
236 นาง สร้อย    นาคเกษม 5590005557 ธ.น่าน ต.ค. 62 4021/62
237 น.ส. สุวมิล    เสมาปรุ 5590006997 พนั.ปจว. ก.ย. 62 3481/62
238 น.ส. อรปรียา    แก้วปญัญา 5590006998 พนั.ปจว. ก.ย. 62 3481/62
239 นาง พมิพผ์กา    ไชยคชบาล 5590007118 รพ.ค่ายวชิราวธุ ก.ย. 62 3481/62
240 ส.ต. ชัชวาล    บตุรจันทร์ 5590008352 ป.3 พนั.8 ก.ย. 62 3481/62
241 น.ส. ภารดี    เจริญศรี 5590010430 ธ.ส านักพหลโยธนิ ต.ค. 62 4021/62
242 ส.ท. ภาสกร    ทองย้อย 5590010648 ร.15 พนั.2 ก.ย. 62 3481/62
243 อส.ทพ. เอกลักษณ์  สวสัดิภาพ 5590012013 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
244 พล.อส. อรรถพล    อินไผ่ 5590012064 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 62 4021/62
245 น.ส. ณัฐณิชา    วภิาค 5590012300 ร.12 พนั.1 รอ. ก.ย. 62 3481/62
246 อส.ทพ. กฤษณะ  ศักด์ิวณิช 5590013425 กรม ทพ.23 ก.ย. 62 3481/62
247 อส.ทพ. นิกร    พลายงาม 5600001197 กรม ทพ.11 ก.ย. 62 3481/62
248 ส.ต. เขตรัตน์    สุขเหลือ 5600002227 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 62 4021/62
249 นนส. จักรพนัธ ์   ฉายเรียม 5600003344 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 62 4021/62
250 ส.ท. นฤนาท    เพง็ช่วย 5600003522 ร.21 รอ. ก.ย. 62 3481/62
251 นนส. ภาณุวฒัน์    พฒุซ้อน 5600004193 ร.12 พนั.1 รอ. ก.ย. 62 3481/62
252 นาง สรวรรณ    เฉลิมรัตน์ 5600004952 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ต.ค. 62 4021/62
253 อส.ทพ. ทวศัีกด์ิ    ดวงค า 5600005313 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
254 ส.ต. สถาพร    ธปูเพง็ 5600006435 ศซส.สพ.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
255 อส.ทพ. ภวูดล  ไชยอ าพนัธ์ 5600007135 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
256 ส.ต. ธรีะ    ปล้ืมกมลา 5600007402 ป.5 พนั.5 ก.ย. 62 3481/62
257 ส.ต. เจริญวทิย์    อุดมสิน 5600008174 ร.2 พนั.1 รอ. ก.ย. 62 3481/62
258 จ.ส.ต. ชัยรัตน์    อยู่นิ่ม 5600009916 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ก.ค. 62 2421/62
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259 น.ส. ปพชิญา    สายะสมิต 5600009917 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ก.ค. 62 2421/62
260 อส.ทพ. วมินตรี    บรีุภกัดี 5600009941 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
261 ร.ต.หญิง ธนพร  เอี่ยมประไพ 5600010515 รพ.ค่ายวภิาวดีรังสิต ต.ค. 60 3501/60
262 อส.ทพ. ณัฐนนท ์   โพธิน์อก 5600011189 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
263 อส.ทพ. อธริาช    กันหา 5600011259 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
264 น.ส. นริศรา  วฒันกิจวรกุล 5600011886 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 62 4021/62
265 อส.ทพ. รุ่งเพชร  ค าบตุรดา 5600011902 กรม ทพ.11 ก.ย. 62 3481/62
266 อส.ทพ. เจริญยศ  จันทรธนู 5600013402 กรม ทพ.48 ก.ย. 62 3481/62
267 อส.ทพ. ณัฐพงศ์  เหมะธลิุน 5610001497 กรม ทพ.48 ก.ย. 62 3481/62
268 ส.ต. กล้าณรงค์    อุปนันท์ 5610002312 ร.14 พนั.1 ก.ย. 62 3481/62
269 นนส. พรีะวฒัน์    สานค า 5610003681 ร.8 พนั.1 ก.ย. 62 3481/62
270 น.ส. สาวนิี    ไชยกาม 5610004215 ร.4 พนั.1 ก.ย. 62 3481/62
271 นาย มนชนก    จุฑาธรรม 5610004318 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ต.ค. 62 4021/62
272 น.ส. รุจิเรข    จุฑาธรรม 5610004319 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ต.ค. 62 4021/62
273 นาย ณัฐวฒัน์    ค าน่าน 5610005202 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ ต.ค. 62 4021/62
274 นาย สุรพชิญ์    ค าน่าน 5610005204 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ ต.ค. 62 4021/62
275 อส.ทพ. ไมตรี    เกปนั 5610005280 กรม ทพ.48 ก.ย. 62 3481/62
276 ส.ต. กิตติคุณ    หนูชัยแก้ว 5610007468 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 ก.ย. 62 3481/62
277 ส.ต. สุรพงศ์  สุทศันีย์ ณ อยุธยา 5610008103 ช.11 พนั.111 ก.ย. 62 3481/62
278 ส.ต. ราชันย์    เอ็งเส้ง 5610008525 กรม ทพ.45 ก.ย. 62 3481/62
279 น.ส. เพยีงพงิค์    ผ่องศรีสุข 5610010922 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
280 อส.ทพ. อ าพล    นุ้ยราช 5610011304 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
281 อส.ทพ. อาคม    ขาวสอาด 5610012828 กรม ทพ.11 ก.ย. 62 3481/62
282 อส.ทพ. นเรศ    แสงตะวนั 5610013492 กรม ทพ.11 ก.ย. 62 3481/62
283 อส.ทพ. ศรุติ    หุ่นเก่า 5610013749 กรม ทพ.11 ก.ย. 62 3481/62
284 น.ส. จุฑาภรณ์    มณีวงษ์ 5620000346 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
285 อส.ทพ. อดินันท ์ หะยีเจะซอ 5620000378 กรม ทพ.48 ก.ย. 62 3481/62
286 น.ส. ขวญัฤทยั    เรืองทบั 5620002928 ธ.เพชรบรีุ ต.ค. 62 4021/62
287 อส.ทพ. อาซือมัน    อาลี 5620003194 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
288 น.ส. อารีนาฎ  บญุประเสริฐ 5620003484 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ต.ค. 62 4021/62
289 อส.ทพ. ธรีะวฒัน์    ทศราช 5620004219 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
290 ส.ต. นนทวฒัน์    บญุเปง็ 5620005230 รพศ.5 พนั.2 ก.ย. 62 3481/62
291 นาย จตุรงค์    เนียมปาน 5620005445 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
292 นาย ภาสวชิญ์    อุ่มยืนยง 5620005946 ศซบ.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
293 อส.ทพ. วรีะพล  เกล้ียงเกื้อ 5620006334 กรม ทพ.46 ก.ย. 62 3481/62
294 นาง กุสุมา    พาชอบ 5620008853 ร.152 พนั.1 ก.ย. 62 3481/62
295 ส.อ. สุริยันต์    บญุใส ต100878/28 ธ.สกลนคร ต.ค. 62 4021/62
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296 ร.อ. ณรักษ ์   สมสาย ต103278/28 ธ.ปกัธงชัย ต.ค. 62 4021/62
297 ร.ท. เชาวว์ฒัน์  ศิริพงศ์นุวฒัน์ ต107537/29 ธ.เซ็นทรัล-ศาลายา ต.ค. 62 4021/62
298 พ.ต. ศิริ    สุวรรณ ต108484/29 ธ.เซ็นทรัล เชียงใหม่ ต.ค. 62 4021/62
299 ร.ต. อวรุิทธ ์   รักษาแก้ว ต109956/29 ธ.คลองปาง ต.ค. 62 4021/62
300 จ.ส.อ. อุทศิ    พรมพนัธ์ ต110050/29 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
301 นาง นวล    ประดิษฐ์ ต110631/29 ธ.ก าแพงเพชร ต.ค. 62 4021/62
302 นาย ชัยยุทธ    ปานทรัพย์ ต111028/29 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ต.ค. 62 4021/62
303 จ.ส.อ. ไกสอน  เตียวประเสริฐ ต112296/29 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 62 4021/62
304 นาย บญุศรี    ยินดีนุช ต113619/29 ธ.รามอินทรา กม.8 ต.ค. 62 4021/62
305 นาง มาลัย  เตียวประเสริฐ ต114127/29 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 62 4021/62
306 ส.อ. วงษ ์   ยอดรัตน์ ต114233/29 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ต.ค. 62 4021/62
307 นาง ศิวาพรรณ  จุฑาธรรม ต115775/29 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ต.ค. 62 4021/62
308 จ.ส.อ. ประกาศ    ชูเวช ต116481/29 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 62 4021/62
309 นาง นันทนา  เสาะขุนทด ต116719/29 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 62 4021/62
310 ร.ท. ณรงค์    หงษว์จิิตร์ ต117791/29 มทบ.11 พ.ค. 62 1461/62
311 นาง วสุนันท ์   บญุกรี ต125470/29 ธ.สงขลา ต.ค. 62 4021/62
312 นาง บญุมาก    เชยชม ต127441/30 ธ.ราชบรีุ ต.ค. 62 4021/62
313 นาง ประยูร    ยะคะเสม ต127554/30 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 62 4021/62
314 นาง พมิพกาญจน์  สุดประพนัธ์ ต132196/30 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 62 4021/62
315 จ.ส.อ. องอาจ    ไชยวฒิุ ต133152/30 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. ต.ค. 62 4021/62
316 ส.อ. สัมฤทธิ ์   ภคู าสอน ต134028/30 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 62 4021/62
317 นาย บญุพา    ยุบลพาศ ต134552/30 ธ.ปากช่อง ต.ค. 62 4021/62
318 พ.ท. พธิพิฒัณ์    ชมขวญั ต134917/30 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 62 4021/62
319 นาย สมนึก    อ่วมภกัดี ต140310/30 ธ.อยุธยา พาร์ค ต.ค. 62 4021/62
320 นาง จิราวรรณ    จอมดวง ต142914/30 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 62 4021/62
321 นาง ไป ่   ชาญศรี ต144517/30 ธ.สกลนคร ต.ค. 62 4021/62
322 นาง สนอง    ช้างสัมฤทธิ์ ต144986/30 ธ.สุพรรณบรีุ ต.ค. 62 4021/62
323 ส.อ. กิตติชัย    แตงอยู่ ต149456/31 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 62 4021/62
324 นาง ประสิทธิ ์   พนมหอม ต149650/31 ธ.ปทมุธานี ต.ค. 62 4021/62
325 นาย บญุชู    พุ่มชะเอม ต150820/31 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ต.ค. 62 4021/62
326 ส.อ. ชมจันทร์    นานาโพธิ์ ต154207/31 ธ.อ่าวอุดม ต.ค. 62 4021/62
327 พล.อส. ฐิติ    เล่ือมใส ต156557/31 ธ.อยุธยา ต.ค. 62 4021/62
328 นาง จิตรวดี    สวนเมาดี ต156558/31 ธ.อยุธยา ต.ค. 62 4021/62
329 นาง รัชนี    เรืองรุ่ง ต159268/31 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
330 ร.ท. นิติศักด์ิ    ยศสิทธโิรจน์ ต159806/31 ธ.น่าน ต.ค. 62 4021/62
331 จ.ส.อ. ชัยวฒัน์    กิ่งทพัหลวง ต161741/31 ธ.บา้นด่านลานหอย ก.ย. 62 3481/62
332 นาง เสวยีน    จุมรี ต164102/31 ธ.ล าปาง ต.ค. 62 4021/62
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333 ร.ต. จ ารัส    ชัยเรืองศรี ต166584/31 ธ.กาฬสินธุ์ ต.ค. 62 4021/62
334 นาง บญุยัง    ฝ้ันค าสาย ต167687/31 ธ.จันทบรีุ ต.ค. 62 4021/62
335 จ.ส.อ. ไพชนสิฏฐ์  โหละสุต ต168092/31 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ ต.ค. 62 4021/62
336 นาง อรุณ    ผิวขาว ต169195/32 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี ต.ค. 62 4021/62
337 นาง ทองสา    นาชาญ ต171814/32 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ต.ค. 62 4021/62
338 นาง ส าเริง    ทองจันทร์ ต172780/32 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 62 4021/62
339 นาง บญุพร้อม    ภาระกุล ต174318/32 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 62 4021/62
340 จ.ส.อ. วชิัย    บญุเล็ก ต175836/32 ธ.สระบรีุ ต.ค. 62 4021/62
341 นาง วรวรรณ    กอบวั ต176041/32 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
342 นาย สมจิตร    สุขใส ต176945/32 ธ.ปากช่อง ต.ค. 62 4021/62
343 นาย คมกฤษณ์  ธรีะศริโชติ ต177026/32 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
344 ร.ท. สรรต์ิฏ ิ   วเิศษสิงห์ ต177466/32 ธ.นราธวิาส ต.ค. 62 4021/62
345 ร.อ. ศราวธุ    ชุ่มมี ต180069/32 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
346 นาง สายทอง    สิงหเ์ถื่อน ต180091/32 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
347 นาง ประทมุมาศ    ข้อยุ่น ต180356/32 ธ.วรจักร ต.ค. 62 4021/62
348 จ.ส.อ. เสนาะ    โจทจันทร ต180810/32 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
349 น.ส. อ าภา    รอดรัตน์ ต184004/32 ธ.มีนบรีุ ต.ค. 62 4021/62
350 ส.อ. ศุขจิต    สาริวงศ์ ต185699/32 ธ.ปทมุธานี ต.ค. 62 4021/62
351 จ.ส.อ. สมพงษ ์  สาแหรกทอง ต187490/32 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 62 4021/62
352 นาง ศุภาวดี    ใจดี ต188663/32 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ต.ค. 62 4021/62
353 นาง ศิริพรรณ  จันทร์บรูณ์ ต191280/32 ธ.น่าน ต.ค. 62 4021/62
354 นาย ประทปี    มณีแสง ต192570/32 ธ.อุทยั-อยุธยา ต.ค. 62 4021/62
355 นาง ฟอง    จันทร์แจ่ม ต193307/32 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 62 4021/62
356 นาง ชมพศิ    จันทพรม ต193471/32 ธ.อ้อมใหญ่ ก.ย. 62 3481/62
357 ร.อ. เสด็จ    ชูแก้ว ต196841/33 ธ.ยะลา ต.ค. 62 4021/62
358 นาง หงทอง    เรืองโพน ต197681/33 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก ต.ค. 62 4021/62
359 นาง ลินดา    ชูติ ต198425/33 ธ.แพร่ ต.ค. 62 4021/62
360 นาย บญุจันทร์  นาคประสิทธิ์ ต199866/33 ธ.ถ.ประชาอุทศิ ต.ค. 62 4021/62
361 นาง เหวย    ไชยมงคล ต200806/33 ธ.อุดรธานี ต.ค. 62 4021/62
362 นาง รัชฎาภรณ์    บญุเล็ก ต202221/33 ธ.สระบรีุ ต.ค. 62 4021/62
363 นาง ทองบท    วงศ์ส าราญ ต203614/33 ธ.ปากช่อง ต.ค. 62 4021/62
364 ร.ต. สมศักด์ิ    เศรษฐี ต204972/33 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 62 4021/62
365 นาง ทมุมา    ประภาสัย ต205694/33 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 62 4021/62
366 นาง ประสาทพร  ข้าวสามรวง ต210972/33 ธ.อยุธยา ต.ค. 62 4021/62
367 จ.ส.อ. พฒัน์พงษ ์ พรหมเมืองยอง ต212190/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ต.ค. 62 4021/62
368 จ.ส.อ. พฒิุพฒัน์  ชัยวฒันาศักด์ิ ต213025/33 ธ.แจ้งวฒันะ ต.ค. 62 4021/62
369 น.ส. สุนทรี    ใจจุลละ ต213365/33 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ต.ค. 62 4021/62
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370 นาง ชนากานต์    แอบยิ้ม ต214393/33 ธ.พะเยา ต.ค. 62 4021/62
371 นาง ศรีพรรณ    วงค์สุภา ต214511/33 ธ.เชียงราย ต.ค. 62 4021/62
372 นาย นิรันดร์    เพยีรววิฒัน์ ต215924/33 ธ.เตาปนู ต.ค. 62 4021/62
373 นาง วนิดา    เพยีรววิฒัน์ ต215925/33 ธ.เตาปนู ต.ค. 62 4021/62
374 นาย ศักด์ิสิทธิ ์   พงษฟ์กั ต216844/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
375 นาย เวง    พงษฟ์กั ต216845/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
376 นาง เฉลียว    อินทร์พรม ต217521/33 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
377 นาง จรีย์    อันทะนัย ต218337/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
378 นาง จ าเนียร  ศรีสร้างคอม ต218558/33 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
379 นาง เฉลา    ชัยพร ต218701/33 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
380 นาง นา    ชื่นทพิย์ ต219690/33 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ต.ค. 62 4021/62
381 นาย โสภา    นนตานอก ต220263/33 ธ.ปากช่อง ต.ค. 62 4021/62
382 นาง บปุผา    ไชยวฒิุ ต220370/33 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. ต.ค. 62 4021/62
383 นาง วนัเรียม  กระจายแสง ต221354/33 ธ.สุพรรณบรีุ ต.ค. 62 4021/62
384 นาง สุมล    อ่วมภกัดี ต224516/34 ธ.อยุธยา พาร์ค ต.ค. 62 4021/62
385 นาย ทองสุข  รัตนสวนจิก ต225501/34 ธ.ม.มหาสารคาม ต.ค. 62 4021/62
386 นาง เชาวรีย์    เกษรา ต225901/34 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
387 นาย ชูชาติ    กองโชค ต225924/34 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
388 นาย เฉลิมชัย    ชาดวง ต225927/34 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
389 นาง ประชิด    จันทร์คง ต227536/34 ธ.ถนนติวานนท์ ต.ค. 62 4021/62
390 นาย จรัญ    ล าเจียก ต229272/34 ธ.สวรรคโลก ต.ค. 62 4021/62
391 นาง สมนึก    มากแดง ต229714/34 ธ.เทเวศร์ ต.ค. 62 4021/62
392 นาย สมัย    ลาวโสม ต230035/34 ธ.ก าแพงแสน ต.ค. 62 4021/62
393 นาง บรรเจิด    รอตเกษม ต230466/34 ธ.อ่างทอง ต.ค. 62 4021/62
394 นาง ยุพนิ    บงิกระโทก ต231746/34 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 62 4021/62
395 นาง สังวาลย์    ชื่นภริมย์ ต231956/34 ธ.สระบรีุ ต.ค. 62 4021/62
396 ส.อ. วรีะยุทธ    รุ่งโรจน์ ต233338/34 ธ.กาฬสินธุ์ ต.ค. 62 4021/62
397 นาย ประจิน  เชาวนเนาวรัตน์ ต233425/34 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี ต.ค. 62 4021/62
398 นาง จวน    เสาวจิิตร ต23360/18 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ต.ค. 62 4021/62
399 นาย คลัง    ทองเจริญพร ต233798/34 ธ.แพร่ ต.ค. 62 4021/62
400 นาง อนงค์    ปานทรัพย์ ต234245/34 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ต.ค. 62 4021/62
401 นาง พรรณราย    ทองหล่อ ต234392/34 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
402 นาง สุวรรณรัตน์    เล่ือมใส ต236390/34 ธ.อยุธยา ต.ค. 62 4021/62
403 นาง ศรศิริ    แปน้รอด ต236584/34 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
404 นาง นงนภสั    ณ บางช้าง ต236678/34 ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 62 4021/62
405 น.ส. วรรณา    ชัยวเิชียร ต238297/34 ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.12 ต.ค. 62 4021/62
406 ส.อ. บญุถิ่น    ปะระทงั ต240771/34 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ต.ค. 62 4021/62
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407 นาง ส าอางค์    ปะระทงั ต240781/34 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ต.ค. 62 4021/62
408 ด.ต. วนิิมล    พรหมโต ต242128/34 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ก.ย. 62 3481/62
409 นาง จิตรา    แสนมหาชัย ต242615/34 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ต.ค. 62 4021/62
410 นาง ปราณี    เสนพนัธ์ ต242822/34 ธ.สกลนคร ต.ค. 62 4021/62
411 น.ส. จารุวรรณ์    กุนามี ต243897/34 ธ.เชียงราย ต.ค. 62 4021/62
412 นาง กรรณิการ์    พนูนิกร ต245285/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
413 นาง ปราณีต    พงษฟ์กั ต245587/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
414 นาย ทองอินทร์    สอนศรี ต246563/34 ม.4 รอ. ก.ย. 62 3481/62
415 นาง สอาด    ชุ่มมี ต247163/34 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
416 นาง ส าลี    วเิศษสิงห์ ต247406/34 ธ.นราธวิาส ต.ค. 62 4021/62
417 นาง บญุ    หนูหอม ต248346/35 มทบ.11 พ.ค. 62 1461/62
418 นาง จรูญ    แคเถา ต249090/35 ธ.ปทมุธานี ต.ค. 62 4021/62
419 นาง พชัรีย์    ยศสิทธโิรจน์ ต254670/35 ธ.น่าน ต.ค. 62 4021/62
420 นาง เยาวลักษณ์  กาญจนวาจ ต255047/35 ธ.เดอะมอลล์  บางกะปิ ต.ค. 62 4021/62
421 นาย ประเทอืง    อิฐงาม ต25631/18 ธ.พนัสนิคม ต.ค. 62 4021/62
422 นาง พรพสันันท ์   วรทรัพย์ ต256374/35 ธ.ชุมแพ ต.ค. 62 4021/62
423 นาง ทองพนู    ภคู าสอน ต256466/35 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 62 4021/62
424 นาง อนัตตา    ฉลาดล้น ต257441/35 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 62 4021/62
425 นาง เง้อว    สีมาพนัธุ์ ต25782/18 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
426 นาง จีรพรรณ    ชินสมุทร ต258197/35 ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต ต.ค. 62 4021/62
427 น.ส. ณัฏฐ์    ศรีค า ต258912/35 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ต.ค. 62 4021/62
428 นาง วาสนา    สมัครสมาน ต260225/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 62 3481/62
429 พลฯ ศุภมิตร    ยศศักด์ิศรี ต260973/35 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
430 นาง อ าพร    โพธิ ต262193/35 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 62 4021/62
431 นาง หนูเหล่น    แก้วคงดี ต262897/35 ธ.เลย ต.ค. 62 4021/62
432 นาง สีนวล    เกิดมนตรี ต263211/35 ธ.อยุธยา ต.ค. 62 4021/62
433 จ.ส.อ. ปณักร    สุราษฎร์ ต263228/35 ธ.บา้นฉาง ต.ค. 62 4021/62
434 นาง วจิิตร    ค าภแูสน ต263545/35 ธ.คลองเตย ต.ค. 62 4021/62
435 นาง ชุฏมิา    ศรีวรรณ ต263750/36 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ต.ค. 62 4021/62
436 นาง เพช็รจรินทร์  ภนูาเหนือ ต264246/36 ธ.กาฬสินธุ์ ต.ค. 62 4021/62
437 นาง ส าเภา    พร้าวงษ์ ต264856/36 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 62 4021/62
438 นาง เรณู    สามิตร ต265807/36 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 62 4021/62
439 จ.ส.อ. สมหมาย  แวงวรรณ ต266132/36 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 62 4021/62
440 นาง วนิดา    แวงวรรณ ต266137/36 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 62 4021/62
441 นาง ศิวนาถ    สราวรรณ ต267388/36 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ต.ค. 62 4021/62
442 นาง สมบญุ    ศรีอ านาจ ต26750/18 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
443 นาง บญุฮม    นนตานอก ต268715/36 ธ.ปากช่อง ต.ค. 62 4021/62
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444 นาง รุจิระดา    ภริูศรี ต268859/36 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ต.ค. 62 4021/62
445 นาง ลินดา    เกิดใจดี ต273138/36 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
446 นาง สุวรรณี    สีลาดเลา ต273315/36 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 62 4021/62
447 นาง สุนันท ์   สุนทรสงฆ์ ต274084/37 ธ.ถนนติวานนท์ ต.ค. 62 4021/62
448 นาง ทองใบ    ยังวลัิย ต275238/37 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก ต.ค. 62 4021/62
449 จ.ส.อ. สุวฒัน์    ศรีสงวน ต277074/37 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 62 4021/62
450 นาง ศรีสุดา    โพธิอ์่อน ต277580/37 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ต.ค. 62 4021/62
451 นาง สุชาดา  เชิดชูเผ่าพงศ์ ต277976/37 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 62 4021/62
452 นาง อั้ว    ขุนทพิย์ ต280409/37 ธ.ปทมุธานี ต.ค. 62 4021/62
453 นาง เยาวลั์กษณ์  มงคลพนัธุ์ ต280437/37 ธ.เตาปนู ต.ค. 62 4021/62
454 นาง พรทพิย์    พุ่มชะเอม ต280925/37 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ต.ค. 62 4021/62
455 นาง สุภาพร    เบา้ชาลี ต281313/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
456 นาง สุวภทัร    จ้อยวงษ์ ต281640/37 ธ.สิงหบ์รีุ ต.ค. 62 4021/62
457 นาง นงค์นุช    ประยูรคง ต281973/37 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
458 นาง พเยาว ์   โจทจันทร ต282254/37 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
459 นาง กาญจนา    ศรีละกุล ต282871/37 ธ.โลตัส ประชาชื่น ต.ค. 62 4021/62
460 จ.ส.อ. สมบรูณ์    ปานยืน ต283189/37 ธ.เกาะสมุย ต.ค. 62 4021/62
461 ส.อ. จีรทปีต์    หวัดอน ต283928/38 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 62 3481/62
462 นาง นาฏเฉลียว    ศรีเหรา ต284497/38 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 62 4021/62
463 พ.ท. ณวภณ    คงทุ่ง ต285782/38 ธ.ตรัง ต.ค. 62 4021/62
464 นาง มงคล    เสกสรรค์ ต286346/38 ธ.อินทรา-ประตูน้ า ต.ค. 62 4021/62
465 น.ส. เพญ็ศรี    สายแสง ต287595/38 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 62 4021/62
466 นาง สมบติั    เนื้อทอง ต289726/38 ธ.สิงหบ์รีุ ต.ค. 62 4021/62
467 นาง นันทนี    แพมา ต289837/38 ธ.ส านักพหลโยธนิ ต.ค. 62 4021/62
468 นาย ประดิษฐ์  โพธิห์มื่นทพิย์ ต39101/21 ธ.พทุธมณฑล ต.ค. 62 4021/62
469 น.ส. ชูศรี    ตันสงวนศรี ต41267/22 ธ.สมุทรสาคร ต.ค. 62 4021/62
470 จ.ส.อ. ประทนิ    โมฬีชาติ ต43357/22 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 62 4021/62
471 นาย สุทศัน์    อุมะวภิาต ต45496/22 ธ.ถนนสุขาภบิาล 3 ต.ค. 62 4021/62
472 นาย เสริม    คงขาล ต50435/23 ธ.ลาดพร้าว 6 ต.ค. 62 4021/62
473 นาย ประคอง  วงษแ์น่งน้อย ต51584/23 ธ.เตาปนู ต.ค. 62 4021/62
474 นาง นฤมล    เสง่ียมจิตร์ ต52956/23 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 62 4021/62
475 นาง ส าอาง    สงวนทอง ต54117/23 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
476 นาง แก้วมา    มั่งมีดี ต56734/24 ธ.ย่อยลาดกระบงั ต.ค. 62 4021/62
477 นาง ฉลวย    ภกัด์ิใจดี ต59949/25 ธ.พระพทุธบาท ต.ค. 62 4021/62
478 ร.อ. สมพงษ ์   พุ่มพฤกษ์ ต62495/25 ธ.ถ.ติวานนท์ ต.ค. 62 4021/62
479 ร.อ. บญัชา    ศุภมานพ ต64039/25 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
480 จ.ส.อ. ศักด์ิชัย  ณ บางช้าง ต65432/25 ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 62 4021/62
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481 นาง บญุชู    แสงน้ ารัก ต65661/25 ธ.ย่อยอ่อนนุช ต.ค. 62 4021/62
482 นาง สมคิด    ศรทะเดช ต68272/26 ธ.ปากช่อง ต.ค. 62 4021/62
483 จ.ส.อ. จรัช    โหเ้รืองรมย์ ต70678/26 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 62 4021/62
484 นาย ประยูร  จันทสานนทร์ ต71217/26 ธ.สุพรรณบรีุ ต.ค. 62 4021/62
485 นาง มณี    เล่ือมใส ต72260/26 ธ.อยุธยา ต.ค. 62 4021/62
486 จ.ส.อ. ปฎพิล    จอมดวง ต72877/26 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 62 4021/62
487 พ.ท. นิศาดนัย    จุฑาธรรม ต76094/26 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ต.ค. 62 4021/62
488 นาย วโิรจน์  จุฑามหาโชค ต76436/26 ธ.พะเยา ต.ค. 62 4021/62
489 นาง อรชร    กฤติยะโชติ ต78566/26 ธ.เซ็ลทรัล อุบลฯ ต.ค. 62 4021/62
490 นาง สมบรูณ์    จอมดวง ต78759/26 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 62 4021/62
491 นาง สาวน้อย    ไพเราะห์ ต79222/26 ธ.ปากช่อง ต.ค. 62 4021/62
492 นาง พนั  (ก)    แสงเมือง ต82865/27 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
493 นาย สนิท    ทรัพย์โภค ต88826/27 ธ.โสตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ ต.ค. 62 4021/62
494 นาง ศิริภรณ์    ศรีจันทร์ ต90659/27 ธ.ชัยภมูิ ต.ค. 62 4021/62
495 นาง คารม    ไวยจินดา ต92793/28 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ต.ค. 62 4021/62
496 นาง บวัน า    ผิวค า ต93108/28 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 62 4021/62
497 พ.ท. บวั    ทพิย์ไสยาสน์ ส13840/27 ส่วนกลาง ก.ย. 62 3481/62
498 นาง สมจิตต์  ทรัพย์สวสัด์ิ ส14299/27 ธ.ปทมุธานี ต.ค. 62 4021/62
499 นาง ร้ัง    แปลงเงิน ส15341/28 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
500 พ.ต. ไพรัช    ไหมสีทอง ส18330/31 ธ.ปากเกร็ด ต.ค. 62 4021/62
501 พ.อ.พเิศษ สุนทร  ธารานิท ส20387/32 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 62 4021/62
502 พ.ท. หมิาลัย    ผิวพรรณ ส25248/37 ธ.ถ.เพชรบรีุตัดใหม่-เอกมัย ต.ค. 62 4021/62
503 นาง เรวดี    ศรีงามดี ส25559/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 62 4021/62
504 พ.ต. เกียรติ    เกตุมณี ส7994/20 ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 62 4021/62

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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