
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง สมจริง    สุกใส 5395004721 ศร. ต.ค. 62 4021/62
2 นาง ขวญัใจ    ละออสะอาด 5396002221 มทบ.12 ต.ค. 62 4021/62
3 นาง สุภาภรณ์    อยู่สุนทร 5396002224 มทบ.12 ต.ค. 62 4021/62
4 นาง ภทัรวดี    คงสบาย 5396002612 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
5 น.ส. ยุวดี    สวา่งลาภธรรม 5405005444 ศอว.ศอพท. ต.ค. 62 4021/62
6 จ.ส.อ. คณินศักด์ิ  ปาจรียานนท์ 5405007048 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
7 จ.ส.อ. วเิชษฐ์    อ่องละออ 5405016816 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
8 จ.ส.อ. พทิยา    บวัลอย 5405017288 ธ.อุดรธานี พ.ย. 62 4541/62
9 นาย วรายุทธ  เวชประดิษฐ์ 5405018206 ธ.อุดรธานี พ.ย. 62 4541/62
10 จ.ส.อ. ชัยชนะ    นุชเนตร์ 5405020382 ร.31 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
11 นาง ละม่อม    ต้ังไพโรจน์ 5406002318 ธ.สถาบนัราชภฎั-ส.น. พ.ย. 62 4541/62
12 นาง ปยิะนุช    สุเปง็ 5406003673 ธ.เชียงใหม่ พ.ย. 62 4541/62
13 นาง พวงเพญ็    ปิ่นทอง 5406007891 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 62 4541/62
14 นาง รตินันท ์   จันทอง 5406008932 ธ.น่าน พ.ย. 62 4541/62
15 นาง ร าไพ    พทุธมาตย์ 5406010791 ร.8 พนั.1 ต.ค. 62 4021/62
16 นาง กนกวรรณ  จันทร์สุนทร 5406012182 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 62 4541/62
17 นาง บญุเรียน    ชื่นมณี 5406015914 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
18 จ.ส.ท. ทนัสมัย    บรรจง 5410002431 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 62 4541/62
19 พ.ท. สุรชัย    อินทมิ 5410006282 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
20 นาย สุชาติ    แตงบตุร 5410007270 ธ.โชคชัย 4 พ.ย. 62 4541/62
21 นาง ร าไพ    นาดี 5410012183 มทบ.27 ต.ค. 62 4021/62
22 พ.ท. ทองผล    สุจจชารี 5410015839 พล.ร.11 ต.ค. 62 4021/62
23 นาง พรนภา    จ ากิจ 5410018701 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ต.ค. 62 4021/62
24 จ.ส.อ. สัมพนัธ ์   มาคะพดุ 5410020090 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 62 4541/62
25 ส.ต. สุรพล    ชัยมทนะพงษ์ 5410020351 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 62 4541/62
26 นาง มัลลิกา    ทบัทมิ 5410020637 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
27 นาง วาสนา    เกษหอม 5410020999 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
28 จ.ส.อ. ชัยวฒัน์  จันทะสงคราม 5410021800 มทบ.24 ต.ค. 62 4021/62
29 จ.ส.อ. เสกสรรค์    บญุคง 5410022151 ช.พนั.3 พล.ร.3 ต.ค. 62 4021/62
30 ส.อ. จักรี    สุระขันธ์ 5410022359 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
31 ร.ต. พทิยาธร    น้อยยิ้ม 5410023145 มทบ.15 ต.ค. 62 4021/62
32 นาง สุนทรี    น้อยยิ้ม 5410023146 มทบ.15 ต.ค. 62 4021/62
33 จ.ส.อ. อัฒพร    ภาสยผล 5420000288 มทบ.12 ต.ค. 62 4021/62
34 น.ส. จุฑามาศ    รุ่งสวา่ง 5420000723 รง.ปค.ศอว.ศอพท. ต.ค. 62 4021/62
35 นาง วไิลพร    บญุชาลี 5420001224 ร.31 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
36 ส.อ. ธ ารง    สุขส าราญ 5420002339 รพ.ค่ายจักรพงษ์ ต.ค. 62 4021/62
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37 นาง อัมพกิา    วราวธุวเิชียร 5420002684 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 62 4541/62
38 นาง เสาวณีย์    ปญัญายงค์ 5420003110 ธ.ทา่เรือ พ.ย. 62 4541/62
39 นาง บวัจันทร์    บญุคง 5420003186 ช.พนั.3 พล.ร.3 ต.ค. 62 4021/62
40 จ.ส.อ. สมบรูณ์    โนสุยะ 5420003756 มทบ.32 ต.ค. 62 4021/62
41 ส.อ. ปรีชา    ทาโพธิ์ 5420005351 ธ.อุดรธานี พ.ย. 62 4541/62
42 จ.ส.ท. จิรวฒัน์    วฒันะ 5420005796 ธ.เลย พ.ย. 62 4541/62
43 นาง พวงพศิ    มัชฐารักษ์ 5420005957 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 62 4541/62
44 น.ส. วรีดา    กล่ินชมแสง 5420006194 ธ.ตราด พ.ย. 62 4541/62
45 ส.ต. พทุธพงษ ์   ประสงค์ 5430000898 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 62 4541/62
46 นาง จันทรา    วงษส์กุล 5430002499 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ย. 62 4541/62
47 นาย พทิกัษ ์   โตฤทธิ์ 5430002510 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ย. 62 4541/62
48 นาย จักรกริช    ศุภกสิกิจ 5430002532 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
49 นาย ยุทธนา    อาจหาญ 5430007282 ธ.ถ.พบิลูละเอียด พ.ย. 62 4541/62
50 อส.ทพ. สมชาย  โปกสวาย 5430007781 กรม ทพ.13 ต.ค. 62 4021/62
51 อส.ทพ. สัมพนัธ ์ ไผ่ศิลาผาภมูิ 5430009408 กรม ทพ.14 ต.ค. 62 4021/62
52 นาย จักร์กฤช  กรัพณานนท์ 5430009678 ธ.งามวงศ์วาน พ.ย. 62 4541/62
53 นาย พานทอง    สีบญุชู 5440001612 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
54 น.ส. กนกชล    อยู่เกิด 5440002397 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 62 4541/62
55 นาง อิม    สวา่งลาภธรรม 5440002421 ศอว.ศอพท. ต.ค. 62 4021/62
56 นาย ธนากร    มงคล 5440002582 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
57 นาง ลมวล    มงคล 5440002588 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
58 นาย อร    ช่วงสิงห์ 5440002774 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 62 4541/62
59 นาง ค าพอก    จ าวงศ์ลา 5440003369 ธ.สกลนคร พ.ย. 62 4541/62
60 นาง รัชนี    มณีโชติ 5440003413 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 พ.ย. 62 4541/62
61 จ.ส.อ. สุธรัีตน์  สอนง่ายดี 5440003917 ร.29 พนั.3 ต.ค. 62 4021/62
62 นาย บญุศรี    แฮดสมสิน 5440004569 ธ.แม่สอด พ.ย. 62 4541/62
63 นาง เกี๋ยงค า    แฮดสมสิน 5440004570 ธ.แม่สอด พ.ย. 62 4541/62
64 นาง ยุลิน    สุวรรณคีรี 5440004615 ธ.นราธวิาส พ.ย. 62 4541/62
65 นาง ชลันธร    ส านวน 5440005007 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. พ.ย. 62 4541/62
66 นาง เดือน    จิ่งดี 5440005014 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. พ.ย. 62 4541/62
67 นาย สุชาติ    พลก าแหง 5440005399 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 62 4541/62
68 นาง ส าราญ    แพงศรี 5440005442 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 62 3481/62
69 นาง อรวรรณ    ภาสยผล 5440005872 มทบ.12 ต.ค. 62 4021/62
70 นาย บญุ    บญุคง 5440006616 ช.พนั.3 พล.ร.3 ต.ค. 62 4021/62
71 จ.ส.อ. วสิิทธิ ์   สังข์ทอง 5440007232 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 62 4541/62
72 นาง อุไร    สุระขันธ์ 5440007870 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
73 น.ส. พศิมัย    ทองทพั 5440008816 กอท.สก.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาง นกน้อย    รักอู่ 5440009062 ธ.สุรวงศ์ พ.ย. 62 4541/62
75 นาง ชลณี    อดกล้ัน 5440009421 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน พ.ย. 62 4541/62
76 พลฯ นท ี   ธรีะวาส 5440010311 ธ.อยุธยา พ.ย. 62 4541/62
77 นาง กฤษณา    เชื้อแก้ว 5450001659 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 62 4541/62
78 นาง นิตยา    วงศ์เสน่ห์ 5450001889 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
79 อส.ทพ. สุท ี   พานิคม 5450002013 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
80 นาง นวลทพิย์  โพธชิ านาญ 5450003433 ม.6 พนั.6 ต.ค. 62 4021/62
81 นาง ยุพนิ    โควงัชัย 5450003739 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 62 4541/62
82 นาย สุรชัย    ชัยทนะพงษ์ 5450003978 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 62 4541/62
83 อส.ทพ. เบิ้ม   ลาหนองแคน 5450004186 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
84 นาย วโิรจน์    กนกนาค 5450004430 ธ.เทเวศร์ พ.ย. 62 4541/62
85 นาง สมจิตร์    บตุรปสัสา 5450006318 ธ.เลย พ.ย. 62 4541/62
86 นาย บญุทงึ    สุระขันธ์ 5450006407 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
87 จ.ส.อ. สนธยา    นาขาม 5450008360 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
88 นาง พมิพ ์   คงมั่ง 5450010742 ธ.รังสิต-ปทมุธานี พ.ย. 62 4541/62
89 นาย สมพงษ ์   คงอุ่นเรือน 5450011337 ศพปน.พท.ศอพท. ต.ค. 62 4021/62
90 นาง งามนิตย์    พงษน์ิล 5450012607 รง.ปค.ศอว.ศอพท. ต.ค. 62 4021/62
91 นาง พลูทรัพย์  เกลียวพนัธรั์ศมี 5450012615 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
92 นาย ประพาส    ปานทอง 5450012817 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 62 4541/62
93 จ.ส.อ. นพดล  แนวตานาค 5450014241 สส.ทหาร ต.ค. 62 4021/62
94 นาง ขวญันาค    ไล้เสน 5450014552 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
95 นาง อุษณีย์    แก่นสา 5460001489 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ย. 62 4541/62
96 นาง มุกดา    ดวงจ าปา 5460003536 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 62 4541/62
97 ส.อ. นิพชิฌน์    คงเงิน 5460005186 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. พ.ย. 62 4541/62
98 พ.ท. ธวฒัน์    จอมทนั 5460006170 มทบ.33 ต.ค. 62 4021/62
99 นาง พวิรรณ์    จอมทนั 5460006171 มทบ.33 ต.ค. 62 4021/62
100 นาง ละมุล    แวงวรรณ 5460007186 ธ.ยโสธร พ.ย. 62 4541/62
101 จ.ส.ท. บญุคง  อินต๊ะปญัญา 5460007939 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 62 4541/62
102 นาง เบญจมาศ  กฐินเทศ 5460009784 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
103 นาง ณัฐฐาเนตร   สุจจชารี 5460010256 พล.ร.11 ต.ค. 62 4021/62
104 นาง สุจิตรา   เจริญแพทย์ 5460010285 พล.ร.11 ต.ค. 62 4021/62
105 อส.ทพ. มานัส    พรมอ่อน 5460010430 กรม ทพ.13 ต.ค. 62 4021/62
106 นาง กัลยา    บญุมี 5460011468 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 62 4541/62
107 นาย วชิัย    บญุมี 5460011485 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 62 4541/62
108 นาง ณัฐณิชา    โพป 5460013602 ธ.ศรีราชา พ.ย. 62 4541/62
109 น.ส. พยอม    ศรีเมือง 5460013934 ธ.ส านักพหลโยธนิ พ.ย. 62 4541/62
110 นาย ทว ี   กฐินเทศ 5460015346 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 นาง ทเุรียน    กฐินเทศ 5460015347 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
112 พ.ท. จุมพล    อัญชันภาติ 5460015518 มทบ.22 ต.ค. 62 4021/62
113 จ.ส.อ. กิตติคุณ    อินอ่อน 5470001468 ศปภอ.ทบ.3 ต.ค. 62 4021/62
114 จ.ส.อ. ศราวธุ    งอยผาลา 5470002305 ร.3 พนั.1 ต.ค. 62 4021/62
115 จ.ส.ต. สรศักด์ิ    วงศ์อนุ 5470002417 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
116 นาง อรวรรณ    ตรีภาค 5470003256 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ย. 62 4541/62
117 พ.ท. มารุต  อนันต์ชัยสกุล 5470004021 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
118 นาง จิณณะพชิญ์  เจริญสูงเนิน 5470004468 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 62 4541/62
119 นาง สมบญุ    อินสิน 5470004494 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
120 นาง สุธารัตน์  กฤษณกาฬ 5470004564 ธ.ศรีสะเกษ พ.ย. 62 4541/62
121 นาง นุชจรี    ปญัยาง 5470005323 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
122 นาง ทองสัมฤทธิ ์ วไิลวรรณ 5470007213 ธ.ชัยภมูิ พ.ย. 62 4541/62
123 นาย วโิรจน์    ศรีเคลือบ 5480000718 ธ.เมืองเอก-รังสิต พ.ย. 62 4541/62
124 นาง เฉลิมศรี    ณ น่าน 5480000858 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
125 จ.ส.ต. กิติพงษ ์ ประยงค์หอม 5480001155 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
126 จ.ส.ท. ขวญัเพชร   ศรีขันแก้ว 5480001197 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
127 นาย ประสาน    ชาญจรูญ 5480002516 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
128 นาง ธนิดา    อุดมทพิธนา 5480002696 ธ.ชลบรีุ ต.ค. 62 4021/62
129 นาง ทศันีย์   หวงัอ้อมกลาง 5480002825 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 62 4541/62
130 นาง สถาพร    อยู่ชม 5480003409 ร.31 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
131 นาง กนกลักษณ์   รักเจริญ 5480004031 ธ.อุดรธานี พ.ย. 62 4541/62
132 นาง พงัดี    ทาโพธิ์ 5480004033 ธ.อุดรธานี พ.ย. 62 4541/62
133 นาย สมัย    ทาโพธิ์ 5480004036 ธ.อุดรธานี พ.ย. 62 4541/62
134 นาง ธญันรัตน์   ชาญจรูญ 5480004296 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
135 ส.อ. ธนากร    แสงหรัิญ 5480004528 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. พ.ย. 62 4541/62
136 น.ส. อนงค์    ทองมา 5480004548 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. พ.ย. 62 4541/62
137 นาง บษุบา    ไชยสุข 5480004819 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 62 4541/62
138 นาง หนูเจียม    พรมศักด์ิ 5480006182 ธ.ศรีสะเกษ พ.ย. 62 4541/62
139 นาย ชวน    กุณวงศ์ 5480006798 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 62 4541/62
140 นาง รัตนาพร    บษุษะ 5480006943 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี พ.ย. 62 4541/62
141 นาย ราเมศ    ปล่ังกลาง 5480007077 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 62 4541/62
142 นาย ประเสริฐ   รักษก์ระโทก 5480007144 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
143 น.ส. อมรรัตน์    พรมศักด์ิ 5480008043 ธ.ศรีสะเกษ พ.ย. 62 4541/62
144 น.ส. ฐิติพร  สุวรรณจันทร์ฉาย 5480008398 ศพปน.พท.ศอพท. ต.ค. 62 4021/62
145 นาง กันยรัตนชล    สิยาชีพ 5480008601 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 62 4541/62
146 จ.ส.อ. ราวนิ    มูลตรี 5480009443 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
147 นาย ยุทธพล    เพง็สอน 5480010446 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ย. 62 4541/62
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148 นาง นิศร    ผานค า 5480010880 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด พ.ย. 62 4541/62
149 นาง ศรีพรรณ    คงอุ่นเรือน 5480011490 ศพปน.พท.ศอพท. ต.ค. 62 4021/62
150 นาย สนิท    ชินเวช 5480011660 ธ.โพธาราม พ.ย. 62 4541/62
151 นาง กองเงิน    ชินเวช 5490000366 ธ.โพธาราม พ.ย. 62 4541/62
152 นาย โช้ง    จีระ 5490000368 ธ.โพธาราม พ.ย. 62 4541/62
153 นาง มาริสา    ชินเวช 5490000370 ธ.โพธาราม พ.ย. 62 4541/62
154 นาง รัญจวน    ยิ้มนรินทร์ 5490000961 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
155 นาย เล็ก    ยิ้มนรินทร์ 5490000962 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
156 จ.ส.อ. ธนัวา    ปญัญาคง 5490002417 ม.5 พนั.20 รอ. ต.ค. 62 4021/62
157 ส.อ. นุชานนท ์   มีวฒิุ 5490002528 ธ.ชุมแพ พ.ย. 62 4541/62
158 น.ส. ส าราญ    กัลยาณรุจ 5490004584 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 62 4541/62
159 นาง เฮียะ    กัลยาณรุจ 5490004586 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 62 4541/62
160 ร.ต. สาธติ    ทองมี 5490005769 รพศ.4 ต.ค. 62 4021/62
161 น.ส. ปทมุวดี    พนัธห์นอย 5490006866 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 62 4541/62
162 นาง ภคัคินี    พรเลิศ 5490007050 มทบ.12 ต.ค. 62 4021/62
163 นาย ฉลองชัย    แก้วเมืองมูล 5490007372 ธ.ล าปาง พ.ย. 62 4541/62
164 นาง ศรีนวล    ใจแจ่ม 5490007374 ธ.ล าปาง พ.ย. 62 4541/62
165 นาง ศิริวรรณ    แก้วเมืองมูล 5490007375 ธ.ล าปาง พ.ย. 62 4541/62
166 นาง สุทธาทพิย์   แก้วเมืองมูล 5490007377 ธ.ล าปาง พ.ย. 62 4541/62
167 นาย เสรี    ใจแจ่ม 5490007378 ธ.ล าปาง พ.ย. 62 4541/62
168 นาง สุภาพ    โพธพิฤกษ์ 5490009216 ธ.ล าพนู พ.ย. 62 4541/62
169 พล.อส. อนุสรณ์    โชติฉิม 5490009860 พนั.สท. ก.ย. 62 3481/62
170 นาง จันทร์    งอยผาลา 5490011457 ร.3 พนั.1 ต.ค. 62 4021/62
171 นาย ภาษติ    งอยผาลา 5490011461 ร.3 พนั.1 ต.ค. 62 4021/62
172 ส.อ. เทวาลักษณ์    บดุดีหงษ์ 5490011969 มทบ.46 ต.ค. 62 4021/62
173 จ.ส.อ. ภาณุวฒัน์    โพธสัิตย์ 5490012414 ป.21 พนั.20 ต.ค. 62 4021/62
174 ส.อ. สุขเกษม    มั่นคง 5490012934 ช.2 ต.ค. 62 4021/62
175 ส.อ. สืบพงษ ์  อินทรส าราญ 5500001171 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
176 นาง สุดารัตน์    ทองกรด 5500002084 ธ.บางบวั พ.ย. 62 4541/62
177 นาง จิตรลดา    พบจันอัด 5500002214 รร.ม.ศม. ต.ค. 62 4021/62
178 ร.ต. สุภสวสัด์ิ    เกิดสุข 5500004692 มทบ.36 ต.ค. 62 4021/62
179 นาย สาธติ    ทองรส 5500005372 ธ.ศรีสะเกษ พ.ย. 62 4541/62
180 นาง อมรรัตน์    ผลอุดม 5500006189 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 62 4541/62
181 ส.ท. นพรัตน์    อินภริมย์ 5500006919 ธ.สระแก้ว พ.ย. 62 4541/62
182 นาย ด ารงศักด์ิ   ทา่เรือรักษ์ 5500007672 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 62 3481/62
183 น.ส. นิภาพร    แพมา 5500007718 ธ.ส านักพหลโยธนิ พ.ย. 62 4541/62
184 นาง นันทชิา    มั่นเหมาะ 5510000338 ธ.เทงิ พ.ย. 62 4541/62
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185 ร.อ. ธรัีชญ์    ตันอารีย์ 5510001138 ปตอ.1 ก.ย. 62 3481/62
186 จ.ส.อ. กิตติชัย    ชนะ 5510001550 ร.25 พนั.1 ต.ค. 62 4021/62
187 ส.อ. กิตติภมูิ    สุมาลุย์ 5510001557 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
188 ส.อ. ร่มเย็น    บตุรศรีวงษ์ 5510002008 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ย. 62 4541/62
189 จ.ส.ต. วเิชียร    เย็นวฒันา 5510002064 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
190 นาย สรศักด์ิ    คงสวสัด์ิ 5510002853 ธ.เตาปนู พ.ย. 62 4541/62
191 นาย วเิชียร    เคารพรัตน์ 5510004437 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 62 4541/62
192 ส.อ. ฉัตรไชย    แตงสอน 5510005040 ร.29 พนั.3 ต.ค. 62 4021/62
193 วา่ที่ ร.ต.ญ. ชุณหพ์มิาณ  แสนเจียม 5510005452 กอ.พผ.พธ.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
194 ส.อ. กฤศวโิรจน์   เนตรแสงสี 5520001293 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
195 ส.อ. กิตติศักด์ิ    กันสา 5520004932 พนั.สร.22 บชร.2 ต.ค. 62 4021/62
196 อส.ทพ. สมชาย    พนัธน์ิล 5520006918 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 62 4541/62
197 นาง ขวญัชนก   นิรัติศัยวรกุล 5520010610 ธ.พญาไท พ.ย. 62 4541/62
198 นาง บวัพนั    โพธสัิตย์ 5520011471 ป.21 พนั.20 ต.ค. 62 4021/62
199 นาย ธนัติ    ขุนเดช 5520015022 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
200 นาง นารีรัตน์   เปรมวจิิตร 5520015340 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 62 4541/62
201 ร.ต. ธรัีช    ผลทพิย์ 5520016436 รพศ.4 พนั.1 ต.ค. 62 4021/62
202 นาง จินดา   ดวงกลางกอ 5520016698 ธ.ถ.สรงประภา พ.ย. 62 4541/62
203 นาง จุฑารัตน์    ค าดี 5520016750 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 62 4541/62
204 นาง พนิตตา    กลมขุนทด 5520016882 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 62 4541/62
205 นาง สมคิด    ศรีด้วง 5520017299 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 62 4541/62
206 ส.อ. เอกลักษณ์    ไกลถิ่น 5520018185 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
207 นาย บญุสม    ศึกษา 5520019124 ศพปน.พท.ศอพท. ต.ค. 62 4021/62
208 ร.ท. เอกวทิย์    สิทธสิมบรูณ์ 5530000711 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
209 อส.ทพ. สมุทร    นาคใหญ่ 5530001098 กรม ทพ.23 ต.ค. 62 4021/62
210 นาง อัจฉราภรณ์    รัตนนิกร 5530001878 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 62 4541/62
211 น.ส. ธญัลักษณ์    แก้วเนตร 5530002565 ธ.เทเวศร์ พ.ย. 62 4541/62
212 ส.ท. นราธปิ    ผายทอง 5530003134 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
213 จ.ส.ท. สุริยา    ยอดยศ 5530003500 ป.3 พนั.13 ต.ค. 62 4021/62
214 ส.อ. ณฐพงษ ์   ขอมเดช 5530004102 ขส.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
215 ส.ท. กิตติคุณ    ตรัสวงค์ 5530006566 พนั.ร.มทบ.21 ต.ค. 62 4021/62
216 นาง นวพร    ราษฎร์ภธูร 5530008324 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 62 4541/62
217 ส.อ. ยุทธนา    ดาทอง 5540001093 ร.23 พนั.3 ต.ค. 62 4021/62
218 น.ส. ดวงรัตน์    หรัิญพงษ์ 5540001573 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
219 จ.ส.ต. นัฐพล    แสงพล 5540001694 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 62 4541/62
220 ส.อ. สิทธพิงษ ์   ทองเบา้ 5540003077 มทบ.27 ต.ค. 62 4021/62
221 ส.อ. จักรินทร์    ฤทธิต์า 5540003454 มทบ.23 ต.ค. 62 4021/62
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222 ส.อ. ทรงพล    เพาะพชื 5540003561 ร้อย.ม.(ลว.) 6 ต.ค. 62 4021/62
223 ส.อ. ธวชัชัย    บตุะกะ 5540004038 ช.พนั.9 พล.ร.9 ต.ค. 62 4021/62
224 ส.ท. วนัชัย    บญุประเสริฐ 5540005883 พนั.จจ.รอ. ต.ค. 62 4021/62
225 ส.อ. ปยิะพล    เหรัญญะ 5540005999 ธ.พญาไท พ.ย. 62 4541/62
226 ส.ท. ศิริชัย    สังข์กรณ์ 5540006387 กรม ทพ.11 ต.ค. 62 4021/62
227 อส.ทพ. บญุเลิศ    ยงยืน 5540006408 กรม ทพ.31 ต.ค. 62 4021/62
228 ส.อ. สมพล    เหมือนเขียว 5540009250 กรม ทพ.14 ต.ค. 62 4021/62
229 อส.ทพ. ทองใบ    ผลสง่า 5540009274 กรม ทพ.21 ต.ค. 62 4021/62
230 อส.ทพ. สมพงษ ์   อินธแิสน 5550001112 กรม ทพ.13 ต.ค. 62 4021/62
231 ส.อ. พรีะยศ    รัตนวฒิุ 5550001717 ร.152 ต.ค. 62 4021/62
232 ส.ท. มนตรี    เสนาะเสียง 5550001728 มทบ.14 ต.ค. 62 4021/62
233 ส.อ. นพพล    สวนดี 5550003803 ร.19 พนั.2 ต.ค. 62 4021/62
234 ส.อ. ปยิวฒัน์    ใจซ่ือ 5550003832 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 62 4541/62
235 พล.อส. ณรงฤทธิ ์  ปกัโคทะกัง 5550004122 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ พ.ย. 62 4541/62
236 ส.อ. พณีพงศ์    พชิเญศชัย 5550004788 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ก.ย. 62 3481/62
237 นาง มณีรัตน์    ปกัโคทะกัง 5550005943 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ พ.ย. 62 4541/62
238 นาย สุนันท ์   ปกัโคทะกัง 5550005945 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ พ.ย. 62 4541/62
239 อส.ทพ. ภคัรพล   หมอนทอง 5550006143 กรม ทพ.11 ต.ค. 62 4021/62
240 อส.ทพ. ชาติทหาร   วงศ์แก้ว 5550006228 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
241 อส.ทพ. พนิตร    ยืนยั่ง 5550006264 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
242 อส.ทพ. สมคิด    ศรีกันยา 5550006291 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
243 อส.ทพ. ส าเริง    โกรัมย์ 5550006308 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
244 อส.ทพ. สุธ ี   ศรีพรม 5550006312 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
245 อส.ทพ. สุวทิย์   แก่นจันทร์ 5550006318 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
246 อส.ทพ. อุดม    อ่วมไธสง 5550006326 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
247 อส.ทพ. จ าปา    กันตัด 5550006763 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
248 อส.ทพ. ชราชิน   พทิกัษเ์สมา 5550006774 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
249 อส.ทพ. ธรีวฒิุ    แลงล้อม 5550006812 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
250 อส.ทพ. วรีะ    นาถสีทา 5550006920 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
251 อส.ทพ. สมนึก    รสหอม 5550006938 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
252 นาย สามารถ    เหรัญญะ 5550007087 ธ.พญาไท พ.ย. 62 4541/62
253 ร.ท.ญ.นราทพิย์  ทองกระจ่าง 5550008560 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
254 ส.ต.หญิง ศศิภา   ก าประโคน 5550008622 ศฝ.นศท.มทบ.14 ต.ค. 62 4021/62
255 นาย ต๋อง    น้อยดา 5550009892 ธ.เลย พ.ย. 62 4541/62
256 นาง เสาวณี    วงศ์อนุ 5550011587 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
257 นาย วชิัย    ปญัยาง 5550011656 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
258 ส.ท. สุทธพิร    เพชรรุ่ง 5550011879 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
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259 ส.อ. ธนา    แก้วกับทอง 5550012492 ร.153 ต.ค. 62 4021/62
260 ส.ต. ยุทธการ    สุกสวา่ง 5560000121 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
261 อส.ทพ. ศุภกานต์    ปามา 5560000918 กรม ทพ.33 ต.ค. 62 4021/62
262 ส.อ. จักรพนัธุ ์ โพธิส์ามารถ 5560001322 ป.3 พนั.8 ต.ค. 62 4021/62
263 ส.ต. ส าราญ    เพอบาน 5560002159 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ต.ค. 62 4021/62
264 นนร. ชัยวฒัน์  จงจรูญเกียรติ 5560002882 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
265 ส.อ. ดนุพล    นนตะพนัธ์ 5560003361 ม.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
266 อส.ทพ. วรุต    รักไกรทอง 5560003488 กรม ทพ.42 ต.ค. 62 4021/62
267 นาย ค าต๋ัน    ปิ่นน้อย 5560003958 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 62 4541/62
268 น.ส. ชบาไพร    ปิ่นน้อย 5560003961 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 62 4541/62
269 นาง หลง    ปิ่นน้อย 5560003969 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 62 4541/62
270 ส.ต. กฤช    ไพรสันเทยีะ 5560004934 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
271 น.ส. ณัฐกานต์   ทตัธนถิรกูล 5560005131 ธ.บิ๊กซี พระราม 4 พ.ย. 62 4541/62
272 น.ส. ธดิา    โมกศักด์ิ 5560005933 พนั.ปจว. ต.ค. 62 4021/62
273 ส.ท. ธนวรรธน์    พรหมเกตุ 5560006525 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
274 ส.ต. กนกพล   อุดมธรรมกุล 5560006677 ร.152 พนั.2 ต.ค. 62 4021/62
275 ส.ท.หญิง อัคริยา   มุสิราช 5560006898 มทบ.31 ต.ค. 62 4021/62
276 นาง มณีจันทร์    จันทร์ดี 5560008082 ธ.ส านักพหลโยธนิ พ.ย. 62 4541/62
277 นาง สารนี    เถื่อนลอย 5560008512 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ พ.ย. 62 4541/62
278 ส.อ. อัษฎาวธุ    งามสนิท 5560009112 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 62 4541/62
279 ส.ท. วนัเฉลิม    บญุศักด์ิ 5560010191 ป.9 พนั.19 ต.ค. 62 4021/62
280 ส.อ. วรุฒ    เที่ยงพนูโภค 5560010773 พนั.ปจว. ต.ค. 62 4021/62
281 ส.ต. ฐานันดร    แก้วขาว 5560010957 มทบ.46 ต.ค. 62 4021/62
282 นาง กาญจนา    เทยีนทอง 5560011511 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
283 นาย จรูญ    สุขแปน้ 5560011513 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
284 นาง ประยูร    สุขแปน้ 5560011518 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
285 จ.ส.อ. อรรถนพ   เทยีนทอง 5560011531 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
286 ส.ต. พทิกัษ ์   หนูทอง 5560011870 พล.ร.15 ก.ค. 59 2281/59
287 จ.ส.อ. ศุภโชค    ศรีจ าพลัง 5560012200 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 62 4541/62
288 นาย พมิาย    ทบัทมิเทศ 5560012262 ธ.งามวงศ์วาน พ.ย. 62 4541/62
289 ส.ท. ชัยศิริ    ค าสง่า 5560013400 ร.14 พนั 3 ต.ค. 62 4021/62
290 นาย ไพรัส    วเิชียรบตุร 5560013737 ธ.ต.หวัอิฐ-น.ศ. พ.ย. 62 4541/62
291 อส.ทพ. อนิรุตร์    ทองมาก 5570000106 กรม ทพ.41 ก.ย. 62 3481/62
292 นาย อานุภาพ    มีวฒันา 5570000226 ธ.อ่างทอง พ.ย. 62 4541/62
293 นาง ยุพา    โนสุยะ 5570000503 มทบ.32 ต.ค. 62 4021/62
294 นาย หวนั    โนสุยะ 5570000504 มทบ.32 ต.ค. 62 4021/62
295 อส.ทพ. ภธูร    กมลรักษ์ 5570000825 กรม ทพ.23 ต.ค. 62 4021/62
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296 อส.ทพ. วรีะยุทธ   พงษอ์่อน 5570000832 กรม ทพ.23 ต.ค. 62 4021/62
297 อส.ทพ. มงคล    พนัธพ์วง 5570001228 กรม ทพ.41 ต.ค. 62 4021/62
298 ส.ต. จารึก    ศรไชย 5570001758 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
299 ส.ต. กตัญญู    อดทน 5570002112 ร.152 พนั.2 ต.ค. 62 4021/62
300 ส.ต. ทวิากร    สืบสุนทร 5570002184 มทบ.14 ต.ค. 62 4021/62
301 ส.ต. บญุญฤทธิ ์   ยุสิ 5570002244 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
302 ส.ท. สิทธพิร    ทพิย์พมิล 5570003105 กอง สพบ.1 ส.ค. 62 2961/62
303 ส.ท. วชิระ   เอี่ยมพษิณุวงษ์ 5570003938 พล.ร.4 ต.ค. 62 4021/62
304 อส.ทพ. วรายุทธ  วงศ์สาโรจน์ 5570005703 กรม ทพ.46 ต.ค. 62 4021/62
305 อส.ทพ. ธวชั    ชุ่มสูงเนิน 5570006545 กรม ทพ.11 ต.ค. 62 4021/62
306 นาง เพญ็ศรี    จิตพฤกษ์ 5570006749 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 62 4541/62
307 นาย สงกรานต์    จิตพฤกษ์ 5570006750 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 62 4541/62
308 ส.ต. สิทธโิชค    จิตพฤกษ์ 5570006751 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 62 4541/62
309 อส.ทพ. สิทธพิงษ ์  พรหมสังคหะ 5570007618 กรม ทพ.41 ต.ค. 62 4021/62
310 น.ส. จรรยา    คิดระเบยีบ 5570007994 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 62 4541/62
311 น.ส. กรรณิกา    พนัธก์มล 5570012290 ธ.รพ.พญาไท พ.ย. 62 4541/62
312 นาง ภกัดินุช    แก้วใส 5570015522 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 62 4021/62
313 อส.ทพ. สกณธ ์   สุทธวิศิาล 5570015604 กรม ทพ.41 ต.ค. 62 4021/62
314 นาง มณเฑียร    สัญญอาจ 5580000918 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
315 นาย รุ่งธรรม    สัญญอาจ 5580001142 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
316 อส.ทพ. ณรงค์    เชิดล า 5580001331 กรม ทพ.11 ต.ค. 62 4021/62
317 ส.ต. สันติภพ    บตุรพรม 5580001957 ช.พนั.401 พล.พฒันา 4 ต.ค. 62 4021/62
318 ส.ต. กฤษฎากร    สุระมาตย์ 5580002285 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
319 ส.ต. เกรียงศักด์ิ    เตียนน้อย 5580002342 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
320 ส.ต. เกียรติคุณ    พรหมมาศ 5580002349 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
321 ส.ต. ธณัฏฐ์    ใจเปี่ยม 5580002643 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
322 ส.ต. ธนิต    เคนาลาด 5580002680 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
323 ส.ต. น าโชค    พกุซอ 5580002794 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
324 ส.อ. พติรพบิลู    หงษน์ัน 5580002942 ร.29 พนั.3 ต.ค. 62 4021/62
325 ส.ต. ยุทธนา    นวลแก้ว 5580003044 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
326 ส.ต. สุทธพิงษ ์   ไชยชมภู 5580003354 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
327 ส.ต. อภสิิทธิ ์   ยอดค า 5580003500 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
328 ส.ต. อัครเดช    กันชม 5580003526 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
329 ส.ต. อิสระ    เฉิดพนัธุ์ 5580003560 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
330 ส.ต. อิสระ    ละออ 5580003562 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
331 นนร. ชัยวฒัน์    อินทรศิริ 5580003633 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
332 ร.ต. วรุฒ    สมประสงค์ 5580003745 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 นนร. สรวศิ    เดชแพ 5580003762 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
334 นนส. กิตติวฒัน์   แก้วมณีชัย 5580003916 ขส.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
335 อส.ทพ. วทิวสั    จันทรศรี 5580005208 กรม ทพ.21 ต.ค. 62 4021/62
336 อส.ทพ. สุขสรรค์  แก้วสุวรรณ 5580005217 กรม ทพ.21 ต.ค. 62 4021/62
337 น.ส. รฐา    ขันติศุข 5580005443 กบร.กช. ต.ค. 62 4021/62
338 อส.ทพ. บดินทร    พมิพเ์ภา 5580005474 กรม ทพ.41 ต.ค. 62 4021/62
339 ส.อ. ศรายุทธ    โตพงัเทยีม 5580005638 รพศ.4 ต.ค. 62 4021/62
340 อส.ทพ. คมเพชร    คงทวี 5580006244 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
341 ส.ต. สมปอง    พรมมี 5580006353 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
342 นาง อภชิา    ฤกษฉ์วี 5580006853 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
343 น.ส. อารียา    ขาวสะอาด 5580007082 พธ.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
344 นาย สมเกียรติ    ดวงนิราส 5580007153 แผนกอาวธุที่ 3 ต.ค. 62 4021/62
345 ส.ต. วรียุทธ    ปญัจโกวทิย์ 5580007507 ป.2 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
346 ส.อ. วริิยะ    บญุแสง 5580007728 รพศ.1 พนั.2 ต.ค. 62 4021/62
347 อส.ทพ. สุริยัน    อะหมะ 5580008110 กรม ทพ.41 ก.ย. 62 3481/62
348 ส.อ. อุดมพล    ทองยั่งยืน 5580008602 กรม สน.พล.ร.9 ต.ค. 62 4021/62
349 ส.ต. อภวิฒัน์    จันทร์ตรี 5580009963 กบร.กช. ต.ค. 62 4021/62
350 นาง ชลีพร    เกิดสุข 5580010436 มทบ.36 ต.ค. 62 4021/62
351 นาง บญุเพง็    ปอ้งบญุจันทร์ 5580011056 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
352 นาย ประหยัด    ปอ้งบญุจันทร์ 5580011057 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
353 อส.ทพ. เอกชัย    ทองศรี 5580011744 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
354 นาย บญุฤทธิ ์   นัยเสถียร 5580012022 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 62 4541/62
355 ส.ต. เทวารัณย์   เบญ็จสุวรรณ 5580012319 ร.14 พนั.1 ต.ค. 62 4021/62
356 นาย มงคล    อินทรประดิษฐ์ 5580012526 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 62 4541/62
357 อส.ทพ. โชติ    มาจังหรีด 5580013510 กรม ทพ.11 ต.ค. 62 4021/62
358 อส.ทพ. ณัฐกมล    มายนอก 5580013511 กรม ทพ.11 ต.ค. 62 4021/62
359 ส.ท. สยมชัย    พวงตระกูล 5580013907 พนั.ปพ.รอ. ต.ค. 62 4021/62
360 นนส. สุทธรัิกษ ์   เย็นตา 5590001084 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
361 นนส. อัษฎาวฒิุ    ขันยา 5590001110 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
362 นนส. ฤทธริงค์    มิสา 5590001300 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
363 ส.อ. ศรายุทธ    อินทวนั 5590001328 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
364 ส.ท. คมสัน    ภยูาดาว 5590001420 ร.13 ต.ค. 62 4021/62
365 นนส. ธนกฤษณ์    อินทะศร 5590001590 ขส.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
366 ส.อ. ภวูนัด    เกิดมาลัย 5590001848 ร.31 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
367 นนส. ศักด์ินฤน    ธนาธร 5590001896 ร.21 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
368 นนส. อนุสรณ์    คูทพิย์ 5590001963 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
369 น.ส. วาสนา    สวสัขิง 5590002139 แผนกอาวธุที่ 3 ต.ค. 62 4021/62
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370 ส.อ. ทนง    จันทร์ศรีรัตน์ 5590003094 ร.152 พนั.3 ต.ค. 62 4021/62
371 นนส. ธชัพล    พดูจา 5590003798 ม.1 พนั.3 รอ. ก.ย. 62 3481/62
372 นาง เพญ็    ฟุ้งสกุล 5590003898 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 62 4541/62
373 พล.อส.หญิง มยุรี    ฟุ้งสกุล 5590003899 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 62 4541/62
374 ส.ต. ไตรรงค์    ช่างเสนา 5590004923 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
375 พล.อส. วชัรพล    พอใจ 5590004934 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 62 4541/62
376 นาง จินตนา    ค าเจริญ 5590005124 รง.กสย.ศอว.ศอพท. ต.ค. 62 4021/62
377 นาย ธวชั    ค าเจริญ 5590005127 รง.กสย.ศอว.ศอพท. ต.ค. 62 4021/62
378 นาย ธรีพงษ ์   ค าเจริญ 5590005128 รง.กสย.ศอว.ศอพท. ต.ค. 62 4021/62
379 นาย ค าผล    ศาลา 5590005228 กอท.สก.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
380 น.ส. ดารินทร์    ทองจันทร์ 5590006981 พนั.ปจว. ต.ค. 62 4021/62
381 พลฯ พฒิุพงศ์   กิจวบิลูย์พานิช 5590007542 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
382 ส.ต. ณรงค์ภทัร์    แก้วกอง 5590007698 ส.พนั.15 พล.ร.15 ก.ย. 62 3481/62
383 ส.ท. อัครเดช    ใจหาญ 5590007735 ส.พนั.15 พล.ร.15 ต.ค. 62 4021/62
384 อส.ทพ. จิรวฒัน์    สีแปง 5590008107 กรม ทพ.11 ต.ค. 62 4021/62
385 น.ส. ศิริลักษณ์    นิยมฤทธิ์ 5590008141 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 62 4541/62
386 ส.ต. นฤเบศร์    ฉันธกิุล 5590008167 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 62 4021/62
387 ส.ต. ศิริพงษ ์   สุชีพ 5590010318 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 62 4021/62
388 นาย มนตรี    แพฟนื 5590010378 ธ.ตลาดไทย พ.ย. 62 4541/62
389 ส.ต. สัตตนนท ์   สร้อยนวม 5590010692 ร.152 พนั.3 ต.ค. 62 4021/62
390 ร.อ.หญิง รัศมี    หอมชิต 5590012082 สปท. ก.ย. 62 3481/62
391 ส.ต. ศรัณยู    เภาสุ 5590012381 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
392 ร.ต. อเนชา    สาแช 5590012725 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
393 อส.ทพ. อภชิาติ  วงศ์อามาตย์ 5590012764 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
394 นาง บญุเสริม    เสาเกลียว 5590013253 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
395 อส.ทพ. สวลิ    ชฎารัมย์ 5590014232 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
396 นาย นันทศักด์ิ    นิยมฤทธิ์ 5600000671 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 62 4541/62
397 นาง ภนัทลิา    นิยมฤทธิ์ 5600000672 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 62 4541/62
398 นาง รุ่งนภา    นุชเนตร์ 5600000884 ร.31 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
399 นนส. ชาญณรงค์    สังข์ช่วย 5600002336 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
400 นนส. นพกานต์    วรุณศรี 5600002528 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
401 ส.ท. วราวธุ    บญุมาศ 5600003192 ป.9 พนั.19 ต.ค. 62 4021/62
402 ส.ท. กิตติพนัธุ ์   มั่งมูล 5600003310 ร.17 ต.ค. 62 4021/62
403 ส.ท. จตุพล    สุริยะทองค า 5600003338 ร.17 ต.ค. 62 4021/62
404 นนส. ณัฐพงษ ์   เงินโพรง 5600003423 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
405 ส.ท. ดุรงค์ฤทธิ ์ แก้วกองบญุ 5600003446 ร.7 พนั.5 ต.ค. 62 4021/62
406 นนส. บรรจง    เลิศศรี 5600003533 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
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407 ส.ท. สุเชาว ์   เรือง 5600004040 รพศ.4 พนั.2 ต.ค. 62 4021/62
408 นนส. ปณุญศิริ    โพธิท์อง 5600004174 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
409 นนส. วรีะชัย    พลูเพิ่ม 5600004231 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
410 นาย เปน็หนึ่ง    พาชอบ 5600004300 ร.152 พนั.1 ต.ค. 62 4021/62
411 อส.ทพ. ชัยวฒิุ    อมรองอาจ 5600005463 กรม ทพ.11 ต.ค. 62 4021/62
412 ส.ต. อุดร    ปนัดวง 5600005611 ร.21 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
413 ส.ต. สุรชัย    รุจากุลเฉลิม 5600005725 ร.21 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
414 อส.ทพ. วชิัย    นาคฤทธิ์ 5600006179 กรม ทพ.41 ต.ค. 62 4021/62
415 ส.ต. อิสรภาพ    อุปทิ 5600007542 ปตอ.2 พนั.4 ต.ค. 62 4021/62
416 ส.ต. เกรียงไกร    สินโพธิ์ 5600008151 ร.8 ต.ค. 62 4021/62
417 ส.ต. วฒันชัย  บญุวบิลูวฒัน์ 5600008793 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
418 พล.อส. ธเนษฐ    เกื้อกูล 5600009248 พนั.สห.11 ต.ค. 62 4021/62
419 อส.ทพ. ศรายุทธ    รักพชื 5600011238 กรม ทพ.46 ต.ค. 62 4021/62
420 ส.ท. วชิรศักด์ิ    ศรีจันทร์ 5600011372 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
421 พลฯ พงษช์ัย    ถาวงค์ 5600011966 ช.พนั.15 พล.ร.15 ก.ย. 62 3481/62
422 ส.ท. ศุภโชค    บวับาล 5600012206 พล.ร.15 ต.ค. 62 4021/62
423 อส.ทพ. นิภทัร์    วชิัยดิษฐ์ 5600013263 กรม ทพ.48 ต.ค. 62 4021/62
424 นาง ทศันีย์ภรณ์    ทองเบา้ 5600013941 มทบ.27 ต.ค. 62 4021/62
425 นาย สมัย    ทองเบา้ 5600013942 มทบ.27 ต.ค. 62 4021/62
426 อส.ทพ. จงสฤษด์ิ    อชิโน 5610000355 กรม ทพ.48 ต.ค. 62 4021/62
427 อส.ทพ. ชาญชัย    มะรุท 5610000360 กรม ทพ.48 ต.ค. 62 4021/62
428 อส.ทพ. รุ่งเรือง  อินทร์มาวงค์ 5610000384 กรม ทพ.48 ต.ค. 62 4021/62
429 อส.ทพ. ฐนพล    ปจัจัย 5610000550 กรม ทพ.26 ต.ค. 62 4021/62
430 นาง บญุมี    นาคพนม 5610000688 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
431 ส.ต. สมยศ    นาคพนม 5610000691 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
432 อส.ทพ. ชัยศักด์ิ    รัตนพนัธ์ 5610000967 กรม ทพ.43 ต.ค. 62 4021/62
433 พลฯ ไพศาล    แปน้นุกูล 5610001064 ช.พนั.15 พล.ร.15 ต.ค. 62 4021/62
434 อส.ทพ. บญุเลิศ    มณีฉาย 5610001526 กรม ทพ.48 ต.ค. 62 4021/62
435 นนส. ธนภทัร   ศรีสถาพรภวิฒัน์ 5610002581 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
436 นนส. สรายุทธ    สุนทรโอวาท 5610003920 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ พ.ย. 62 4541/62
437 พลฯ สุปญัญา    นวลไทย 5610004172 ช.พนั.15 พล.ร.15 มิ.ย. 62 1901/62
438 พลฯ วรีชัย    มูเซ็ง 5610004525 ช.พนั.15 พล.ร.15 มิ.ย. 62 1901/62
439 อส.ทพ. ภานุเดช  ฐานะกาญจน์ 5610004593 กรม ทพ.41 ก.ย. 62 3481/62
440 ส.ต. ธรีวร์ี    จงขวญั 5610004830 สง.สด.จว.อ.ย. ต.ค. 62 4021/62
441 ร.ต. อธปิ    คงกล่ า 5610005810 พนั.สร.2 ต.ค. 62 4021/62
442 นาง สนธยา    สุขสุโฉม 5610006388 กฌป.สก.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
443 นาย สุวชิชา    กายผล 5610006389 กฌป.สก.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
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444 อส.ทพ. วรวฒิุ    ธนะนิมิตร 5610007318 กรม ทพ.41 ก.ย. 62 3481/62
445 นาย นนทวชิ    สุภสิทธิ์ 5610008762 กฌป.สก.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
446 ส.ท. ฐิติพงษ ์   สารภาพ 5610010121 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
447 น.ส. วริารัตน์    เฉลาภกัด์ิ 5610011201 พธ.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
448 ส.ท. กรชนน    นิมา 5610011877 มทบ.19 ต.ค. 62 4021/62
449 ส.ต. ชัยวฒิุ    นกหงษ์ 5610012116 พนั.ซบร.21 บชร.1 ต.ค. 62 4021/62
450 นาง กนกรัตน์    ทองช่วย 5610012522 ธ.เซ็นทรัล-ล าปาง ต.ค. 62 4021/62
451 ร.ต. กิตติกร    วรรณทวิา 5610012579 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
452 อส.ทพ. ปฐว ี   แสงอุดม 5610013155 กรม ทพ.41 ก.ย. 62 3481/62
453 อส.ทพ. สุวทิย์    สุขแก้ว 5610013651 กรม ทพ.48 ต.ค. 62 4021/62
454 ส.ต. มนตรี    กมลนาวนิ 5610014339 มทบ.310 ต.ค. 62 4021/62
455 นาง กนกวรรณ    แก้วนันไชย 5620000101 พนั.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ต.ค. 62 4021/62
456 ส.ต. กิตติพงษ ์   แก้วนันไชย 5620000102 พนั.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ต.ค. 62 4021/62
457 นาย สมเกียรติ    แก้วนันไชย 5620000104 พนั.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ต.ค. 62 4021/62
458 พลฯ อธวิฒัน์    กองกุล 5620002747 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
459 ส.ท. กิตติพงษ ์   อ าไพรี 5620002805 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
460 อส.ทพ. ภานุวฒัน์   บญุจันทร์ 5620003606 กรม ทพ.43 ต.ค. 62 4021/62
461 อส.ทพ. สมชาย   ฉิมาภกัด์ิ 5620003608 กรม ทพ.43 ต.ค. 62 4021/62
462 พลฯ เนติพงศ์    กายโรจน์ 5620003692 พนั.จจ.รอ. ต.ค. 62 4021/62
463 อส.ทพ. ธวชัชัย    จุลลางกูล 5620004215 กรม ทพ.46 ต.ค. 62 4021/62
464 อส.ทพ. ปานทตั    หนูพุ่ม 5620004225 กรม ทพ.46 ต.ค. 62 4021/62
465 อส.ทพ. ธรรมสิงห ์   ศรีแก้ว 5620004441 กรม ทพ.48 ต.ค. 62 4021/62
466 อส.ทพ. ประภทัร์    มากสังข์ 5620004816 กรม ทพ.46 ต.ค. 62 4021/62
467 อส.ทพ. นวพรรษ   วงค์เจริญ 5620008556 กรม ทพ.22 ต.ค. 62 4021/62
468 อส.ทพ. พชิิต    ศรีชมพู 5620008616 กรม ทพ.11 ต.ค. 62 4021/62
469 พลฯ สุรเดช    คงเพช็ร 5620009254 ป.21 พนั.30 ก.ย. 62 3481/62
470 อส.ทพ. พสิิษฐ์    เกตุอรุณ 5620009570 กรม ทพ.41 ต.ค. 62 4021/62
471 นาย เชิด    กระจ่างเนตร์ 5620010637 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
472 น.ส. เยาวภา    มะพารัมย์ 5620011488 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 62 4541/62
473 นาง วลิาวรรณ    ศรีจันทร์ 5620011494 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 62 4541/62
474 น.ส. ศิริพร    ศิริต้ืนลี 5620011496 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 62 4541/62
475 นาย สุเทพ    ศรีจันทร์ 5620011501 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 62 4541/62
476 ร.ต. บญุสงค์    วงัค า ต100979/28 ร.13 พนั.2 ต.ค. 62 4021/62
477 นาง จ าเนียร    วงศ์เมฆ ต105935/28 ธ.ทุ่งสง พ.ย. 62 4541/62
478 นาง บญุยงค์    จงยาว ต108199/29 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 62 4541/62
479 นาย อัมพร    อู่ข้าวอู่น้ า ต109729/29 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
480 นาง ตอง    อู่ข้าวอู่น้ า ต109730/29 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
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481 นาง สุนีย์    กระแสร์กุล ต111450/29 ธ.ถ.สรงประภา พ.ย. 62 4541/62
482 นาง เจียมใจ    ทศิอุ่น ต112755/29 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
483 นาง สมัย    ผายทอง ต113457/29 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
484 นาย วชรันต์    สุขสมบรูณ์ ต113672/29 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 62 4541/62
485 จ.ส.อ. รังสรรค์  เหน็ประเสริฐ ต113754/29 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 62 4541/62
486 พ.ท. ไชยวฒัน์    วริิยากุล ต114052/29 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 62 4541/62
487 ร.ต. สุมล    หานะพนัธ์ ต114437/29 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 62 4541/62
488 นาง นวลเนียง    อุตรนคร ต114988/29 ธ.บางเขน พ.ย. 62 4541/62
489 นาง เสมอใจ    ศกุนตนาค ต116110/29 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 62 4541/62
490 นาง แสงเดือน    เล้ียวเรียน ต116442/29 ธ.ล าปาง พ.ย. 62 4541/62
491 นาง จันทร์ต๊ิบ    วงค์ษา ต116443/29 ธ.ล าปาง พ.ย. 62 4541/62
492 นาง ส าลี    วงัคูหา ต116535/29 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 62 4541/62
493 จ.ส.อ. สวา่ง    พทุธมาตย์ ต116857/29 ร.8 พนั.1 ต.ค. 62 4021/62
494 นาง เพญ็ศรี    เกชิต ต118614/29 ธ.อุดรธานี พ.ย. 62 4541/62
495 ร.ท. บญุอิ่ม    เถาวอ์้วน ต118811/29 มทบ.24 ต.ค. 62 4021/62
496 ร.ต. ไทยรัฐ    ดอนสมพงษ์ ต118901/29 ร.13 พนั.2 ต.ค. 62 4021/62
497 นาง ฤทธิส์มร    วงศรีแก้ว ต118920/29 มทบ.24 ต.ค. 62 4021/62
498 นาง เสาวภา    ผิวฟกั ต119779/29 ธ.สกลนคร พ.ย. 62 4541/62
499 นาง วมิล    ทวกีุล ต120781/29 ธ.โลตัส บางปะอิน พ.ย. 62 4541/62
500 นาง อัมพร    หณุฑสาร ต121869/29 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 62 4541/62
501 นาง แจ่ม    ศิลาจะโปะ ต122871/29 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
502 นาง สุวรรณี    พนัธุเ์สือ ต123082/29 ธ.ม.รามค าแหง พ.ย. 62 4541/62
503 จ.ส.อ. วฒันา    พึ่งงาม ต125349/29 ธ.สระบรีุ พ.ย. 62 4541/62
504 น.ส. บบุผา    จงยาว ต128319/30 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 62 4541/62
505 นาย สัญญา    ศรีทอง ต131101/30 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ย. 62 4541/62
506 นาง สุปรียา    เปี่ยมธนทรัพย์ ต131221/30 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 62 4541/62
507 นาง จ าเรียง    มีชัย ต135572/30 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 62 4541/62
508 จ.ส.อ. ทองวนั    เกษหอม ต136134/30 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
509 จ.ส.อ. ธรีะชัย    พลเสนา ต1375/09 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 62 4541/62
510 ร.ต. เฉลิมพล    วรสาร ต137629/30 มทบ.23 ต.ค. 62 4021/62
511 นาย ศิริ    ฤทธวิชัร ต138113/30 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 62 4541/62
512 นาง ขวญัจิต    กล่อมเพชร ต138340/30 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ย. 62 4541/62
513 นาง สมคิด    โตสิงขร ต140262/30 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ย. 62 4541/62
514 นาง ชัชวาลย์    น้อยอาษา ต141270/30 ธ.เซ็นทรัล ขอนแก่น พ.ย. 62 4541/62
515 นาย ดอกไม้    ราชแก้ว ต141738/30 มทบ.23 ต.ค. 62 4021/62
516 นาง ภทัรภรณ์    งามดี ต144153/30 ธ.เซ็นทรัล ขอนแก่น ต.ค. 62 4021/62
517 จ.ส.อ. วชิชัยยา    อยู่สุนทร ต144388/30 มทบ.12 ต.ค. 62 4021/62
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518 นาย เฉลียว    บญุนูน ต144534/30 มทบ.22 ต.ค. 62 4021/62
519 จ.ส.ท. นัตินัย    บญุรัตน์ ต144690/30 ธ.อุดรธานี พ.ย. 62 4541/62
520 นาง สุดาวลัย์    อีศรัตน์ ต145275/30 ธ.บางบวั พ.ย. 62 4541/62
521 นาย นิคม    ข ากุศล ต145361/30 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 62 4541/62
522 นาง อ่อน    เสือสวสัด์ิ ต145953/31 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ พ.ย. 62 4541/62
523 นาง เล่ือน    แผนสะทา้น ต146076/31 ธ.อ่อนนุช พ.ย. 62 4541/62
524 ร.ท. พงษศั์กด์ิ    อาจอ่ า ต147689/31 มทบ.15 ต.ค. 62 4021/62
525 นาง ไฉน    อาจอ่ า ต147690/31 มทบ.15 ต.ค. 62 4021/62
526 นาง ผ่องพรรณ  พรหมประสิทธิ์ ต148104/31 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 62 4541/62
527 จ.ส.อ. สังวรณ์    พว่งอยู่ ต148375/31 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
528 ร.ต. สมใจ    สุขธวชั ต149414/31 ธ.เสริมไทย  ม.ค. พ.ย. 62 4541/62
529 นาง กรรณิกา    เผยศิริ ต149859/31 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 62 4541/62
530 นาง อนงค์    อ่อนส าอางค์ ต150696/31 ธ.เซ็นทรัล  พษิณุโลก พ.ย. 62 4541/62
531 จ.ส.อ. มนัส    พรเลิศ ต152320/31 มทบ.12 ต.ค. 62 4021/62
532 นาง บญุช่วย    ธรรมโท ต153366/31 ธ.เยาวราช พ.ย. 62 4541/62
533 จ.ส.ท. ศุภชัย  อ้วนโพธิก์ลาง ต154438/31 กรม ทพ.13 ต.ค. 62 4021/62
534 นาง อรนุช    เนียมยิ้ม ต156377/31 ธนาณัติ ก.ย. 62 3481/62
535 ร.ต. ประสิทธิ ์   อดกล้ัน ต158460/31 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน พ.ย. 62 4541/62
536 จ.ส.อ. ประชา    ละวา้ ต159913/31 พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ต.ค. 62 4021/62
537 ส.อ. ชาญชัย    ทาทะสุทธิ์ ต161283/31 มทบ.22 ต.ค. 62 4021/62
538 จ.ส.ต. ศิลา    บญุเสริม ต161381/31 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ย. 62 4541/62
539 จ.ส.อ. อ าพล    ศรีหมาด ต162407/31 ธ.กระบี่ พ.ย. 62 4541/62
540 นาย มงคล    ทบัสวสัด์ิ ต165143/31 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ พ.ย. 62 4541/62
541 นาง พจมาน    สนธปิญัญา ต165403/31 ธ.พรานนก พ.ย. 62 4541/62
542 นาย มานพ    สัมมาพรต ต165417/31 ธ.อยุธยา พ.ย. 62 4541/62
543 ร.ท. ธวชัชัย    พาชอบ ต168205/31 ร.152 พนั.1 ต.ค. 62 4021/62
544 จ.ส.อ. วรวฒิุ    แก้วคงดี ต169169/32 ธ.เลย พ.ย. 62 4541/62
545 นาง กรรณิการ์    หตุะโกวทิ ต169396/32 ธ.อ่อนนุช-ถ.ศรีนครินทร์ พ.ย. 62 4541/62
546 นาง ทองสี    ทมัทมิไสย ต175877/32 ธ.ถ.พบิลูละเอียด พ.ย. 62 4541/62
547 นาง ทองดี    อิ่มเอม ต177915/32 ธ.สระบรีุ พ.ย. 62 4541/62
548 ร.ต. ไพโรจน์  ดีประเสริฐสิทธิ์ ต178138/32 มทบ.19 ต.ค. 62 4021/62
549 นาย เอนก    พนัธุว์งษ์ ต180092/32 รง.ปค.ศอว.ศอพท. ต.ค. 62 4021/62
550 นาง นราพรรณ  ขวญัเมือง ต180527/32 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 62 4541/62
551 ส.อ. เฉลา    จันสถาพร ต180902/32 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ย. 62 4541/62
552 น.ส. ทว ี   ทมิรอด ต183854/32 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 62 4541/62
553 นาง ประชิต    ท าทนั ต184052/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
554 จ.ส.อ. ธรีเดช   แสนทะวงศ์ ต190579/32 มทบ.27 ต.ค. 62 4021/62
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555 นาง กาญจนา   แสนทะวงศ์ ต190581/32 มทบ.27 ต.ค. 62 4021/62
556 นาง บญุศิริ    อินทร ต192899/32 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. พ.ย. 62 4541/62
557 นาง กรรณิการ์    ลามาตร ต196959/33 ธ.สกลนคร พ.ย. 62 4541/62
558 นาง วไิลลักษณ์    ค าดีผล ต197377/33 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ย. 62 4541/62
559 นาย อนันต์    ร่ืนพล ต197407/33 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
560 นาง ส่วน    ร่ืนพล ต197408/33 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
561 จ.ส.อ. วรสิทธิ ์ กวนไวยบตุร ต197885/33 ช.3 พนั.302 ต.ค. 62 4021/62
562 นาง หนูจันทร์    สระบวัค า ต200972/33 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี พ.ย. 62 4541/62
563 พ.ต. วนิัย    เสาแก้ว ต201485/33 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
564 นาย ภคูณิศร์    วสิิฐพงศ์ ต202236/33 ธ.ถ.พบิลูละเอียด พ.ย. 62 4541/62
565 นาง ส ารวย    ถาแก้ว ต202370/33 ธ.ถ.พบิลูละเอียด พ.ย. 62 4541/62
566 จ.ส.อ. อ านาจ    เชื้อแก้ว ต203008/33 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 62 4541/62
567 นาย ละมุล    พดูเพราะ ต203592/33 มทบ.22 ต.ค. 62 4021/62
568 นาง สมบญุ    ประทมุมา ต205239/33 ธ.นครนายก พ.ย. 62 4541/62
569 น.ส. ฐิดารัฐฐ์    ศรีธรรมา ต206134/33 ธ.เซ็นทรัล-บางนา พ.ย. 62 4541/62
570 จ.ส.ต. ช านาญ    วจิิตร ต206634/33 ธ.ปากช่อง พ.ย. 62 4541/62
571 นาง นดา    ฤทธเิสน ต207533/33 ธ. โลตัส รังสิต คลอง7 พ.ย. 62 4541/62
572 นาง กัญญา    แสงพนัธุ์ ต210577/33 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
573 นาง สีอาน    ดวงไข่ษร ต214936/33 ธ.ก าแพงเพชร พ.ย. 62 4541/62
574 นาง ชนิตา    อินดี ต215150/33 มทบ.39 ต.ค. 62 4021/62
575 นาง สมพร    ชูยิ้ม ต215151/33 มทบ.39 ต.ค. 62 4021/62
576 จ.ส.อ. สมหมาย    อินดี ต215165/33 มทบ.39 ต.ค. 62 4021/62
577 นาย สมบติั    หาสุข ต215827/33 ธ.ปทมุธานี ต.ค. 62 4021/62
578 ร.อ. ฉลองชัย    ดวงดารา ต217748/33 ศสร. ต.ค. 62 4021/62
579 นาง วงค์ทอง    สุทธโสม ต221312/33 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 62 4541/62
580 นาง ล าดวน    สุทธไิกร ต22135/17 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 62 4541/62
581 นาง รุ่งอรุ่ณ    วราค า ต222987/33 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 62 4541/62
582 นาง นกเทศ    สีดา ต226804/34 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 62 4541/62
583 นาง อรุณ    นิลเขียว ต227984/34 ร.13 พนั.2 ต.ค. 62 4021/62
584 นาง ทองล้วน    อ่ าสุวรรณ ต227985/34 ร.13 พนั.2 ต.ค. 62 4021/62
585 นาง ศิริวรรณ    ก าเลิศภู ต228011/34 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี พ.ย. 62 4541/62
586 นาง ส าเนียง    พลจันทร์ ต229091/34 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 62 4541/62
587 ร.อ. ประสาร    คงพึ่ง ต229661/34 มทบ.14 ต.ค. 62 4021/62
588 ร.ต. อภชิาติ    แหง้ขุนทด ต230509/34 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 62 4541/62
589 นาง รัศมี    ศรีระวรรณ ต231572/34 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 62 4541/62
590 ด.ต.หญิง วไิล    สุกรินทร์ ต232109/34 มทบ.21 ต.ค. 62 4021/62
591 นาง เกษร    ประสพสินธุ์ ต232110/34 มทบ.21 ต.ค. 62 4021/62

16



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
592 น.ส. สุวดี    บตุรดีวงษ์ ต232989/34 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
593 นาง น้อย    เกษหอม ต234890/34 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
594 นาย สากล    อุดมฤทธิ์ ต236326/34 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 62 4541/62
595 นาง สุมาลี    เล่ือมใส ต236915/34 ธ.สะพานควาย พ.ย. 62 4541/62
596 นาง บญุเพง็    ไชยเชียงพณิ ต237217/34 ธ.บา้นไผ่ พ.ย. 62 4541/62
597 นาง ทองปาน    สาระเพชร ต238833/34 ธ.ยโสธร พ.ย. 62 4541/62
598 นาย ทองดี    บญุเอี่ยม ต240407/34 ธ.เตาปนู พ.ย. 62 4541/62
599 นาง สุมนทพิย์    วงค์พทุธะ ต240686/34 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
600 น.ส. จุฑาทพิ    ชิงดวง ต244710/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
601 จ.ส.อ. วลัลภ    พบจันอัด ต247375/34 รร.ม.ศม. ต.ค. 62 4021/62
602 จ.ส.อ. ผ่าน    แคนไชย ต248055/35 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 62 4541/62
603 นาง เบญจา    ก าปั่นทอง ต248343/35 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 62 4541/62
604 นาย จรัส    อ้วนล่ า ต250143/35 ธ.บางเขน พ.ย. 62 4541/62
605 นาง ชลดา    นรินทร ต252138/35 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต พ.ย. 62 4541/62
606 น.ส. สุวรรณา    สมทา่ ต252354/35 ธ.ด าเนินสะดวก พ.ย. 62 4541/62
607 นาย จ านงค์    หร่ิงเรไร ต252554/35 ธ.เตาปนู พ.ย. 62 4541/62
608 นาง ภทัราภรณ์    เพริดพราว ต253076/35 มทบ.21 ต.ค. 62 4021/62
609 นาง แตงอ่อน    ละวา้ ต253604/35 พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ต.ค. 62 4021/62
610 นาง วไิล    แหล่งหล้า ต253668/35 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
611 นาย เฉลียว    กางแก้ว ต254832/35 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 62 4541/62
612 ส.อ. ไชยชนะ    เต๊ะอ้วน ต259936/35 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
613 จ.ส.อ. ประเสริฐ    ล้ีเกษร ต263699/35 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 62 4541/62
614 นาง รัศมี    อ้วนล่ า ต264009/36 ธ.บางเขน พ.ย. 62 4541/62
615 นาง ส าเนียง    เพง่ผล ต264688/36 ธ.เซ็นทรัล-ศาลายา พ.ย. 62 4541/62
616 นาง สมบรูณ์    ชัยจันทร์ ต265381/36 ธ.หนองคาย พ.ย. 62 4541/62
617 นาง เยาวรัตน์    เพช็รสีเขียว ต266619/36 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ย. 62 4541/62
618 นาง ล าใย    คูบบุผา ต266620/36 ธ.ถ.มิตรภาพ  ข.ก. พ.ย. 62 4541/62
619 นาง ตรีเนตร    แย้มไสว ต267591/36 ธ.วงัน้อย พ.ย. 62 4541/62
620 นาง เอื้อย    บตัรสูงเนิน ต267871/36 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ย. 62 4541/62
621 นาง ธมัมารัธน์    สมเกตุ ต267873/36 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ย. 62 4541/62
622 นาง พรจรินทร์    อรรถสิษฐ ต268668/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 62 4541/62
623 นาง ต๋ิม    พลก าแหง ต268671/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 62 4541/62
624 นาง จ าเนียร    อาจจ านงค์ ต269056/36 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. พ.ย. 62 4541/62
625 นาง ชั้น    หล่อนกลาง ต269922/36 ธ.ถ.พบิลูละเอียด พ.ย. 62 4541/62
626 นาง ส าราญ    แสบงบาล ต270753/36 ธ.สกลนคร พ.ย. 62 4541/62
627 นาย เฉลิม    แสบงบาล ต270754/36 ธ.สกลนคร พ.ย. 62 4541/62
628 นาง นุชจรินทร์  เลิศสงคราม ต270756/36 ธ.สกลนคร พ.ย. 62 4541/62
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629 นาง จรัสศรี    ภนูาเพชร ต270888/36 ธ.นครพนม พ.ย. 62 4541/62
630 จ.ส.อ. ปญัญา  โพธชิ านาญ ต271748/36 ม.6 พนั.6 ต.ค. 62 4021/62
631 นาง ทองเชียร    วงัค า ต271894/36 ร.13 พนั.2 ต.ค. 62 4021/62
632 นาง เล้ียง    สิงหค์ ากุล ต272538/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 62 4541/62
633 นาง นิตยา    ทาทะสุทธิ์ ต273179/36 มทบ.22 ต.ค. 62 4021/62
634 นาง สุพนิ    ล้ีเกษร ต274318/37 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 62 4541/62
635 นาง สายฝน    กวนไวยบตุร ต275225/37 ช.3 พนั.302 ต.ค. 62 4021/62
636 นาง จันทร์พร    ค าเขียว ต275941/37 ธ.พะเยา พ.ย. 62 4541/62
637 นาย ชาญรบ    บญุดา ต276040/37 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
638 พ.ต. อนุชา    จันทะนาม ต276215/37 มทบ.22 ต.ค. 62 4021/62
639 นาง วาสนา    จันทะนาม ต276334/37 มทบ.22 ต.ค. 62 4021/62
640 นาย วทิยา    รัตนวมิุข ต277084/37 ธ.ต.ถนอมมิตร วชัพล พ.ย. 62 4541/62
641 นาง รัตนา    นารถานนท์ ต278119/37 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 62 4541/62
642 นาง วนัดี    โพธิศ์รีนาค ต282183/37 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ย. 62 4541/62
643 จ.ส.อ. ส่งเสริม    ดอนมอญ ต286104/38 ร.111 พนั.1 ต.ค. 62 4021/62
644 นาย ประกอบ    จนิษฐ์ ต286330/38 ธ.ชลบรีุ ต.ค. 62 4021/62
645 จ.ส.อ. วนิัย    กองสุวรรณ ต286715/38 มทบ.16 ต.ค. 62 4021/62
646 นาง พมิพรรณ    กองสุวรรณ ต286723/38 มทบ.16 ต.ค. 62 4021/62
647 นาง ละมัย    เปล่งปล่ังศรี ต288101/38 ธ.รามอินทรา กม.8 พ.ย. 62 4541/62
648 นาง ทศันีย์    ขจรกล่ิน ต35567/20 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ย. 62 4541/62
649 นาง สมใจ    ด้วงชมภู ต36763/21 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 62 4541/62
650 นาง สมัย    ศรีสิงห์ ต37719/21 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 62 4541/62
651 นาง ดาหวนั    เมืองวงษ์ ต44927/22 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 62 4541/62
652 นาย โกมล    กรึงไกร ต45056/22 ธ.โชคชัย 4 พ.ย. 62 4541/62
653 นาง ทองค า    พลเสนา ต45111/22 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 62 4541/62
654 นาย สกุล    ปิ่นแก้ว ต46236/22 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
655 พ.ต. สมคิด    สุกรินทร์ ต47376/22 มทบ.21 ต.ค. 62 4021/62
656 นาง สัมฤทธิ ์   ปอ้มปกัษา ต49387/23 ธ.ถ.ประจักษ์-ศาลหลักเมือง พ.ย. 62 4541/62
657 นาง วรรณา    พบจันอัด ต52022/23 รร.ม.ศม. ต.ค. 62 4021/62
658 จ.ส.อ. สุทธพิงษ ์   ฉลาดดี ต52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 62 4541/62
659 นาง สงวน    สุภาพร ต54707/24 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
660 นาย ศักด์ิสิทธิ ์  สุภาพรพงษ์ ต54708/24 ส่วนกลาง ต.ค. 62 4021/62
661 ร.ต. คงเดช    วงศรีแก้ว ต57784/24 มทบ.24 ต.ค. 62 4021/62
662 นาง สวทิ    กล่ินกล่ า ต62574/25 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
663 นาง สนิท    เจือทอง ต62649/25 ธ.สระบรีุ พ.ย. 62 4541/62
664 นาง ประทมุ    ปาละสิทธิ์ ต6666/10 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ย. 62 4541/62
665 นาง รังสิมา    แจ่มกระจ่าง ต66994/25 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ พ.ย. 62 4541/62
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666 นาง อุ่นเรือน    ฉ่ าชื่น ต67230/25 ธ.นครปฐม พ.ย. 62 4541/62
667 ร.ต. อุทยั    สังข์ทอง ต67290/25 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 62 4541/62
668 นาง กุหลาบ    มุกดา ต68280/26 ธ.ปากช่อง พ.ย. 62 4541/62
669 นาง กรรณิกา    สู่ภู่เขียว ต74271/26 ธ.เตาปนู พ.ย. 62 4541/62
670 ร.ต. ปราโมช  จงสงวนกลาง ต75048/26 มทบ.21 ต.ค. 62 4021/62
671 นาง วภิา    วเิศษสัตย์ ต76010/26 ธ.เยาวราช พ.ย. 62 4541/62
672 ร.ต. ปราโมทย์    นาดี ต78988/26 มทบ.27 ต.ค. 62 4021/62
673 จ.ส.อ. ฤทธิศั์กด์ิ    หณุฑสาร ต79361/26 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 62 4541/62
674 จ.ส.อ. มานิตย์    พรมปญัญา ต80525/27 ธ.แม่สาย พ.ย. 62 4541/62
675 นาง เบญจพร    โลหะพรหม ต82144/27 ธ.โรบนิสัน สมุทรปราการ พ.ย. 62 4541/62
676 นาย ทรงพล    ฉ่ าชื่น ต83098/27 ธ.นครปฐม พ.ย. 62 4541/62
677 พ.อ. นิรัตน์    บญุยะรัตน์ ต83402/27 ธ.พระปฐมเจดีย์ พ.ย. 62 4541/62
678 นาง บญุเริง    สิงหล์า ต83816/27 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 62 4541/62
679 ร.ต. อารมณ์    วงศ์เมฆ ต85613/27 ปตอ.2 พนั.4 ต.ค. 62 4021/62
680 นาง ดาวประกาย  ดอนทราย ต87433/27 ธ.ถ.สรงประภา พ.ย. 62 4541/62
681 นาง อุบลทพิย์  สิริธารเบญจกุล ต92242/27 ธ.บิ๊กซี นครปฐม พ.ย. 62 4541/62
682 ร.ต. สุพจน์    เพริศพราว ต92435/27 มทบ.21 ต.ค. 62 4021/62
683 นาง อารมณ์    สองเมือง ต93223/28 ธ.สุราษฎร์ธานี พ.ย. 62 4541/62
684 จ.ส.อ. อนุกูล    เรืองโพน ต94482/28 ธ.เซ็นทรัล  พษิณุโลก พ.ย. 62 4541/62
685 ร.ท. วศิาล    เพชรผ่อง ต96410/28 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
686 จ.ส.อ. อ านวย    ยุทธวงศ์ ต97285/28 มทบ.22 ต.ค. 62 4021/62
687 นาง อมรรัตน์    ยุทธวงศ์ ต97293/28 มทบ.22 ต.ค. 62 4021/62
688 ร.ต. ดอน    สูงสันเขต ต98213/28 ธ.ก าแพงเพชร พ.ย. 62 4541/62
689 จ.ส.อ. ประทมุ    ครอบสวย ต99013/28 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ พ.ย. 62 4541/62
690 นาง มยุรี    มิเอม ส15157/28 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 62 4541/62
691 พ.อ. เวนิ    จ าปาสา ส15782/29 มทบ.22 ต.ค. 62 4021/62
692 นาง เสริมสุข    ชินอักษร ส16396/29 ธ.บา้นโปง่ พ.ย. 62 4541/62
693 พ.ท. ประมวล  เชื้อสังข์พนัธ์ ส19894/32 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
694 นาง วไิลลักษณ์    ทา้วนาง ส25729/38 ธ.ถ.สรงประภา พ.ย. 62 4541/62
695 นาย ฉ่ า    ชินอักษร ส7271/18 ธ.บา้นโปง่ พ.ย. 62 4541/62
696 นาง มณี    สิงหเสนี ส9318/22 ธ.รามอินทรา กม.4 พ.ย. 62 4541/62
697 นาง เสนาะ   สุขเรือง 5620016091 ม.3 พนั.18 ธ.ค. 62 5041/62 ***
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หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่ 697  สมาชิกถึงแก่กรรมก่อนขึ้นทะเบยีน
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนชั่วคราว
    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    
    ใบส าคัญความเหน็แพทย์, ค าส่ังใหอ้อกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
    จึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ ใหติ้ดต่อ
    สอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 3
5. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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