
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง จเร    ธรรมวญิญา 5085018529 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 63 481/63
2 นาง เรียมจิตต์    ไล้อ่วม 5396000994 ธนาณัติ ม.ค. 63 6461/62
3 นาง วนัเพญ็    กัตตา 5396004850 ธนาณัติ ก.พ. 63 641/63
4 น.ส. ยุวดี    เวยีรพนัธ์ 5402007977 ธ.ส านักราชด าเนิน มี.ค. 63 481/63
5 ส.อ. วลัลภ    ปรักแก้ว 5405006823 ธ.บิ๊กซี นครปฐม มี.ค. 63 481/63
6 นาง รัชนี    โอฬารสกุล 5406003753 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มี.ค. 63 481/63
7 นาง ประทปี    หาญประสพ 5406004490 ธ.สระแก้ว มี.ค. 63 481/63
8 นาง พชัรา    สวสัดี 5406004845 ธ.สระบรีุ มี.ค. 63 481/63
9 นาง สุรีย์    ร่มโพธิท์อง 5406005045 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
10 นาง วาสนา    ปานอินทร์ 5406005046 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. มี.ค. 63 481/63
11 นาง ปณุยวร์ี    สีเทา 5406009403 ธ.สูงเม่น มี.ค. 63 481/63
12 นาย ชาคริต    พรมเรืองเดช 5406010291 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี มี.ค. 63 481/63
13 นาง มารยาท    พศิเพง็ 5406011859 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
14 นาง แสงนภา    ชาญชิด 5406015296 ธ.ปากช่อง มี.ค. 63 481/63
15 นาง อัญชลี    พมิพดี์ 5406015972 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 63 481/63
16 นาง อัมพร    ศุภมานพ 5410002888 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
17 นาง ทพิวรรณ    โหละสุต 5410003170 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
18 ส.อ. ธารินทร์    จันทร์ศรีระมี 5410003970 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 63 481/63
19 พ.ท. สุรชัย    อินทมิ 5410006282 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
20 จ.ส.อ. วรัิตน์    แย้มศิริ 5410009329 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
21 ร.ต. สันทตั    ทมิสกุล 5410011772 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
22 นาง ภทัรนิษฐ์    พทุธวงศ์ 5410011890 ธ.ล าปาง มี.ค. 63 481/63
23 จ.ส.อ. แสวง    ดียิ่ง 5410012997 ธ.นครศรีธรรมราช มี.ค. 63 481/63
24 ส.อ. สุชาติ    ภทูอง 5410019339 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 63 481/63
25 จ.ส.อ. ธาตุ    โพธิไ์ทรย์ 5410019622 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
26 นาย โกมล    แซ่ตัน 5410023383 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ มี.ค. 63 481/63
27 นาง เกษร    เขาแก้ว 5410023721 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
28 นาย สุรพนัธ ์   สังคสุข 5420000495 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
29 นาง สมทรง    ทองเกิด 5420001226 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 63 481/63
30 นาง อมร    แก้วแดง 5420001533 ธ.สระบรีุ มี.ค. 63 481/63
31 นาง กิติกร    นวลอินทร์ 5420001980 ธ.สระแก้ว มี.ค. 63 481/63
32 นาง จีราภา    พลายชมภู 5420003311 ธ.นราธวิาส มี.ค. 63 481/63
33 นาง อนงค์    ธรรมมีภกัด์ิ 5420003876 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค. 63 481/63
34 จ.ส.อ. ไพศาล    ยวนยี 5420005283 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
35 จ.ส.อ. อัครชัย    พยัคฆเพศ 5430000876 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
36 นาง เพญ็พร    พยัคฆเพศ 5430000880 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 นาง แสงวนั    บญุยัง 5430001739 ธ.พะเยา มี.ค. 63 481/63
38 ร.ต. เจษฎา    เกตุแก้ว 5430007003 พล.ร.4 ก.พ. 63 1/63
39 นาง อรทยั    พงษส์ถิตย์ 5430008518 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 63 481/63
40 ส.อ. นรินทร์    บญุประเสริฐ 5440000650 ธ.ตาก มี.ค. 63 481/63
41 น.ส. ค าหล้า    พึ่งเมือง 5440002515 ธนาณัติ ม.ค. 63 5541/62
42 นาง จรัสศรี    บญุถึง 5440004402 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 63 481/63
43 น.ส. อัญชิษฐา    แฮดสมสิน 5440004571 ธ.แม่สอด มี.ค. 63 481/63
44 นาง ระลวย    ไชยทอง 5440004933 ธ.ปราณบรีุ มี.ค. 63 481/63
45 จ.ส.อ. สมปอง    เอิบอิ่ม 5440007233 ธ.กระทุ่มแบน มี.ค. 63 481/63
46 จ.ส.ท. ปฏญิญา    หอมทอง 5440007657 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 63 481/63
47 จ.ส.อ. ปริญญา  ประจญกล้า 5440008153 ร.29 พนั.2 ก.พ. 63 1/63
48 ส.อ. เศรษฐวฒิุ  บตุรหนองหวา้ 5440008396 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 63 481/63
49 ส.ต. การันต์    ทองเจือเพชร 5450000436 สพ.ทบ. ก.พ. 63 1/63
50 นาง เฉลียว    บญุประเสริฐ 5450001240 ธ.ตาก มี.ค. 63 481/63
51 จ.ส.อ. สยาม    ใสสะอาด 5450001373 ม.3 ก.พ. 63 1/63
52 นาง นีดา    ไชยสลี 5450002445 ธ.น่าน มี.ค. 63 481/63
53 จ.ส.อ. ธรีะ    ไชยวฒิุ 5450002470 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
54 นาง รัชฎากร    อินมูล 5450002520 ธ.น่าน มี.ค. 63 481/63
55 นาง บาง    สมนึก 5450004416 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 63 481/63
56 นาย กนกรัตน์    กองแก้ว 5450004420 ธ.หนองจอก มี.ค. 63 481/63
57 นาง มัณฑนา    ปาวชิัย 5450005145 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 63 481/63
58 นาง พรรณกาญจน์  เรือนนาง 5450005757 ธ.เชียงใหม่ มี.ค. 63 481/63
59 นาง วรรณเพญ็    อยู่สุขอาบ 5450006566 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
60 นาง ประยงค์    ใจหนักแน่น 5450006992 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 63 481/63
61 ส.ต. ยุทธนา    วงัไธสงค์ 5450008616 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. มี.ค. 63 481/63
62 จ.ส.อ. สมชาย    ยศแผ่น 5450008807 ร.152 พนั.1 ก.พ. 63 1/63
63 นาง วนิดา    บวัค า 5450011864 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 63 481/63
64 นาง มาลี    เชื้อมั่ง 5450014405 ธ.ล าปาง มี.ค. 63 481/63
65 นาย นคร    บวัค า 5460000654 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 63 481/63
66 น.ส. จุไรลักษณ์    บญุเฉื่อย 5460003315 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
67 นาง นงคราญ    ภมูิสาขา 5460003889 มทบ.27 ม.ค. 63 5541/62
68 จ.ส.อ. จิตกร    เกษรมาลา 5460008906 มทบ.12 ก.พ. 63 1/63
69 นาง มุกดา  ไทยชนะบรรณนิต์ิ 5460008987 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ก.พ. 63 1/63
70 นาง ฐาปนี    ต่างใจ 5460009897 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 63 481/63
71 น.ส. ตวงรัฐ    แก้วกระจ่าง 5460013710 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 มี.ค. 63 481/63
72 น.ส. องุ่น    อยู่ฤทธิ์ 5470000015 ธ.บางบวัทอง มี.ค. 63 481/63
73 นาย ต่อศักด์ิ    กล่อมเอี้ยง 5470000816 ธ.ม.เกษตรศาสตร์ มี.ค. 63 481/63
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74 นาย ทรงเกียรต์ิ  เกียรติธนวงษ์ 5470000817 ธ.เสนานิคม มี.ค. 63 481/63
75 นาย ชินพฒัน์    อุณาศรี 5470004001 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 63 481/63
76 นาย กมล    ศรีเสน 5470005762 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มี.ค. 63 481/63
77 น.ส. พไิลวรรณ    ศรีเสน 5470005772 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มี.ค. 63 481/63
78 จ.ส.อ. ทววีฒั    ศรีอ่อน 5470006425 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
79 ส.อ. พรศักด์ิ    พดุสโต 5470006630 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 63 481/63
80 นาง เฉลิมศรี    ณ น่าน 5480000858 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
81 จ.ส.อ. สุวฒัน์    มาตขาว 5480002235 พนั.สห.41 ธ.ค. 62 5041/62
82 จ.ส.อ. อภเิชษฐ์    อาภาภรณ์ 5480002312 มทบ.42 พ.ย. 62 4541/62
83 ส.อ. อุดม    เอี่ยมศรี 5480002381 มทบ.13 ก.พ. 63 1/63
84 นาง ทศันีย์    หวงัอ้อมกลาง 5480002825 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
85 นาย ไกรสร    อินโต 5480003518 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 63 481/63
86 นาง มานิต    น้อยหวอย 5480003526 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 63 481/63
87 นาง อรุณศรี    เขียวยะ 5480004155 ศพปน.พท.ศอพท. ม.ค. 63 5541/62
88 น.ส. วนัทนา    หอมจันทร์ 5480005249 ธ.เซ็นทรัล-ศาลายา มี.ค. 63 481/63
89 นาย บญุมี    บตุรหนองหวา้ 5480006917 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 63 481/63
90 นาย พรมมินทร์    นามวงค์ 5480006923 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 63 481/63
91 นาง อรพชัรีวรรณ  รักมงคลตระกูล 5480007145 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 63 481/63
92 นาง ลอย    รักษก์ระโทก 5480007149 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 63 481/63
93 นาง ทองกูล    แข็งฤทธิ์ 5480007607 ธ.น่าน มี.ค. 63 481/63
94 นาย ผดุง    แข็งฤทธิ์ 5480007610 ธ.น่าน มี.ค. 63 481/63
95 นาง บญุตา    จาดปล้ืม 5480008737 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
96 นาง กมล    จุ้ยเจริญ 5480011563 ธ.กระทรวงกลาโหม มี.ค. 63 481/63
97 จ.ส.ต. ชัยชาญ    จุ้ยเจริญ 5480011565 ธ.กระทรวงกลาโหม มี.ค. 63 481/63
98 น.ส. ภคพร    อัจฉฤกษ์ 5490001489 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 63 481/63
99 ส.อ. ธนวฒัน์    สายนาค 5490002383 ม.1 พนั.3 รอ. ธ.ค. 62 5041/62
100 จ.ส.อ. มงคล    ประเสริฐสังข์ 5490002783 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 63 481/63
101 จ.ส.ท. สุวรรณ    อินหน่อ 5490003317 พนั.ขส.24 บชร.4 ธ.ค. 62 5041/62
102 จ.ส.ต. อนุสรณ์    ศรีแก้ว 5490003395 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 63 481/63
103 จ.ส.ท. อัครวนิท ์   คลังทอง 5490003445 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ธ.ค. 62 5041/62
104 นาย ณภทัร    ขรวงศ์ 5490004492 ธ.พะเยา มี.ค. 63 481/63
105 นาย กฤษดา    พึ่งจิตต์ตน 5490006198 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
106 นาย สุขสันต์    ค าศรีสุข 5490007359 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มี.ค. 63 481/63
107 นาย ศรีนวล    โพธพิฤกษ์ 5490009215 ธ.ล าพนู มี.ค. 63 481/63
108 ส.อ. มะซายูตี    หะยีมะเด็ง 5490009616 ร.153 พนั.1 ก.พ. 63 1/63
109 นาง สมหมาย    พดุสโต 5490009666 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 63 481/63
110 พ.ต. ชนินทร์    เทยีมวไิล 5490010693 ธ.อรัญประเทศ มี.ค. 63 481/63
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111 ร.ท. รังสิมันต์ุ    เปี่ยมทองค า 5490010962 สส.ทหาร ม.ค. 63 5541/62
112 จ.ส.ท. เฉลิมพร    ข าน้อย 5490011742 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ก.พ. 63 1/63
113 จ.ส.อ. พนัธภ์ชิาติ    ฉิมเรือง 5500000967 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
114 นาง พรนิภา    มนปราณีต 5500001586 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 63 481/63
115 ร.ต. ศิวาวธุ    ศรีธรรมวฒิุ 5500001676 สส. พ.ย. 62 4541/62
116 ส.ท. รัตติพงษ ์   บวัขาว 5500003238 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
117 น.ส. ณัฏฐา    นิลข า 5500003297 ธ.เตาปนู มี.ค. 63 481/63
118 ส.อ. สกล    บญุประเสริฐ 5500004287 พนั.ช.คมศ.พล.ช. ก.พ. 63 1/63
119 ส.อ. อภเิชษฐ    ทองนวล 5500005544 ธ.ส านักพหลโยธนิ มี.ค. 63 481/63
120 อส.ทพ. บญุจุน    แก้วกัลยา 5500005955 กรม ทพ.14 ก.พ. 63 1/63
121 นาย ณธกร    ศรีเพช็ร์ 5500005998 ธ.พระปฐมเจดีย์ มี.ค. 63 481/63
122 นาง ทองใบ    ธรรมชาติ 5510000216 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. มี.ค. 63 481/63
123 ส.อ. วนัชัย    ภลูายยาว 5510002052 ร.6 พนั.2 ก.พ. 63 1/63
124 ส.อ. สุพจน์    วศิพนัธุ์ 5510004081 ทน.4 ม.ค. 63 5541/62
125 ส.อ. วรีะนันท ์   แย้มเปล่ียน 5510005842 สส. พ.ย. 62 4541/62
126 นาย ส าราญ    แก้วดิษฐ์ 5510006516 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 63 481/63
127 จ.ส.อ. ทรงวฒิุ    บญุรัตน์ 5510007189 มทบ.42 พ.ย. 62 4541/62
128 ส.อ. นิวฒัน์    วงศ์น้อย 5520000842 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
129 นาย ปฐมชัย    พนัธทุา 5520001125 ธ.นครชัยศรี มี.ค. 63 481/63
130 น.ส. สายฝน    ช านาญ 5520001180 พนั.ขส.22 บชร.2 ก.พ. 63 1/63
131 ส.อ. สมโภช    มณีนิยม 5520003015 มทบ.42 ก.ย. 62 3481/62
132 ส.อ. เอกพล    นึกชอบ 5520003450 ร.31 รอ. ธ.ค. 62 5041/62
133 นาง ร าพรรณ์    หงษไ์ชยค า 5520003716 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มี.ค. 63 481/63
134 อส.ทพ. ศักด์ิ    สุขร่ี 5520003748 กรม ทพ.23 ก.พ. 63 1/63
135 อส.ทพ. อุทศิ    หงษไ์ชยค า 5520003847 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มี.ค. 63 481/63
136 นาง ละออง    คล้ายบตุร 5520004021 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มี.ค. 63 481/63
137 นาง วรรณา    รัตนวราภรณ์ 5520004056 ธ.ปราณบรีุ มี.ค. 63 481/63
138 ส.อ. ศุภกฤษณ์    ใจใส 5520004539 รพศ.4 พนั.1 ก.พ. 63 1/63
139 นาย สมเกียรติ    มลิวลัย์ 5520006291 ธ.ลาดหญ้า มี.ค. 63 481/63
140 นาง ผง    สุขร่ี 5520006329 กรม ทพ.23 ก.พ. 63 1/63
141 อส.ทพ. สมชาย    พนัธน์ิล 5520006918 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 63 481/63
142 ส.อ. จักรพงษ ์   แสงงาม 5520007106 กรม ทพ.47 ก.พ. 63 1/63
143 ส.อ. หนึ่ง    สาพา 5520007127 กรม ทพ.47 ก.พ. 63 1/63
144 นาย ประหยัด    กงสอน 5520008301 ธ.เซ็นทรัล  พษิณุโลก มี.ค. 63 481/63
145 นาง ณิชารีย์    อินทนนท์ 5520009158 นสศ. พ.ย. 62 4541/62
146 พล.อส. อภนิันท ์   พลดงนอก 5520009988 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 63 481/63
147 นาง ดุษณีย์    โพธวิรรณา 5520010550 ร้อย.ม.(ลว.) 6 ก.พ. 63 1/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 จ.ส.อ. อัศนัย    ทองเฟอืย 5520011038 ธ.นครศรีธรรมราช มี.ค. 63 481/63
149 นาง บวัลอย    สุภาสี 5520011195 นสศ. พ.ย. 62 4541/62
150 นาย วรัิช    สุภาสี 5520011197 นสศ. พ.ย. 62 4541/62
151 นาง วนัดี    อนันต์ 5520011258 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
152 นาง สุนทรา    เอี่ยมพานิช 5520011787 ธ.โชคชัย 4 มี.ค. 63 481/63
153 นาง อนพฒัน์    วเิศษสุข 5520012187 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 ก.พ. 63 1/63
154 น.ส. วงค์เดือน    รวดเร็ว 5520012195 ธ.ชัยภมูิ มี.ค. 63 481/63
155 นาง สวสัด์ิ    รวดเร็ว 5520012197 ธ.ชัยภมูิ มี.ค. 63 481/63
156 น.ส. บญุส่ง    ข าวลัิย 5520013981 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 ก.พ. 63 1/63
157 นาง ดวงศธร  มนต์ประเสริฐศรี 5520014367 ธ.เซ็นทรัล  แจ้งวฒันะ มี.ค. 63 481/63
158 นาง จิระพร    เรืองฤทธไิกร 5520016015 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 63 481/63
159 จ.ส.อ. ชาญชัย    ปติะสายะ 5520016862 พนั.พฒันา 2 ก.พ. 63 1/63
160 ส.อ. จเร    จันจุ้ย 5520017651 ร.29 พนั.1 ก.พ. 63 1/63
161 น.ส. ฉัตรสุดา    แก้วขจร 5530000235 ธ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ มี.ค. 63 481/63
162 นาง เทวญั    ร่ืนภาคภมูิ 5530000838 ธ.เตาปนู มี.ค. 63 481/63
163 นาง จรรยา    เอิบอิ่ม 5530001370 ธ.กระทุ่มแบน มี.ค. 63 481/63
164 นาง นันทญิา    ก าเนิดสิงห์ 5530002077 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ มี.ค. 63 481/63
165 นาย จ าป ี   กุลค า 5530002712 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มี.ค. 63 481/63
166 ส.อ. ณัฐดนัย    ววิฒัน์นิรันดร 5530003014 ช.21 ม.ค. 63 5541/62
167 ส.อ. สราวฒิุ    มุลานนท์ 5530003445 ธ.ยโสธร มี.ค. 63 481/63
168 ส.อ. ธนวฒัน์    สัมคง 5530003707 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
169 จ.ส.ท. ธนะไชย    เคร่ืองทพิย์ 5530003708 ธ.เพชรบรีุ มี.ค. 63 481/63
170 นาย ปฐัตพงษ ์   ไวยโชติ 5530004292 ธ.รามอินทรา กม.4 มี.ค. 63 481/63
171 ส.อ. กิติกร    จันทะแสน 5530004527 ศศท. ม.ค. 63 5541/62
172 นาง สุดจิรา    บญุยพฤกษ์ 5530005874 ธ.เทเวศร์ มี.ค. 63 481/63
173 นาย จ าเนียร    สัมพนัธารักษ์ 5540000002 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 63 481/63
174 น.ส. วนัเพญ็    ชุ่มเพี้ยน 5540000009 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 63 481/63
175 ร.อ. ชิษณุพงษ ์   อิ้มอนงค์ 5540001910 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
176 น.ส. สุชญา    ช่วยชู 5540002679 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
177 จ.ส.ท. กิจจา    บณุยายน 5540002835 ช.พนั.9 พล.ร.9 ก.พ. 63 1/63
178 ส.อ. ชูวทิย์    มูลจันทร์ 5540002886 ร.153 พนั.2 ก.พ. 63 1/63
179 อส.ทพ. สัญญา    สุวรรณศรี 5540003269 กรม ทพ.46 ก.พ. 63 1/63
180 ส.อ. วฒิุชัย    จิตอารี 5540003606 ม.พนั.4 พล.1 รอ. ก.พ. 63 1/63
181 น.ส. กาหลง    ช่วยชู 5540004817 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
182 นาง น้อม    ชวนโพธิ์ 5540005512 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 63 481/63
183 ส.ท. นัฐพงษ ์   พนิิจ 5540006043 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
184 ส.ท. สิทธชิัย    รูปค า 5540006060 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 ส.ท. ณัฏฐวฒิุ    เชื้อวงศ์ 5540006367 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
186 นาง ขาว    ดวงจ าลอง 5540007205 ธ.สระแก้ว มี.ค. 63 481/63
187 พล.อส. ฐิติยากร    พลเยี่ยม 5540008213 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 63 481/63
188 ส.ท. อนุชา    ทองภู 5540008255 พล.พฒันา 2 ส.ค. 62 2961/62
189 นาง อัชฎาพร    สระทองฮ่วม 5540009106 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
190 ส.ท. อนุวฒัน์    พลอยงาม 5550000738 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
191 นาง ทว ี   ข าน้อย 5550002139 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ก.พ. 63 1/63
192 นาย เสวก    ข าน้อย 5550002140 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ก.พ. 63 1/63
193 ส.อ. อรรถชัย    พลนุ้ย 5550002869 พล.ร.15 ก.พ. 63 1/63
194 จ.ส.ท. พรเทพ    ใจโต 5550003850 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
195 ส.อ. ขวญัชัย    พนูจันอัด 5550003994 ส.พนั.3 พล.ร.3 ก.พ. 63 1/63
196 นาง หลอม    ชุติภทัรสกุล 5550005254 ธ.น่าน มี.ค. 63 481/63
197 อส.ทพ. ประทาย    ลินไธสง 5550005288 กรม ทพ.14 ก.พ. 63 1/63
198 นาง บปุผา    จันทร์ด้วง 5550005597 ธ.ปราณบรีุ มี.ค. 63 481/63
199 อส.ทพ. โชติ    ฤทธิ 5550005856 กรม ทพ.13 ก.พ. 63 1/63
200 อส.ทพ. ยุทธพงษ ์   ชื่นอุระ 5550006675 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
201 อส.ทพ. วชัรา    ปนีะภา 5550006683 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
202 อส.ทพ. ประดิษฐ    สีคราม 5550006845 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
203 ส.อ. อิทธ ิ   หวงัวรีะวงศ์ 5550007419 ส.พนั.15 พล.ร.15 ก.พ. 63 1/63
204 อส.ทพ. ชวลิต    ววิรรธมงคล 5550007667 กรม ทพ.14 ก.พ. 63 1/63
205 อส.ทพ. สรณัฐ    ชูเนื่อง 5550007735 กรม ทพ.14 ก.พ. 63 1/63
206 ส.อ. สิทธกิร    มณีสุข 5550007986 ม.7 พนั.14 ก.พ. 63 1/63
207 ส.ท. อภวิฒัน์    อ้นประเสริฐ 5550007996 ม.พนั.19 พล.ร.9 ธ.ค. 62 5041/62
208 ส.อ. นิวฒัน์    ชายทุ่ย 5550008059 พนั.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ธ.ค. 62 5041/62
209 ส.ท. ชานนท ์   ศรีเพญ็ 5550008284 ป.5 พนั.5 ก.พ. 63 1/63
210 นาง บญุพร    บยุ 5550012007 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
211 ส.อ. ธญัชน    บญุโสม 5560001410 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
212 ส.อ. ธงชัย    ไพรสนธ์ 5560002304 ม.3 ก.พ. 63 1/63
213 นาย ดุสิต    สมบรูณ์ 5560003774 พธ.ทบ. ก.พ. 63 1/63
214 นาง นิตยา    พทุโธ 5560004811 กอท.สก.ทบ. ม.ค. 63 5541/62
215 ส.อ. อ านาจ    ศุภโสรต 5560005488 พนั.จจ.รอ. ก.พ. 63 1/63
216 ส.อ. เกษม    พภิพ 5560006692 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
217 ส.อ. นพพร    พึ่งชัยภมูิ 5560007088 พนั.รพศ.ศสพ. ม.ค. 63 5541/62
218 อส.ทพ.หญิง สุภาภรณ์  กิจขุนทด 5560008149 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
219 จ.ส.ต. เอกนุพงษ ์ ปล้องเจริญ 5560008422 รพศ.4 พนั.2 ก.พ. 63 1/63
220 อส.ทพ. ทวภิพ  ศรีประเสริฐ 5560010235 กรม ทพ.14 ก.พ. 63 1/63
221 น.ส. ชรัฐพร    เพง็ดี 5560011244 ร.16 พนั.3 ก.พ. 63 1/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 นาง ค าสี    ศรีอ่อน 5560011661 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
223 ส.ต. อาซัน    หลีมานัน 5560011717 พล.พฒันา 4 ก.พ. 63 1/63
224 อส.ทพ. ปยิะนนท ์   สาทน 5560012011 ธนาณัติ ม.ค. 63 5541/62
225 อส.ทพ. เชาวลิต  เผือกตันเหลา 5560012605 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
226 อส.ทพ. สมโภชน์  กันสืบสาย 5560012645 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
227 ส.ท. ธนพล    อ้นจันทร์ 5560012851 มทบ.11 พ.ย. 62 4541/62
228 อส.ทพ. ไกรสร    สมมาตย์ 5560013204 กรม ทพ.42 ก.พ. 63 1/63
229 นาย ทอฝัน    หวงัอ้อมกลาง 5560013687 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
230 นาย นิธรัิชด์    จันทร์พฒุ 5560013709 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
231 อส.ทพ. สันติ    จินดาพงษ์ 5570000048 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
232 อส.ทพ. อนันต์    ศรีจันทร์ 5570000054 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
233 อส.ทพ. ฆนรุจ    ศิลสิทธิ์ 5570000125 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
234 อส.ทพ. เพชร    พึ่งฮ้ัว 5570000139 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
235 อส.ทพ. วรรณพชิิต    ทมิทอง 5570000248 กรม ทพ.14 ก.พ. 63 1/63
236 นาย แก้วมา    คะวะนา 5570000386 รพศ.2 พนั.1 ก.พ. 63 1/63
237 นาง ปา    คะวะนา 5570000387 รพศ.2 พนั.1 ก.พ. 63 1/63
238 ส.อ. สมชาติ    บญุประสงค์ 5570000558 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
239 นาย มานะ    พึ่งชัยภมูิ 5570000872 พนั.รพศ.ศสพ. ม.ค. 63 5541/62
240 นาง แหวน    พึ่งชัยภมูิ 5570000874 พนั.รพศ.ศสพ. ม.ค. 63 5541/62
241 ส.อ. เติมศักด์ิ  จันทสุวรรณโณ 5570001813 ร.153 พนั.1 ก.พ. 63 1/63
242 ส.อ. ทรงยศ    วะชุม 5570001819 ทม.ร.1 รอ. ก.พ. 63 1/63
243 ส.ต. พศิาล    พรหมศรี 5570001920 ร.2 พนั.1 รอ. ก.พ. 63 1/63
244 ส.อ. เกียรติศักด์ิ  เพชรสารพรม 5570002132 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
245 ส.อ. วนัชนะ    มีความสัตย์ 5570002724 ป.1พนั.1 รอ. ก.พ. 63 1/63
246 ส.อ. นิคม    ขาวพมิาย 5570003837 กอง พธ.พล.ม.1 ก.พ. 63 1/63
247 ส.อ. พทิกัษ ์   บญุศิริ 5570005042 รพศ.1 ก.พ. 63 1/63
248 ส.อ. วรีพล    จิตตรักษา 5570005095 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
249 ส.อ. วรีะพงษ ์   จันทศรี 5570005099 ร.153 พนั.1 ก.พ. 63 1/63
250 นาย วทิยา    เหาตะวานิช 5570005482 ธ.ยะลา มี.ค. 63 481/63
251 อส.ทพ. มิตรภาพ    แสงภกัดี 5570005693 กรม ทพ.42 ก.พ. 63 1/63
252 อส.ทพ. ไพรัตน์    เฟาสันเทยีะ 5570006558 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
253 ส.ต. สุเมธ    ย้อมสี 5570008474 กรม ทพ.12 ก.พ. 63 1/63
254 อส.ทพ. สุวทิย์    เกษตรสกุล 5570008604 กรม ทพ.41 ก.พ. 63 1/63
255 น.ส. ยุวดี    ณธภทัร 5570009225 พนั.สพ.กระสุน 21 บชร.1 ก.พ. 63 1/63
256 นาง ชูใจ    พนูจันอัด 5570011576 ส.พนั.3 พล.ร.3 ก.พ. 63 1/63
257 พ.ต.ต. มนูญ    พนูจันอัด 5570011577 ส.พนั.3 พล.ร.3 ก.พ. 63 1/63
258 อส.ทพ. กบลิ  เล้าเจริญรุ่งเรือง 5570013062 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 อส.ทพ. สุทธกิร    พรหมบรีุ 5570013422 กรม ทพ.41 ก.พ. 63 1/63
260 นาย มิตร    ใจใส 5570015388 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 63 481/63
261 นาง วนัดี    ใจใส 5570015391 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 63 481/63
262 อส.ทพ. นิพฒัน์    ชูจินดา 5570015561 กรม ทพ.41 ก.พ. 63 1/63
263 อส.ทพ. อรรถชัย  อินทร์ทองเอียด 5570015628 กรม ทพ.41 ก.พ. 63 1/63
264 นาง กมลพร    มากวจิิตร์ 5570015761 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 63 481/63
265 น.ส. วฒิุพร    มากวจิิตร์ 5570015776 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 63 481/63
266 นาย สุนทร    ศรีนวล 5580000661 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
267 อส.ทพ. กัตวา    นาคชัย 5580001327 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
268 ส.ต. ณัฏฐ์พล    เผือกทอง 5580002536 ธ.ปราณบรีุ มี.ค. 63 481/63
269 ส.ต. ปฏภิาณ     ราชมนเทยีร 5580002836 ร.16 พนั.2 ก.พ. 63 1/63
270 ส.อ. ภานุพงศ์    รับสมบติั 5580002987 ร.19 พนั.2 ก.พ. 63 1/63
271 ส.อ. วรพจน์    พฒันวบิลูย์ 5580003092 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
272 ส.อ. วศิวะ    วงศ์พรหม 5580003166 ร.13 พนั.3 ก.พ. 63 1/63
273 ส.อ. อนุวฒัน์    จันทร์ตุ้ย 5580003468 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 63 481/63
274 ส.อ. อภศัิกด์ิ    สวสัด์ิเอื้อ 5580003499 ร.13 ก.พ. 63 1/63
275 ส.อ. วสันต์    ปล้ืมประสาน 5580004589 ธ.ชลบรีุ มี.ค. 63 481/63
276 ส.ต. วชิชากร    พึ่งทอง 5580004608 พนั.สห.12 ก.พ. 63 1/63
277 นาง ปราณี    กองโพธิ์ 5580005340 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
278 อส.ทพ. สุจินต์    เงียเง่ 5580005941 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
279 นาย วนัชัย    อุตส่าห์ 5580006350 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต มี.ค. 63 481/63
280 นาย ทองพนู    มาธรุะ 5580006390 ม.7 พนั.14 ก.พ. 63 1/63
281 ส.ท. จตุพงษ ์   มาธรุะ 5580006402 ม.7 พนั.14 ก.พ. 63 1/63
282 นาย ทองใส    วงษจ์ันทร์ 5580006408 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ก.พ. 63 1/63
283 น.ส. พรพมิล    วงษจ์ันทร์ 5580006409 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ก.พ. 63 1/63
284 อส.ทพ. ณัฐพล    จันสุกสี 5580007351 กรม ทพ.41 ก.พ. 63 1/63
285 นาย วฒิุชัย    ร่ืนภาคภมูิ 5580008583 ธ.เตาปนู มี.ค. 63 481/63
286 ส.ต. จิรวฒัน์    พรมพลเมือง 5580008746 พนั.ส.ซบร.เขตหลัง ก.พ. 63 1/63
287 ส.อ. สัจจา    หงษม์ณี 5580009236 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 63 481/63
288 อส.ทพ. ไกรสร    บญุทสิา 5580010302 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
289 อส.ทพ. ณัฐพล    พมิพพ์นัธ์ 5580011677 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
290 นาย บญุฤทธิ ์   นัยเสถียร 5580012022 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 63 481/63
291 อส.ทพ. เฉลิมพร    เจริญ 5580012181 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
292 นาย คูณ    ขาวพมิาย 5580012720 กอง พธ.พล.ม.1 ก.พ. 63 1/63
293 นาง ศิริพร    ขาวพมิาย 5580012722 กอง พธ.พล.ม.1 ก.พ. 63 1/63
294 อส.ทพ. กิตติกร    เข็มพนัธ์ 5580013239 กรม ทพ.22 ก.พ. 63 1/63
295 อส.ทพ. อนุชา    สุกะลา 5580013345 กรม ทพ.22 ก.พ. 63 1/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 อส.ทพ. ศรศิลป ์ พรหมศาสตร์ 5580013928 กรม ทพ.22 ก.พ. 63 1/63
297 นาง ธญัลักษณ์  วงศ์กิตใจกล้า 5580014117 ศสพ. ก.พ. 63 1/63
298 น.ส. วรัทย์ธนา    พลอยโพธิ์ 5580014118 ศสพ. ก.พ. 63 1/63
299 นาย หสัพทัธ ์   พลอยโพธิ์ 5580014119 ศสพ. ก.พ. 63 1/63
300 ส.ท. สิทธชิัย    ทองไชย 5590001927 ร.9 พนั.1 ก.พ. 63 1/63
301 นาง นุสรี    ประยงค์ 5590002028 ปตอ.2 พนั.1 รอ. ก.พ. 63 1/63
302 ส.ต. สัมฤทธิ ์   สมใจ 5590003543 กรม ทพ.12 ม.ค. 63 5541/62
303 นนส. ชนบดี    ข าวจิิตร 5590003777 ม.1 พนั.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
304 ส.อ. ชนะพล    วงค์ชัย 5590003965 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 63 481/63
305 พล.อส. บดินทร์    ปะวะศรี 5590004618 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
306 ส.อ. อนันตชัย    อักษรน า 5590005657 ธ.แหลมทอง ระยอง มี.ค. 63 481/63
307 นาง เปง็    ธนะขวา้ง 5590006067 ธ.ซีคอนสแควร์ มี.ค. 63 481/63
308 ส.ท. นิติธร    โพธญิาณ 5590007709 ส.พนั.15 พล.ร.15 ก.พ. 63 1/63
309 อส.ทพ. เดชา    ธรรมจันทร์ 5590008110 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
310 อส.ทพ. สมบติั    สนทด 5590008119 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
311 ส.ท. ภานุวฒัน์    จันทร์โท 5590008400 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
312 นาย พษิณุ    อ ามลา 5590008704 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
313 นาง เจริญ    เที่ยงสันเทยีะ 5590009927 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ก.พ. 63 1/63
314 นาย เมธ ี   เที่ยงสันเทยีะ 5590009929 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ก.พ. 63 1/63
315 นาย สุวรรณ    เที่ยงสันเทยีะ 5590009931 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ก.พ. 63 1/63
316 นาย อภสิิทธิ ์   ธรรมรัตน์ 5590010340 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
317 ส.ท. เกียรติยศ    สมภกัดี 5590010553 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
318 อส.ทพ. ประดิพฒัน์  พมิพก์นกพล 5590011693 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
319 อส.ทพ. สุทธพิงษ ์   ปะริเตสัง 5590012110 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
320 ร.ท. ณพชัร    เชื้อสะอาด 5590012588 รพศ.5 พนั.1 ก.พ. 63 1/63
321 อส.ทพ. อิศเรศ    อุปละ 5590012977 กรม ทพ.41 ก.พ. 63 1/63
322 ร.ต. พฐัวศิ    รักษศิ์ริ 5590014284 สตน.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
323 ส.ต. ธนวฒัน์    รัตนพร 5600002480 ม.พนั.19 พล.ร.9 ก.พ. 63 1/63
324 นนส. บญัชา    คงชาตรี 5600002575 พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง ก.พ. 63 1/63
325 ส.ท. ปณัณทตั    สังข์ปาน 5600002616 ธ.เพชรบรีุ มี.ค. 63 481/63
326 ส.ท. พงศธร    กตกุลปญัญา 5600002626 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
327 นนส. พงษพ์นัธ ์ ผิวจันทร์สด 5600002635 ม.1 พนั.3 รอ. ธ.ค. 62 5041/62
328 ส.ต. ณัฐวฒิุ    ทะสดวก 5600003125 ป.1พนั.1 รอ. ธ.ค. 62 5041/62
329 ส.ท. กรกต    วรรณี 5600003274 ร.13 พนั.3 ก.พ. 63 1/63
330 ส.ท. กฤษณะพงษ ์   ฤาชา 5600003290 ธ.พญาไท มี.ค. 63 481/63
331 ส.ท. ธนัวา    ค าพลู 5600003492 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
332 ส.ต. ภทัรพงศ์  หมื่นดีศรีสวสัด์ิ 5600003612 ธ.ปราณบรีุ มี.ค. 63 481/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 ส.ท. ภมูิวนิัย    ศรีบตุร 5600003628 ธ.พญาไท มี.ค. 63 481/63
334 ส.ท. ศรัณย์    อนุสรณ์รุ่งเรือง 5600003728 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
335 ส.ท. กฤษฏา    นุ่นพนัธ์ 5600004059 ธ.เพชรบรีุ มี.ค. 63 481/63
336 ส.ต. มงคล    อุดมศิริ 5600004199 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 63 481/63
337 อส.ทพ. สุรเดช    ศรีสุวรรณ 5600004595 กรม ทพ.41 ก.พ. 63 1/63
338 นาง อัมพร    ศรีอ่อน 5600004772 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
339 น.ส. จันทรา    โภชนัดศรีฉาย 5600004852 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ก.พ. 63 1/63
340 อส.ทพ. ณัฐภจัส์  เรืองสวรรค์ 5600005471 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
341 อส.ทพ. ทศพล  สาสงเคราะห์ 5600005748 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
342 อส.ทพ. จิตรกร    พดัวี 5600006194 กรม ทพ.46 ก.พ. 63 1/63
343 ส.ท. ธชัชัย    โพธญิาณ 5600006996 ส.พนั.15 พล.ร.15 ก.พ. 63 1/63
344 ส.ต. ภาธร    วลัิยพศิ 5600007004 ส.1 พนั.102 ส.ค. 60 2641/60
345 ส.ต. ภานุพงศ์    ปติิธา 5600007925 ยย.ทบ. ก.พ. 63 1/63
346 ส.ต. อภสิิทธิ ์   แซ่หล่อ 5600008406 ธ.ปราณบรีุ มี.ค. 63 481/63
347 ส.ต. อับดุลเล๊าะ    บลูะ 5600010426 พนั.สบร.กรม สน.พล.ร.15 ก.พ. 63 1/63
348 อส.ทพ. วรัญญู    นูพฒัน์ 5600011904 กรม ทพ.11 ก.พ. 63 1/63
349 ร.ต. ณัฐพงษ ์   เสือใหญ่ 5600012277 ธ.นครนายก มี.ค. 63 481/63
350 อส.ทพ. ชนมภ ู   บญุฤทธิ์ 5600013404 กรม ทพ.48 ก.พ. 63 1/63
351 อส.ทพ. ไผ่    อินจันทร์ 5600013458 กรม ทพ.48 ก.พ. 63 1/63
352 อส.ทพ. มานะ    คอนศรี 5600013474 กรม ทพ.48 ก.พ. 63 1/63
353 พล.อส. บญุเสริฐ  นันทปรีชาชาญ 5600013932 พนั.สห.11 ก.พ. 63 1/63
354 อส.ทพ. นิวฒัน์    โพธิม์าก 5610000246 กรม ทพ.48 ก.พ. 63 1/63
355 อส.ทพ. นววศิร์    สดชื่น 5610001516 ธนาณัติ ก.พ. 63 521/63
356 อส.ทพ. เกรียงไกร    คาวญิทร 5610001662 กรม ทพ.48 ก.พ. 63 1/63
357 อส.ทพ. ยิ่งศักด์ิ  จันทร์ส่องแสง 5610001738 กรม ทพ.48 ก.พ. 63 1/63
358 อส.ทพ. เอกรินทร์    ชาติชาย 5610001786 กรม ทพ.48 ก.พ. 63 1/63
359 ส.ต. กิตติคุณ    ปาเส 5610002329 ธ.เพชรบรีุ มี.ค. 63 481/63
360 ส.ต. ธรีนัย    ยิ้มช้อย 5610002620 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
361 ส.ต. พงศกร    วงศ์ประเสริฐ 5610002733 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
362 ส.ต. จรุญ    กองฤทธิ์ 5610003260 ธ.ปราณบรีุ มี.ค. 63 481/63
363 ส.ต. ณรงค์ฤทธิ ์   ยกน้อย 5610003360 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว มี.ค. 63 481/63
364 ส.ท. ณัฐวฒิุ    บญุสิงห์ 5610003393 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ มี.ค. 63 481/63
365 ส.ต. ธนกร    เพช็รประสมกูล 5610003444 ธ.บางบวั มี.ค. 63 481/63
366 ส.ท. ภทัรพงษ ์   ค าสุทธิ์ 5610003689 ร.8 พนั.3 ก.พ. 63 1/63
367 ส.ต. ยุทธกร    ขุนศรี 5610003741 ร.25 พนั.1 ก.พ. 63 1/63
368 ส.ท. รัฐพงษ ์   เพยีกเพยี 5610003755 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ มี.ค. 63 481/63
369 ส.ท. รามิล    มาสวสัด์ิ 5610003761 ธ.ปราณบรีุ มี.ค. 63 481/63
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370 ส.ท. วรียุทธ    เนาหนองไผ่ 5610003850 ธ.ปราณบรีุ มี.ค. 63 481/63
371 ส.ต. อดิศร    เทพเมืองไพร 5610004013 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ มี.ค. 63 481/63
372 น.ส. ศุทธนิี    ศรีพลเวทย์ 5610004619 ธนาณัติ ม.ค. 63 5541/62
373 น.ส. กัญญา    นาคนัตถ์ 5610004650 ศสท.กส.ทบ. ก.พ. 63 1/63
374 นาง สุวรรณ    นาคนัตถ์ 5610004651 ศสท.กส.ทบ. ก.พ. 63 1/63
375 น.ส. จุฬารัตน์  กิตนัยนุวฒัสกุล 5610004720 พธ.ทบ. ก.พ. 63 1/63
376 อส.ทพ. กรีลายุทธ    สุทธคิาน 5610005647 กรม ทพ.13 ก.พ. 63 1/63
377 น.ส. เสาวลักษณ์    แสงจันทร์ 5610007234 ร.4 พนั.1 ก.พ. 63 1/63
378 อส.ทพ. กฤตวทิย์    รอดก าเนิด 5610008535 กรม ทพ.48 ก.พ. 63 1/63
379 อส.ทพ. วริช    ทศันิจ 5610008577 กรม ทพ.48 ก.พ. 63 1/63
380 ส.ต. วรวฒิุ    บดุดีทน 5610010002 มทบ.24 ก.พ. 63 1/63
381 ร.ต.หญิง ชนิกานต์  วณิชย์อนันตกุล 5610010344 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ก.พ. 63 1/63
382 ส.ต. ศักด์ิตระกูล   ประยูรค า 5610010616 ปตอ.1 พนั.6 ก.พ. 63 1/63
383 นาย วสิารัฐ    อุตโม 5610012523 ธ.เซ็นทรัล-ล าปาง มี.ค. 63 481/63
384 ร.ต. บญุชนะ  ตระกูลเอี่ยมเจริญ 5610012663 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/61
385 นาง พนิ    เที่ยงน่วม 5610012815 กคช.กช. ม.ค. 63 5541/62
386 อส.ทพ. ธนบดี    เพช็ร์พรหม 5610013645 กรม ทพ.48 ก.พ. 63 1/63
387 อส.ทพ. กิติศักด์ิ    วงัคะฮาด 5620000617 กรม ทพ.23 ก.พ. 63 1/63
388 ส.ต. ทพัไท    เปล่ียนรังษี 5620000997 พนั.สห.12 พ.ย. 62 4541/62
389 ส.ต. พฒัน์ธนพงษ ์ จ าปาสาร 5620001215 มทบ.25 ก.พ. 63 1/63
390 พลฯ พลศิริ    ดวงประทปี 5620002527 พนั.จจ.รอ. ก.พ. 63 1/63
391 อส.ทพ. ทวธิ    สิมสินธุ์ 5620002586 กรม ทพ.22 ก.พ. 63 1/63
392 อส.ทพ. อภไิธย    แผ้วสะอาด 5620003504 กรม ทพ.43 ก.พ. 63 1/63
393 อส.ทพ. ธรีวฒัน์  พรหมจันทร์ 5620004217 กรม ทพ.46 ก.พ. 63 1/63
394 อส.ทพ. วทิยา    พลันสุข 5620004377 กรม ทพ.23 ก.พ. 63 1/63
395 อส.ทพ. นิรันดร    เงินกอง 5620004614 กรม ทพ.13 ก.พ. 63 1/63
396 อส.ทพ. พทิกัษพ์ล  มณีรัสยากร 5620004821 กรม ทพ.46 ก.พ. 63 1/63
397 นาย เจษฎา    สุขวสุิทธิ์ 5620005836 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 63 481/63
398 ส.ท. ชลทศั    ตรียุทธ 5620007883 พนั.สร.13 ก.พ. 63 1/63
399 นาง วาสนา    มูลจันทร์ 5620010448 ร.153 พนั.2 ก.พ. 63 1/63
400 นาย สุวฒัน์    มูลจันทร์ 5620010450 ร.153 พนั.2 ก.พ. 63 1/63
401 อส.ทพ. วชัระ    ม่วมกระโทก 5620010585 กรม ทพ.22 ก.พ. 63 1/63
402 นาง เถาวรรณี    เงินกอง 5620011344 กรม ทพ.13 ก.พ. 63 1/63
403 น.ส. กนกวรรณ    พณิโนเอก 5630000933 ธ.เชียงใหม่ มี.ค. 63 481/63
404 จ.ส.อ. สมนึก    กล้าหาญ ต100849/28 ธ.เมืองคง มี.ค. 63 481/63
405 ร.อ. ณรักษ ์   สมสาย ต103278/28 ธ.ปกัธงชัย มี.ค. 63 481/63
406 นาง ศรีพรรณ    รัญจะวรรณ ต105823/28 ธ.บิ๊กซี หางดง ช.ม. มี.ค. 63 481/63
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407 นาง จันทร์พลอย    สุภา ต105824/28 ธ.บิ๊กซี หางดง ช.ม. มี.ค. 63 481/63
408 นาย บรรจง    สุภา ต105825/28 ธ.บิ๊กซี หางดง ช.ม. มี.ค. 63 481/63
409 จ.ส.อ. พายัพ    ดวงประเสริฐ ต106266/28 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มี.ค. 63 481/63
410 จ.ส.ท. นาญวฒัน์    ใจอารีย์ ต109181/29 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 63 481/63
411 นาง ขันทอง    เฟื่องฟุ้ง ต114941/29 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 63 481/63
412 ร.อ. จินดา    ตรีวรชัย ต120178/29 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ มี.ค. 63 481/63
413 นาง อัมพร    หณุฑสาร ต121869/29 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 63 481/63
414 นาง ชูศรี    ยอดชลูด ต126188/30 ธ.ปราณบรีุ มี.ค. 63 481/63
415 ร.ต. มานพ    ด านิล ต127425/30 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี มี.ค. 63 481/63
416 นาง เสาวณีย์    มงคลธรรม ต127464/30 ธนาณัติ ม.ค. 63 5541/62
417 นาง สุพนัธ ์   จินดาชัย ต133507/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.พ. 63 1/63
418 จ.ส.อ. ธรีะชัย    พลเสนา ต1375/09 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 63 481/63
419 จ.ส.ท. กฤษดา    ใจเจริญ ต139393/30 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
420 นาง ศรินทพิย์    กรพพิฒัน์ ต140962/30 ธ.สวนจตุจักร มี.ค. 63 481/63
421 น.ส. พมิพก์มล    วรรณศรี ต141442/30 ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง มี.ค. 63 481/63
422 นาง ศิริรัตน์    อยู่มงคล ต143081/30 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 63 481/63
423 นาย ยัง    เสือสวสัด์ิ ต145952/31 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ มี.ค. 63 481/63
424 นาง ส าลี    อรุณวรรณ ต146368/31 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
425 นาง บรรทม    ขุนพทิกัษ์ ต147676/31 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
426 นาย บญุช่วย    คล้ายก้าน ต153047/31 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 63 481/63
427 นาง เกษร    รอยคราม ต153383/31 ธ.นครนายก มี.ค. 63 481/63
428 นาง ราตรี    ธารีศรี ต154647/31 ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม มี.ค. 63 481/63
429 นาง อรนุช    เนียมยิ้ม ต156377/31 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
430 นาง ดลพร    ชื่นชมประพฤติ ต157217/31 ธ.สีลมซอย 7 มี.ค. 63 481/63
431 นาง ทพิย์    เรืองพศิาล ต159449/31 ธ.พะเยา มี.ค. 63 481/63
432 ส.อ. เด่นฤกษ ์   กุลบตุร ต162140/31 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 63 481/63
433 นาง นิตยาพร    รินลา ต163593/31 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 63 481/63
434 นาง บญุชื่น    โพธิศ์รี ต163833/31 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 63 481/63
435 นาง บญุช่วย    นาบง ต163834/31 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 63 481/63
436 น.ส. พชัรีย์ชนภทัร  ธรรมวญิญา ต164142/31 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 63 481/63
437 น.ส. ฉัฐนันท ์ หอมกล่ินอุบล ต167351/31 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.พ. 63 1/63
438 จ.ส.อ. ไพชนสิฏฐ์    โหละสุต ต168092/31 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
439 นาง ช่วย    ใยบวั ต173069/32 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มี.ค. 63 481/63
440 นาง กัณฐมณี    กินร ต173175/32 ธ.แพร่ มี.ค. 63 481/63
441 น.ส. จิตรลดา    คงเรือง ต173489/32 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
442 นาง บงัเอิญ    ขันเงิน ต173902/32 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
443 จ.ส.อ. ประสิทธิ ์   ขันเงิน ต173903/32 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63

12



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 จ.ส.อ. ทองดี    โพชนะจิต ต174153/32 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 63 481/63
445 นาง กิมเฮียง    ถนอมพดุซา ต17650/16 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 63 481/63
446 นาย พรม    กล้าหาญ ต176586/32 ธ.เมืองคง มี.ค. 63 481/63
447 ร.อ. ศราวธุ    ชุ่มมี ต180069/32 ธนาณัติ ก.พ. 63 541/63
448 นาง วไิลย    ประกายะ ต180138/32 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ม.ค. 63 5541/62
449 จ.ส.อ. ทศพล    ดีเจริญ ต180880/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 63 481/63
450 จ.ส.ต. จตุรวทิย์    ง้ิวสุวรรณ ต181182/32 ธ.ถ.สรงประภา มี.ค. 63 481/63
451 นาง บญุมี    ง้ิวสุวรรณ ต181200/32 ธ.ถ.สรงประภา มี.ค. 63 481/63
452 นาย อนันต์    อุทยัจันทร์ ต187232/32 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
453 จ.ส.อ. มงคล    ปานอินทร์ ต188963/32 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. มี.ค. 63 481/63
454 นาง ประมวล    ภกัดี ต189634/32 ธ.อยุธยา พาร์ค มี.ค. 63 481/63
455 นาง จูม    คุ้มบา้นชาติ ต190697/32 ธนาณัติ ก.พ. 63 801/63
456 น.ส. ภาวดี    ศรีสิทธพิรหม ต190729/32 ธ.เซ็นทรัล ขอนแก่น มี.ค. 63 481/63
457 ส.อ. ยันต์    ยศพล ต191014/32 ธ.กาฬสินธุ์ มี.ค. 63 481/63
458 จ.ส.ท. สมชาย    มะรินทร์ ต192925/32 ธ.แม่สาย มี.ค. 63 481/63
459 นาย ประสิทธิ ์   กล่อมเอี้ยง ต19437/17 ธ.เสนานิคม มี.ค. 63 481/63
460 นาย มา    ธรรมขัน ต195627/33 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
461 นาย เจริญ    เรืองฤทธิ์ ต197131/33 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 63 481/63
462 จ.ส.อ. ธารา    ศรีวงษก์ฏ ต199074/33 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
463 นาง มารินทร์    การะเกษ ต199553/33 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 63 481/63
464 นาย ยรรยง    เหล็กจีน ต201448/33 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. มี.ค. 63 481/63
465 จ.ส.อ. ชาญณรงค์  ปา่โพธิช์ัน ต201724/33 ธ.เซ็นทรัล เชียงราย มี.ค. 63 481/63
466 นาย เหรียญ    ปา่โพธิช์ัน ต201725/33 ธ.เซ็นทรัล เชียงราย มี.ค. 63 481/63
467 นาง อบ    ปา่โพธิช์ัน ต201726/33 ธ.เซ็นทรัล เชียงราย มี.ค. 63 481/63
468 นาง สมบติั    ศรีมงคล ต202836/33 ธนาณัติ ก.พ. 63 801/63
469 จ.ส.อ. พรีะพล  เรืองฤทธไิกร ต205440/33 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 63 481/63
470 นาง จุฬารัตน์    ศิริพล ต206882/33 ธ.สะพานนนทบรีุ มี.ค. 63 481/63
471 นาง จิราพร    ทลูธรรม ต211495/33 ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์ ข.ก. มี.ค. 63 481/63
472 นาย ฤทธิ ์   โพธิจ์ันทร์ ต212352/33 ธ.นางรอง มี.ค. 63 481/63
473 นาง เอี่ยม    ตรีธญัญา ต213409/33 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 63 481/63
474 นาง รุ่งนภา    บศุราค า ต215328/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มี.ค. 63 481/63
475 นาง ค าพนัธ ์   วรรณกลาง ต217522/33 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 63 481/63
476 นาง เฉลา    ชัยพร ต218701/33 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 63 481/63
477 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ    บวัลอย ต218940/33 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 63 481/63
478 นาง กัญจน์ณัฏฐ์    เทยีนแก้ว ต219143/33 ธ.สิงหบ์รีุ มี.ค. 63 481/63
479 น.ส. จินดา    เทยีนแก้ว ต219145/33 ธ.สิงหบ์รีุ มี.ค. 63 481/63
480 จ.ส.อ. สุเทพ    พงศาพทิกัษ์ ต220665/33 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 63 481/63
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481 นาง ปราณี    ครองยุทธ ต223160/33 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 63 481/63
482 นาง รัตนา    สมบญุ ต224118/34 ธ.ถ.ติวานนท์ มี.ค. 63 481/63
483 นาย จรัญ    ล าเจียก ต229272/34 ธ.สวรรคโลก มี.ค. 63 481/63
484 นาง สายทอง    ล าเจียก ต229273/34 ธ.สวรรคโลก มี.ค. 63 481/63
485 นาง เก้าอี้    ลบบ ารุง ต231979/34 ธ.ชุมแพ มี.ค. 63 481/63
486 จ.ส.อ. ไพฑูรย์    ประวเิศษ ต232701/34 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มี.ค. 63 481/63
487 นาง จีรพร    สิงหม์ณี ต233608/34 ธ.เลย มี.ค. 63 481/63
488 นาง กิมพงษ ์   เสาวคนธ์ ต239273/34 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 63 481/63
489 นาง จิรทลู    กล้าหาญ ต243571/34 ธ.พะเยา มี.ค. 63 481/63
490 นาง กาบ    ใจบาน ต243636/34 ธ.แม่สาย มี.ค. 63 481/63
491 นาง ไขนภา    มะรินทร์ ต243637/34 ธ.แม่สาย มี.ค. 63 481/63
492 นาง จันทร์ผา    ตาเต็ง ต243860/34 ธ.เทงิ มี.ค. 63 481/63
493 นาง กัลยา    อวดกล้า ต243975/34 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
494 นาง สมนึก    โตประมาณ ต246060/34 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 63 481/63
495 นาง บญุยัง    อินรุณ ต246778/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 63 481/63
496 นาง สอาด    ชุ่มมี ต247163/34 ธนาณัติ ก.พ. 63 541/63
497 ร.ต.(ทอ.) ละมูล    จุริทะโย ต247867/35 ธ.โลตัส ประชาชื่น มี.ค. 63 481/63
498 นาง น้อมจิตร์    บรุาทร ต251123/35 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค. 63 481/63
499 นาง พรพมิล    ชะฎาแก้ว ต251381/35 ธ.สระแก้ว มี.ค. 63 481/63
500 จ.ส.อ. สมชาย    กันใจศักด์ิ ต252193/35 มทบ.42 พ.ย. 62 4541/62
501 นาง เรณู    การเดช ต252642/35 ธ.อยุธยา มี.ค. 63 481/63
502 นาง เสาวคนธ ์   บญุวงษ์ ต253983/35 ธ.นครราชสีมา มี.ค. 63 481/63
503 นาง ลัดดา    มาน้อย ต255100/35 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 63 481/63
504 นาย ฤทธไิกร    เอี่ยมจินดา ต255521/35 ธ.โพธาราม มี.ค. 63 481/63
505 นาง ปรนิม    ศรีวงษก์ฎ ต256107/35 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
506 นาง จันดา    มาทศัน์ ต256128/35 ธ.เตาปนู มี.ค. 63 481/63
507 นาย มีชัย    เส็งสุวรรณ์ ต259368/35 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. มี.ค. 63 481/63
508 ส.อ. วรัิช    พร้าวงษ์ ต259965/35 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 63 481/63
509 ส.อ. โสภณ  ปญัญาประดิษฐ์ ต260312/35 ธ.นครราชสีมา มี.ค. 63 481/63
510 นาง นงนุช    นิลพฤกษ์ ต263239/35 ธ.เตาปนู มี.ค. 63 481/63
511 จ.ส.อ. ประเสริฐ    ล้ีเกษร ต263699/35 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 63 481/63
512 นาย จ ารัส    มีกิจจี ต264191/36 ธ.อยุธยา มี.ค. 63 481/63
513 นาง ดรุณี    พกุพกิุล ต267492/36 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 63 481/63
514 นาง ทองเหลือง    พกุพกิุล ต267493/36 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 63 481/63
515 นาง สุภ ี   พนัตาเอก ต272138/36 มทบ.23 ก.พ. 63 1/63
516 นาง จันทร์ค า    เขื่อนเพช็ร์ ต274199/37 ธ.แพร่ มี.ค. 63 481/63
517 นาง สุพนิ    ล้ีเกษร ต274318/37 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 63 481/63
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518 นาง อรนุช    นอกสันเทยีะ ต274505/37 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 63 481/63
519 นาง ค ามูล    ต่ายล ายงค์ ต274774/37 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 63 481/63
520 นาง ปราณิน    วฒันานนท์ ต276184/37 ธ.เซ็นทรัล-ล าปาง มี.ค. 63 481/63
521 น.ส. สุรินทร์    มูลวงศ์ ต277912/37 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ มี.ค. 63 481/63
522 นาง รัตนา    นารถานนท์ ต278119/37 ธ.ปราณบรีุ มี.ค. 63 481/63
523 นาย กระแสร์    ทองอยู่ ต278566/37 ธ.อรัญประเทศ มี.ค. 63 481/63
524 นาง กัลยา    เรือนค าฟู ต279181/37 ธ.ถ.ช้างคลาน-ช.ม. มี.ค. 63 481/63
525 นาง อัมพร    ชุมภศูรี ต279183/37 ธ.ถ.ช้างคลาน-ช.ม. มี.ค. 63 481/63
526 จ.ส.อ. ไพรัชต์    กล่ าชุ่ม ต279863/37 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ มี.ค. 63 481/63
527 นาย เพิ่ม    กล่ าชุ่ม ต280168/37 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ ก.พ. 63 1/63
528 นาง กนกศรี    สุขแถม ต282130/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 63 481/63
529 นาง กชกร    อินทระ ต284204/38 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 63 481/63
530 ร.อ. อุดม    พลายชมภู ต287001/38 ธ.นราธวิาส มี.ค. 63 481/63
531 นาง อรรถพร    อินทรนุช ต289056/38 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 63 481/63
532 ร.ท. พนม    ชูทอง ต290034/38 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
533 จ.ส.อ. สงัด    รัตยาธรรมกูล ต34027/20 ธ.หล่มสัก มี.ค. 63 481/63
534 จ.ส.อ.หญิง สมศรี  ช่วยพฒัน์ ต34455/20 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
535 นาง มาลัย    นามาบ ต35008/20 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
536 นาง ทองค า    พลเสนา ต45111/22 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 63 481/63
537 นาย สุทศัน์    อุมะวภิาต ต45496/22 ธ.ถนนสุขาภบิาล 3 มี.ค. 63 481/63
538 ร.ต. สมศักด์ิ    ศรีเสน ต46808/22 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มี.ค. 63 481/63
539 นาง ประนอม    โสภา ต49917/23 ธ.อุดรธานี มี.ค. 63 481/63
540 นาย วนัชัย    นิสสัยบญุ ต50473/23 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 63 481/63
541 ร.อ. สัณห ์   กุลสวสัด์ิภานนท์ ต5395/10 ธ.อโศก มี.ค. 63 481/63
542 นาย น้อย    ชื่นชม ต54890/24 ธ.นครราชสีมา มี.ค. 63 481/63
543 จ.ส.อ. ธนา    เทยีนบตุร ต58868/24 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก มี.ค. 63 481/63
544 นาง สมใจ    ปรักแก้ว ต62122/25 ธ.บิ๊กซี นครปฐม มี.ค. 63 481/63
545 ร.อ. บญัชา    ศุภมานพ ต64039/25 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
546 จ.ส.อ. ไพโรจน์    พลายจันทร์ ต66548/25 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
547 จ.ส.อ. สุวชิิน    เรืองพศิาล ต67653/26 ธ.พะเยา มี.ค. 63 481/63
548 นาง ลัดดาวลัย์  เล็กปานเจริญ ต69578/26 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 63 481/63
549 นาง สาวน้อย    ไพเราะห์ ต79222/26 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
550 นาง สมปอง    ขุนนา ต84118/27 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ มี.ค. 63 481/63
551 นาง อุดร    โพธิจ์ันทร์ ต90882/27 ธ.นางรอง มี.ค. 63 481/63
552 นาง ส ารวย    สนใจ ต91450/27 ธ.สระบรีุ มี.ค. 63 481/63
553 จ.ส.อ. ทวเีดช    พศิเพง็ ต91919/27 ธนาณัติ ก.พ. 63 1/63
554 ร.ต. นรากร    ชุติภทัรสกุล ต92824/28 ธ.น่าน มี.ค. 63 481/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
555 นาง ถนอม    ทยัมณี ต95059/28 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช มี.ค. 63 481/63
556 นาย ไกรฤทธิ ์   กันเรือง ต97658/28 ส่วนกลาง ก.พ. 63 1/63
557 นาง จุลิวรรณ    จตุรงค์ ต98046/28 มทบ.23 ก.พ. 63 1/63
558 นาง สมร    อุปวงษา ส10996/25 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 63 481/63
559 นาง สายพนัธ ์   สิริบรรสพ ส14252/27 ธ.ส านักราชด าเนิน มี.ค. 63 481/63
560 นาง สมสวย    ชาญเจริญ ส15036/28 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 63 481/63
561 นาง ส าราญ    พพิว่นนอก ส15432/28 ธ.ปากเกร็ด มี.ค. 63 481/63
562 นาง สายค า    นาคเอม ส16641/29 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 63 481/63
563 นาง ระเบยีบ    บญุส่ง ส22227/33 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 63 481/63
564 นาง ศิริยุคล    เย็นสรง ส25177/37 ธ.ล าปาง มี.ค. 63 481/63
565 นาง วไิลลักษณ์    ทา้วนาง ส25729/38 ธ.ถ.สรงประภา มี.ค. 63 481/63
566 นาง เนาวรัตน์  กาญจนกันติกะ ส26124/38 ธ.ย่อยลาดพร้าว 103 มี.ค. 63 481/63
567 นาง สอิ้ง    เชื้ออินต๊ะ ส9484/22 ธ.เมกาบางนา มี.ค. 63 481/63

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

16


