
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาย จตุรงค์    กัณหสิงห์ 5392005931 ธ.ปอ้มพระจุลจอมเกล้า ก.ค. 63 2561/63
2 นาง สุดใจ    ทอ่ทอง 5396003427 ธ.สระบรีุ ก.ค. 63 2561/63
3 นาง บญุมา    ร่ืนยาน 5396003462 ธ.สระบรีุ ก.ค. 63 2561/63
4 นาง หนูเรียบ    เกตุใหม่ 5396003488 ธ.สระบรีุ ก.ค. 63 2561/63
5 นาง ธาริณี    แสงงาม 5396004854 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 63 2561/63
6 นาง ฉลวย    รัตนกาญจน์ 5396005117 ธ.พาราไดซ์พาร์ค ก.ค. 63 2561/63
7 ส.อ. วลัลภ    ปรักแก้ว 5405006823 ธ.บิ๊กซี นครปฐม ก.ค. 63 2561/63
8 ร.ต. สุทปี    ศรีสุวรรณ 5405009548 ธ.ทุ่งสง ก.ค. 63 2561/63
9 จ.ส.อ. ปาณฑิตย    ไชยพฒัน์ 5405015823 มทบ.23 มิ.ย. 63 2061/63
10 จ.ส.อ. วราวฒิุ    ประสานสิน 5405019132 นทพ. มิ.ย. 63 2061/63
11 นาย โชติ    ประดิษฐ 5405020637 ธ.อุดรธานี ก.ค. 63 2561/63
12 นาง เฉลิม    ชอบคุย 5406002166 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 63 2561/63
13 นาง ธนพร    เอี่ยมสอาด 5406005782 ธ.อยุธยา ก.ค. 63 2561/63
14 นาง นราภรณ์    ค าผาลา 5406009183 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ค. 63 2561/63
15 นาง สุดา    หาญธงชัย 5406015525 พนั.ร.มทบ.21 มิ.ย. 63 2061/63
16 นาง สงวน    ชินเนหนัหา 5406015866 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 63 2561/63
17 ส.อ. อ านาจ    วงษน์าถ 5410000909 กรม สน.พล.ร.9 พ.ค. 63 1581/63
18 พ.อ. ไพโรจน์    โตตามวงศ์ 5410000924 สลก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
19 ส.อ. ส าเนียง    เสนาวงษ์ 5410001261 ธ.บา้นไผ่ ก.ค. 63 2561/63
20 นาง ค าพนั    ชาลีรินทร์ 5410004439 ธ.นครราชสีมา ก.ค. 63 2561/63
21 ร.ต. ประภาส    วจันสาร 5410005333 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 63 2561/63
22 นาย ทองหล่อ    ฉิมพาลี 5410008514 ธ.สมุทรปราการ ก.ค. 63 2561/63
23 พ.อ. วฒิุชัย    เจริญร่ืน 5410008639 สลก.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
24 จ.ส.อ. สุภชัย    วรสหวฒัน์ 5410013137 กคช.กช. มิ.ย. 63 2061/63
25 พลฯ โกวทิ    ขันตี 5410016670 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.ค. 63 2561/63
26 จ.ส.อ. ประจักษ ์   ค าวเิลิศ 5410019947 ร.3 พนั.3 มิ.ย. 63 2061/63
27 นาง ประนอม    พมุมา 5420002396 ส.พนั.35 นสศ. มิ.ย. 63 2061/63
28 นาง สังวาลย์    ประสานสิน 5420002939 นทพ. มิ.ย. 63 2061/63
29 จ.ส.อ. ชาตรี    ขุนนุ้ย 5420005365 ร.15 พนั.4 มิ.ย. 63 2061/63
30 นาง วนิดา    ดอนศรีแก้ว 5420006051 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 63 2561/63
31 นาง เมตตา    ธมิาชัย 5420006883 ธ.ยโสธร ก.ค. 63 2561/63
32 นาง ปญัจศิริ    ศรีสุวรรณ 5420007634 ธ.ทุ่งสง ก.ค. 63 2561/63
33 นาง ยุวดี    สุวรรณรักษ์ 5420009625 ธ.สุราษฎร์ธานี ก.ค. 63 2561/63
34 จ.ส.อ. สายัณห ์   โคมุด 5430000094 พล.ร.9 มิ.ย. 63 2061/63
35 นาง ศรีพรรณ์    พลศักด์ิ 5430001746 ธ.เชียงราย ก.ค. 63 2561/63
36 นาง อนงนารถ    สิงหณี์ 5430004194 ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ ก.ค. 63 2561/63
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37 ส.อ.หญิง สรินยา    อุปฮาด 5430005264 ธ.เสริมไทย  ม.ค. ก.ค. 63 2561/63
38 นาง มาลี    ปั้นยศ 5430005694 ธ.อ้อมน้อย ก.ค. 63 2561/63
39 จ.ส.อ. วรีพงษ ์   โคตรบวั 5430005826 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.ค. 63 2561/63
40 นาง ยุพนิ    ผลศิริ 5430008622 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 63 2561/63
41 นาง วลัลภา    เพช็รกลับ 5430008716 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 63 2561/63
42 จ.ส.อ. ไพศาล    พลูละเอียด 5440001371 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 63 2561/63
43 นาย อร    ช่วงสิงห์ 5440002774 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 63 2561/63
44 จ.ส.ต. สมหวงั    ชินเวช 5440003474 ธ.โพธาราม ก.ค. 63 2561/63
45 นาง ชูพาพร    ไกรสินธุ์ 5440004703 ธ.พนัสนิคม ก.ค. 63 2561/63
46 นาย ค าแพง    พลชัยมาตย์ 5440006653 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 63 2561/63
47 น.ส. วาสนา    ระพนัธ์ 5440006794 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 63 2561/63
48 จ.ส.อ. สมปอง    เอิบอิ่ม 5440007233 ธ.กระทุ่มแบน ก.ค. 63 2561/63
49 จ.ส.อ. เสกสรรค์    เอี่ยมสะอาด 5440008159 มทบ.23 มิ.ย. 63 2061/63
50 นาง นกน้อย    รักอู่ 5440009062 ธ.สุรวงศ์ ก.ค. 63 2561/63
51 ร.ต. กาจนศักด์ิ    เพยีรเปน็นิตย์ 5450001304 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
52 จ.ส.อ. อนุรักษ ์   วงษก์รด 5450002594 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก ก.ค. 63 2561/63
53 อส.ทพ. สุรชัย    แสงหรัิญ 5450002904 กรม ทพ.14 มิ.ย. 63 2061/63
54 นาง สุวรี    ทกุขนิโรธ 5450004035 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 ก.ค. 63 2561/63
55 ร.ท. แดนไพร    จุปะมัตถา 5450004852 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 63 2561/63
56 จ.ส.อ. สมยศ    ธรรมนาถสกุล 5450005604 ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
57 ส.ต. ยุทธนา    วงัไธสงค์ 5450008616 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ก.ค. 63 2561/63
58 ส.อ. เสฎฐวฒิุ    ดับทกุข์รัฎฐ์ 5450008621 ธ.สูงเนิน ก.ค. 63 2561/63
59 นาย อภนิันท ์   มหายศนันท์ 5450009537 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ก.ค. 63 2561/63
60 นาง ปทดิา    เรืองขจร 5450012008 ธ.อิมพเีรียล เวลิด์ ส าโรง ก.ค. 63 2561/63
61 นาย สมคิด    กิจชอบการณ์ 5450013601 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 63 2561/63
62 นาง ไข่กา    กิจชอบการณ์ 5450013609 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 63 2561/63
63 จ.ส.อ. นพพล    แขชัย 5460002043 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
64 ร.ต. นิรันดร์    วรรณโสธร 5460002082 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 63 2561/63
65 จ.ส.อ. พสิิทธิ ์   สุดเนื้อทอง 5460005274 ม.5 พนั.23 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
66 จ.ส.อ. ทนงศักด์ิ    ยอดพกิุล 5460005462 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 63 2561/63
67 น.ส. สุภทัรา    พทุธรอด 5460006448 ธ.ย่อยลาดกระบงั ก.ค. 63 2561/63
68 นาง ล าดวน    อุปฮาด 5460007849 ธ.เสริมไทย ม.ค. ก.ค. 63 2561/63
69 นาย อรุณเดช    อุปฮาด 5460007851 ธ.เสริมไทย ม.ค. ก.ค. 63 2561/63
70 นาย กัณตภณ    เถื่อนคนรัก 5460008179 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ก.ค. 63 2561/63
71 น.ส. นวลพรรณ  บญุญโภคานนท์ 5460008267 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ ก.ค. 63 2561/63
72 นาย ยุทธการ    นิติกุล 5460009045 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 63 2561/63
73 นาย ณัฐพงษ ์   ทองอยู่ 5460009874 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 63 2561/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 น.ส. ภทัรรัตน์    ทองอยู่ 5460009882 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 63 2561/63
75 นาย เติม    คามะเชียงพณิ 5460013686 ธ.อุดรธานี ก.ค. 63 2561/63
76 นาง สังวาลย์    สุวรรณรี 5460013811 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 63 2561/63
77 นาง สุภาภร    ใยรีอ่าง 5460013814 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 63 2561/63
78 นาง รุจี    พลูแย้ม 5460013869 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 63 2561/63
79 นาย ชาติพนัธ ์   สัมมารัตน์ 5460014780 ธ.อยุธยา ก.ค. 63 2561/63
80 นาง ดาวรุ่ง    พวงนาค 5460014837 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 63 2561/63
81 นาง สอาด    บญุถึง 5460014844 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 63 2561/63
82 ส.อ. ชัชชัย    คุ้ยทอง 5460016012 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 63 2561/63
83 นาย เจริญ    แตงนวน 5470000907 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 63 2561/63
84 จ.ส.อ. อภชิาติ    พนัธุ 5470002610 พนั.บ.41 มิ.ย. 63 2061/63
85 ส.อ. เผชิญ    ก๋าเจริญ 5470002767 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
86 นาง ล าพวน    สินเธาว์ 5470005335 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 63 2061/63
87 นาง นันทน์ภสั    ธงชัย 5470005374 ธ.พนมสารคาม ก.ค. 63 2561/63
88 นาง วริศรา    ข าสุขเปี่ยม 5470006230 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ ก.ค. 63 2561/63
89 นาง สุทธดิา    เวชกามา 5470006657 นทพ. มิ.ย. 63 2061/63
90 นาย หาญ    จินดา 5480000588 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 63 2561/63
91 ส.ต. สุพรม    ศรีจริยา 5480003556 ขส.ทบ. มิ.ย. 63 2061/63
92 นาง วาสนา    พทุธรอด 5480004388 ธ.ย่อยลาดกระบงั ก.ค. 63 2561/63
93 นาย ประยูร    โคมุด 5480004573 พล.ร.9 มิ.ย. 63 2061/63
94 ส.อ. จรัญ    สุขชู 5480004808 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 63 2561/63
95 พ.ต. เฉลิมศักด์ิ    พฒุตาล 5480005979 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
96 นาง หนูเวยีง    กุณวงศ์ 5480006810 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 63 2561/63
97 นาง หนูพร    ใจภพ 5480007761 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 63 2561/63
98 ส.อ.หญิง สุพชิชา    ขวญัทอง 5480010102 ธ.เสนานิคม ก.ค. 63 2561/63
99 นาย ทศพล    วรปญัญา 5480011512 ธนาณัติ มิ.ย. 63 2081/63
100 นาย สนิท    ชินเวช 5480011660 ธ.โพธาราม ก.ค. 63 2561/63
101 นาง กองเงิน    ชินเวช 5490000366 ธ.โพธาราม ก.ค. 63 2561/63
102 นาย โช้ง    จีระ 5490000368 ธ.โพธาราม ก.ค. 63 2561/63
103 นาง มาริสา    ชินเวช 5490000370 ธ.โพธาราม ก.ค. 63 2561/63
104 ส.อ. อภรัิกษ ์   นนบรรดิษฐ 5490003407 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
105 น.ส. ชรินรัตน์    ดาราจร 5490004270 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 63 2561/63
106 นาย ทศพร    สีสมุทร 5490005443 ธ.เมกาบางนา ก.ค. 63 2561/63
107 น.ส. พรพรรณ    ยุวนิช 5490005453 ธ.เมกาบางนา ก.ค. 63 2561/63
108 น.ส. เมธนิี    โนมะยา 5490005460 ธ.โบเ๊บ๊ ก.ค. 63 2561/63
109 นาง จอย    พนัศิริพฒัน์ 5490007111 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
110 พ.ต. ผดุงชาญ    นิวฒัน์ภมูินทร์ 5490008197 รพ.ค่ายสุรนารี มิ.ย. 63 2061/63
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111 น.ส. ประไพศรี    ไชโย 5490008266 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 63 2561/63
112 นาง ทพิวรรณ    เถาทอง 5490008580 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
113 นาย เอกพล    เถาทอง 5490008587 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
114 นาง สุภาพ    โพธพิฤกษ์ 5490009216 ธ.ล าพนู ก.ค. 63 2561/63
115 ร.ท.หญิง อุมาพร    ดิสสะมาน 5490009472 สส. ก.ย. 61 3321/61
116 จ.ส.อ. นคร    จารุแพทย์ 5490012058 ธ.เซ็ลทรัล อุบลฯ ก.ค. 63 2561/63
117 ส.อ. อรุณชัย    วไิลพษิ 5490013173 ร.16 พนั.1 มิ.ย. 63 2061/63
118 นาง จุรินทร์    คงทน 5500001713 ธ.เซ็ลทรัล หาดใหญ่ ก.ค. 63 2561/63
119 ส.อ. นิรุตต์    คงเกษม 5500001912 สส. ก.ย. 61 3321/61
120 น.ส. เตือนใจ    กระทุ่มนา 5500002450 ธ.ประจันตคาม ก.ค. 63 2561/63
121 จ.ส.อ. อัศนัย    อุตมะรัตน์ 5500005532 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ก.ค. 63 2561/63
122 อส.ทพ. เฉลิม    อนันต์สูงเนิน 5500005951 กรม ทพ.14 มิ.ย. 63 2061/63
123 นาย ณธกร    ศรีเพช็ร์ 5500005998 ธ.พระปฐมเจดีย์ ก.ค. 63 2561/63
124 ส.อ. ฉัตรชัย    จันทร์เขียว 5510000044 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 มิ.ย. 63 2061/63
125 ส.อ. วนุชาธปิ    วงัศรีแก้ว 5510000632 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
126 น.ส. กวฏิา    จันทร์อุ่น 5510000880 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ก.ค. 63 2561/63
127 ส.อ. ร่มเย็น    บตุรศรีวงษ์ 5510002008 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 63 2561/63
128 ส.อ. พรีะโชติ    พรหมเกษ 5510003717 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 63 2561/63
129 ส.อ. กัมปนาท    มาเนียม 5510004381 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 63 2561/63
130 ส.ต. ปยิะพล    ผลพบิลูย์ 5510005024 ร.6 มิ.ย. 63 2061/63
131 นาง ไพบลูย์    นามวงศ์ 5510005026 ร.6 มิ.ย. 63 2061/63
132 นาย ปจัชา    ค าวเิลิศ 5510006524 ร.3 พนั.3 มิ.ย. 63 2061/63
133 ส.อ. สุวฒัน์    แดงประสิทธพิร 5520000145 ธ.ถ.สรงประภา ก.ค. 63 2561/63
134 จ.ส.อ. ประกอบ    ชาติศักด์ิ 5520000844 มทบ.26 มิ.ย. 63 2061/63
135 พล.อส. สุชาติ    ชะรอยรัมย์ 5520000867 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
136 ส.อ. กุลวฒัน์    วุน่บญุชู 5520001326 ร.5 พนั.3 พ.ค. 63 1581/63
137 จ.ส.อ. ธนากร    แสงชัย 5520001542 ร.16 มิ.ย. 63 2061/63
138 จ.ส.อ. นรินทร์    บรรพบรุุษ 5520001612 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
139 ส.อ. นัฐกานต์    สุขสม 5520001618 ร.112 พนั.1 มิ.ย. 63 2061/63
140 ส.อ. องอารถ    สามารถ 5520002116 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
141 นาง บวัลอย    นึกรัมย์ 5520002462 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 63 2561/63
142 นาย จตุพล    เพง็แจ่มแจ้ง 5520002619 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 63 2561/63
143 นาง พชิยาวรรณ    บางปา 5520003518 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.ค. 63 2561/63
144 ส.อ. ศิริโชติ    โคกลือชา 5520005098 ม.5 พนั.23 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
145 ส.อ. พงษเ์ทพ    บริบรูณ์ 5520005646 ม.7 พนั.8 มิ.ย. 63 2061/63
146 จ.ส.อ. มานะ    สีนอง 5520005719 ร.15 พนั.4 พ.ค. 63 1581/63
147 นาง ธนาภา    แก่นเพช็ร 5520006268 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 63 2561/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาง ดารินีย์    เพง็อินทร์ 5520006841 ธ.สกลนคร ก.ค. 63 2561/63
149 อส.ทพ. ร าไพ    เพง็อินทร์ 5520006891 ธ.สกลนคร ก.ค. 63 2561/63
150 นาง แสงอรุณ    หมอยา 5520009181 สส. ต.ค. 58 3601/58
151 อส.ทพ. คมกฤษ    ร้อยชิน 5520009245 กรม ทพ.14 มิ.ย. 63 2061/63
152 นาง พรภนิันท ์   พรีประสพไชย 5520009793 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 63 2561/63
153 น.ส. ปณุณภา    วงศ์นาคภาภร 5520010426 กรม สน.พล.ร.9 พ.ค. 63 1581/63
154 นาง ใจ    ออกหาญ 5520010614 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ก.ค. 63 2561/63
155 นาย ส าราญ    ออกหาญ 5520010646 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ก.ค. 63 2561/63
156 จ.ส.อ. โอตัน    ออกหาญ 5520010659 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ก.ค. 63 2561/63
157 ส.อ. นิคม    ปดัทาบาล 5520011009 ม.5 พนั.23 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
158 น.ส. กนกธร    พรรณไวย 5520011187 ธ.นครนายก ก.ค. 63 2561/63
159 ส.ต.หญิง วลัลภา  วงศ์ณรงศ์รักษ์ 5520012985 สส. ม.ค. 59 4961/58
160 นาย บญุโฮม    ประนัดถานัง 5520014855 ธ.เทเวศร์ ก.ค. 63 2561/63
161 น.ส. ปยิะวรรณ    ประนัดถานัง 5520014858 ธ.เทเวศร์ ก.ค. 63 2561/63
162 ส.ต. พงศักด์ิ    หารสุโพธิ์ 5520014860 ธ.เทเวศร์ ก.ค. 63 2561/63
163 นาง พชัรินทร์    เพิ่มพลู 5520015743 ธ.ถ.สามัคคี ก.ค. 63 2561/63
164 นาง คมคาย    เครือแก้ว 5520016922 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ค. 63 2561/63
165 ส.อ. ไตรรัตน์    ค ายอด 5520017734 มทบ.27 มิ.ย. 63 2061/63
166 จ.ส.อ. พรีะวชัร    จัตุรัส 5520017888 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
167 นาย เฉลิม    จันทร์สุวรรณ์ 5530000226 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 63 2561/63
168 น.ส. บปุผา    ทนึหาญ 5530000519 ธ.สกลนคร มิ.ย. 63 2061/63
169 นาง จรรยา    เอิบอิ่ม 5530001370 ธ.กระทุ่มแบน ก.ค. 63 2561/63
170 นาย ฉกรรจ์    ธวีรีะพนัธ์ 5530002584 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 63 2561/63
171 จ.ส.อ. วชิระ    นาคอ่อน 5530003308 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 63 2561/63
172 ส.ต. อัมพล    อาจศรี 5530003561 ม.1 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
173 จ.ส.อ. ชนาธปิ    ชั่งทอง 5530003644 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ก.ค. 63 2561/63
174 จ.ส.อ. ธเนศ    โพธิสั์มฤทธิ์ 5530003713 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ก.ค. 63 2561/63
175 ส.อ. ชาณัฐธนพล    กองสงค์ 5530003924 ร.4 พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
176 นาง สุชาดา    พมิพส์อน 5530004675 ธ.อุดรธานี ก.ค. 63 2561/63
177 ส.อ. วรีชัย    ชัยตระกูล 5530005904 ช.21 มิ.ย. 63 2061/63
178 นาง เทยีน    ศรีดอน 5530007822 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี ก.ค. 63 2561/63
179 น.ส. จันทร์เพญ็    ลาร่องค า 5540000494 สง.สด.จว.ย.ส. มิ.ย. 63 2061/63
180 นาง ธญัจิรา    ลุนภงูา 5540000495 สง.สด.จว.ย.ส. มิ.ย. 63 2061/63
181 จ.ส.ต. โชคชัย    สายเพลิง 5540000814 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
182 จ.ส.ต. เดชบดินทร์    ชื่นสวา่ง 5540000858 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 63 2561/63
183 จ.ส.ท. ประณต    สินธพุนัธ์ 5540001489 ช.พนั.8 พล.ม.1 มิ.ย. 63 2061/63
184 ส.อ. กฤษฎา    อารีเอื้อ 5540002814 รพศ.4 พนั.2 มิ.ย. 63 2061/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาย บญุส่ง    สมภกัดี 5540005513 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 63 2561/63
186 น.ส. สุภาพร    สมภกัดี 5540005526 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 63 2561/63
187 ส.อ. กิตติพงษ ์   เฉวยีงวงค์ 5540005803 พนั.ปจว. มิ.ย. 63 2061/63
188 ส.อ. สุรศักด์ิ    อรรคเนตร 5540006181 พนั.จจ.รอ. มิ.ย. 63 2061/63
189 ส.อ. วชัรพล    ดาเผือก 5540006665 ม.5 พนั.23 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
190 จ.ส.อ. ประทปี    บา้นกระโทก 5540007491 ขส.ทบ. มิ.ย. 63 2061/63
191 นาย สุทธ ิ   คบขุนทด 5540008949 ธ.เลย ก.ค. 63 2561/63
192 ส.ต. ศราวธุ    กุดรังนอก 5540009233 ร.12 พนั.1 รอ. พ.ค. 63 1581/63
193 นาย อุไร    ช านาญเวช 5550000829 ธ.ฝาง ก.ค. 63 2561/63
194 นาย แห    จันมา 5550001291 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 63 2561/63
195 นาย ระพ ี   รัตนฉายา 5550001448 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ก.ค. 63 2561/63
196 ส.ท. สราวธุ    ดับกระโทก 5550001874 ร.12 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
197 ส.ต. กิตติภพ    ประสพค า 5550002141 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ค. 63 2561/63
198 ส.อ. สุพจน์    ปวนัเทา 5550003197 ม.6 พนั.6 มิ.ย. 63 2061/63
199 อส.ทพ. เชิด    เครือศรี 5550006783 ธนาณัติ มิ.ย. 63 2061/63
200 นาย บตุร    โคกลือชา 5550008065 ม.5 พนั.23 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
201 นาง สมจิต    โคกลือชา 5550008066 ม.5 พนั.23 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
202 ส.อ. รณชัย    ฮองโยง 5550008815 ร.7 พนั.5 ก.ย. 60 3081/60
203 น.ส. ประภสัสร    สมประสงค์ 5550011271 ร.31 พนั.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
204 ส.อ. สันติ    แสวงเงิน 5550012115 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ค. 63 2561/63
205 ส.ต. อภสิิทธิ ์   สังข์ทอง 5560000194 ร.15 พนั.4 มิ.ย. 63 2061/63
206 ส.ท. ทกัษด์นัย    มังสระคู 5560000444 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ก.ค. 63 2561/63
207 ส.อ. ธญัชน    บญุโสม 5560001410 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
208 ส.ท. อาทติย์    วงค์ธดิา 5560002638 ป.2 พนั.21 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
209 ส.อ. กฤตวทิย์    เจริญวชัรวทิย์ 5560003009 ป.9 พนั.19 มิ.ย. 63 2061/63
210 ส.ท. จาตุรณ    เยาวเรศ 5560003127 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. เม.ย. 63 1041/63
211 ส.ท. วทิวสั    รัตนดอน 5560003396 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
212 ส.อ. ปกรณ์    บญุพนัธ์ 5560007128 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
213 ส.อ. นิคม    กล่อมกระมล 5560007323 ช.3 พนั.302 มิ.ย. 63 2061/63
214 ส.อ. พงศธร    แก้วเกต 5560007665 รพศ.4 พนั.2 มิ.ย. 63 2061/63
215 นาง ทศพร    เตียวประเสริฐ 5560008407 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 63 2561/63
216 พ.อ. ปยิะ    เตียวประเสริฐ 5560008409 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 63 2561/63
217 นาย เพช็ร    สาธพิามะณี 5560008566 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ค. 63 2561/63
218 นาง ถนอมศรี    หาญธงชัย 5560012460 พนั.ร.มทบ.21 มิ.ย. 63 2061/63
219 อส.ทพ. อัสนีย์    แก่นแก้ว 5560012655 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
220 นาย สมชาย    บนุนาค 5560013772 ธ.ปากช่อง ก.ค. 63 2561/63
221 อส.ทพ. พรีพงษ ์   ผลนาเงิน 5570000031 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 อส.ทพ. อภชิาติ    ค ากิ่ง 5570000160 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
223 ร.ต.หญิง จิรัสสุดา    ทองภกัดี 5570000302 สส. ก.ย. 61 3321/61
224 ส.ท. สุเมธ    เพง็จันทร์ 5570000477 ป.9 พนั.19 มิ.ย. 63 2061/63
225 ส.ท. ปอ้งพล    สมสาย 5570000996 สตน.ทบ. พ.ค. 63 1581/63
226 ส.อ. จักรกฤช    พกิุลแก้ว 5570001440 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
227 ส.อ. ฉัตรชัย    โตสงคราม 5570001766 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
228 ส.ต. ชัชวาล    อังกุลคุปต์ 5570001771 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
229 ส.ท. สิทธกิร    บญุวรรณ์ 5570002037 ร.6 มิ.ย. 63 2061/63
230 ส.อ. วงักูรณ์    มณีล้ า 5570002308 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
231 ส.ต. วรียุทธ    นาถาบตุร 5570002315 ร.2 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
232 ส.ต. สมเกียรติ    ยาชะโลม 5570002329 ร.16 พนั.1 มิ.ย. 63 2061/63
233 ส.ท. กิตติชัย    สาวกิัน 5570002641 ป.2 พนั.21 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
234 น.ส. ไพจิตร์    ภกัเปี่ยม 5570003743 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 63 2561/63
235 นนส. ศุภชัย    สุนันต๊ะ 5570004688 ม.พนั.29 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
236 ส.ต. สุวชิชา    แสงเสน 5570004743 ช.พนั.1 พล.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
237 ส.ต. ชัยพร    โพธิช์ื่น 5570004886 สส. ก.ย. 61 3321/61
238 ส.อ. ทศพร    สังวาลย์ 5570004964 ช.พนั.5 พล.ร.5 มิ.ย. 63 2061/63
239 ส.อ. ชลธ ี   บญุสลับ 5570006404 ร.23 พนั.1 มิ.ย. 63 2061/63
240 อส.ทพ. ศักรินทร์    แกมนิล 5570006563 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
241 นาง ไฉน    ดีบกุ 5570006797 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 63 2561/63
242 อส.ทพ. ยุทธนา    สีฟอง 5570007056 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
243 อส.ทพ. นพพร    ทดัศรี 5570007125 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
244 นาย บญุยงค์    ยะสุทธิ 5570007642 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ก.ค. 63 2561/63
245 น.ส. รัชนีพร    คันศร 5570007643 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ก.ค. 63 2561/63
246 น.ส. จรรยา    คิดระเบยีบ 5570007994 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 63 2561/63
247 น.ส. รุจีพชัร    บ ารุงศรี 5570009308 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.ค. 63 2561/63
248 น.ส. สรญา    พนิิจกิตยางกูร 5570009697 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 63 2561/63
249 อส.ทพ. ภาณุมาศ    ทองเกิด 5570010824 กรม ทพ.42 มิ.ย. 63 2061/63
250 ส.ท. เกรียงไกร    จันทร์เขียว 5570011603 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ก.ค. 63 2561/63
251 พลฯ ศุภณัฐ    น้อยจันทร์ 5570011624 พนั.จจ.รอ. มิ.ย. 63 2061/63
252 ส.ต. ภทัรพงศ์    แสงสุวรรณ์ 5570012363 ม.พนั.9 พล.ร.4 มิ.ย. 63 2061/63
253 อส.ทพ. ไชยนันท ์ แก้วประเสริฐ 5570012904 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
254 นาง สมนึก    อินทร์ปอ 5570013354 ป.4 พนั.104 มิ.ย. 63 2061/63
255 น.ส. สุภานันท ์   อินทร์ปอ 5570013355 ป.4 พนั.104 มิ.ย. 63 2061/63
256 จ.ส.อ. อัครเดช    วราศิลป์ 5570013356 ป.4 พนั.104 มิ.ย. 63 2061/63
257 อส.ทพ. ชัยวฒัน์    บญุราช 5570014215 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
258 อส.ทพ. ปญัจพล    พึ่งกิ่ง 5570014220 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
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259 อส.ทพ. วรวฒัน์    แกกูล 5570014225 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
260 นาง กมลพร    มากวจิิตร์ 5570015761 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 63 2561/63
261 น.ส. วฒิุพร    มากวจิิตร์ 5570015776 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 63 2561/63
262 น.ส. จริญธร    กันทะวงค์ 5570015861 ธ.บิ๊กซี ล าพนู ก.ค. 63 2561/63
263 นาง ปรารถนา    ทเีครือ 5580000418 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 63 2561/63
264 นาย สุทพี    เกิดสลุง 5580000435 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
265 นาง ดวน    เกิดสลุง 5580000513 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
266 พล.อส. ธนกุล    เกิดสลุง 5580000517 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
267 ส.อ. ขวญัชัย    อิทธปิระเวศน์ 5580002369 ร.29 พนั.3 มิ.ย. 63 2061/63
268 ส.อ. ณัฐวฒิุ    หมอสอน 5580002584 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
269 ส.ต. ตรีพษิณุ    โคตะรักษ์ 5580002599 ร.21 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
270 ส.อ. ธวชัชัย    ทองเบา้ 5580002690 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
271 ส.ต. วรวชิ    อุราสาย 5580003098 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 63 2561/63
272 ส.ต. วษิณุ    ฉัตรสุวรรณ์ 5580003168 ร.6 พนั.3 มิ.ย. 63 2061/63
273 ส.ต. สง่า    เนินสวสัด์ิ 5580003273 ร.13 มิ.ย. 63 2061/63
274 ส.อ. ทรงยศ    โกยรัมย์ 5580004246 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
275 ส.อ. พรปยิะ    กังวานรัตนา 5580004442 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 63 2561/63
276 ส.อ. ปฏภิาน    แสนค า 5580004965 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 63 2561/63
277 ส.ท. ทศพล    บดีรัฐ 5580005644 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
278 นาง พรพรรณ    บดีรัฐ 5580005648 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
279 นาย สมศักด์ิ    บดีรัฐ 5580005652 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
280 อส.ทพ. จิรภทัร์    คงสุคนธ์ 5580005935 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
281 อส.ทพ. อนุชิต    เย็นอุดม 5580006894 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
282 นาง ประทปี    ต้นจันทร์ 5580007449 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 63 2561/63
283 ส.ต. อัชรินทร์    เนื้อนาค 5580008789 สส. ก.ย. 61 3321/61
284 นาย จตุรภทัร    วรรณโก 5580009114 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 63 2561/63
285 ส.อ. วนัฉัตร    พารักษ์ 5580009910 ช.11 มิ.ย. 63 2061/63
286 ส.ท. พงษธ์ร    พมิพโมทย์ 5580010130 ธ.ชลบรีุ ก.ค. 63 2561/63
287 ส.ต. วรวฒิุ    ลุนภา 5580010321 มทบ.29 มิ.ย. 63 2061/63
288 อส.ทพ. ชิตพล    อมตประทปี 5580011674 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
289 ส.ต. ชวกร    โชตอ าไพ 5580011944 สง.สด.จว.อ.จ. มิ.ย. 63 2061/63
290 ส.ต. ขวญัเมือง    ไกรทอง 5580012070 ร้อย.ม.(ลว.) 4 มิ.ย. 63 2061/63
291 นาง เสาวคนธ ์   เจริญเตีย 5590000170 ธ.โรบนิสัน-ฉ.ช. ก.ค. 63 2561/63
292 ส.อ. พรียุทธ    เหมือนจันทร์ 5590000759 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
293 นนส. เอกวฒัน์    อุดมศักด์ิ 5590001997 ร.16 พนั.2 มิ.ย. 63 2061/63
294 ส.ต. ธรีศักด์ิ    ศรีดาคุณ 5590003125 ป.2 พนั.12 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
295 ส.ท. มนตรี    อรรคฮาด 5590004111 ธ.สามพราน-นครปฐม ก.ค. 63 2561/63
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296 น.ส. วรัิชตา    อุปพนัธ์ 5590004116 ธ.สามพราน-นครปฐม ก.ค. 63 2561/63
297 ส.ต. ปฏภิาณ    กาวชิัย 5590004176 ร.12 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
298 นาง ปรานอม    ลายเสมา 5590005143 ธ.อยุธยา พาร์ค ก.ค. 63 2561/63
299 ส.ต. กิตติชัย    จินดาสมุทร์ 5590005187 ม.1 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
300 ส.ต. จักรกริช    ทบัทมิ 5590005921 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ ก.ค. 63 2561/63
301 อส.ทพ. สุทธพิร    เนียมนาค 5590006366 กรม ทพ.23 มิ.ย. 63 2061/63
302 ส.อ. ชัยภกัด์ิ    ธงภกัด์ิ 5590006966 ธนาณัติ มิ.ย. 63 2061/63
303 น.ส. นารีรัตน์    สุระเสียง 5590007259 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 63 2561/63
304 พลฯ ธนวฒัน์    แก้วดก 5590007537 ร.12 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
305 น.ส. เอมมรินทร์    จิระวตัน์ 5590007854 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ ก.ค. 63 2561/63
306 อส.ทพ. กิตติพงษ ์   พาพหม 5590008102 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
307 อส.ทพ. จอมสันต์    ใจแก้วทิ 5590008105 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
308 นาง พชัรี    ประสารภกัด์ิ 5590008126 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 63 2561/63
309 นาง ธดิารัตน์    เพยีรเปน็นิตย์ 5590008596 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
310 นาง อัมพร    สุระเสียง 5590008866 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 63 2561/63
311 ส.ต. ณัฐวฒิุ    ชุมสงค์ 5590009073 ร้อย.ม.(ลว.) 6 มิ.ย. 63 2061/63
312 ส.ต. เจษฎา    ขาวสุข 5590009435 พนั.จจ.รอ. มิ.ย. 63 2061/63
313 อส.ทพ. ชุติวตั    พทิยาพรชัย 5590009733 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
314 อส.ทพ. ภานุพงศ์    เชื้อดี 5590009746 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
315 ส.ต. ชะฤทธิ ์   โอปาก 5590009794 ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
316 ส.ต. ธนกฤต    สุทธมิาศมงคล 5590010605 ร.12 พนั.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
317 น.ส. ใบสม    จินดา 5590011498 ศคย.ขส.ทบ. เม.ย. 63 1041/63
318 จ.ส.อ. ไพรัตน์    พรมศรี 5590011682 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
319 นาง วราภรณ์    พรมศรี 5590011684 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
320 อส.ทพ. จีรวฒัน์    สมภารเพยีง 5590011691 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
321 นาง มลิทอง    โคตรพฒัน์ 5590011993 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 63 2561/63
322 นาย ยุทธพงษ ์   โคตรพฒัน์ 5590011994 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 63 2561/63
323 ร.ท. ธนัวธ์นิก    ศิริวฒัน์ 5590012616 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
324 นาง เพยีรทอง    ชนะบญุ 5590014043 ร.23 พนั.3 มิ.ย. 63 2061/63
325 นาง ล าไพร    สวสัดี 5590014275 ศสพ. มิ.ย. 63 2061/63
326 นาย สออน    สวสัดี 5590014276 ศสพ. มิ.ย. 63 2061/63
327 น.ส. สาวติรี    สวสัดี 5590014277 ศสพ. มิ.ย. 63 2061/63
328 ส.ท. ณรงค์ฤทธิ ์  เหล่ายนต์ขาม 5600001278 รพศ.2 มิ.ย. 63 2061/63
329 ส.อ. อรุทวิา    ตาปราบ 5600002129 กอง พธ.พล.ม.1 มิ.ย. 63 2061/63
330 นนส. จิราวฒิุ    ใจจริง 5600002295 ม.1 รอ. พ.ค. 63 1581/63
331 ส.ท. ฉัตรชัย    สิทธกิาร 5600002306 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 63 2561/63
332 นนส. ดิเรก    ฤทธธิรรม 5600002416 ม.พนั.29 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
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333 นนส. ธรีวฒัน์    ปกติ 5600002516 ช.พนั.1 พล.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
334 นนส. อภชิาติ    กงสกุล 5600003014 ร.12 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
335 ส.ท. ชลธศิ    ชุมภหูมุด 5600003382 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 63 2561/63
336 ส.ท. ชาติศิริ    ชมเชย 5600003393 ร.19 พนั.3 มิ.ย. 63 2061/63
337 ส.ท. ณัฐพล    หาวนั 5600003434 ธ.พญาไท ก.ค. 63 2561/63
338 ส.ท. วรุฒ    กลุ่นทอง 5600003682 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
339 ส.ท. วรีะยุทธ    เทพโสภา 5600003720 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
340 ส.ท. สัจจพล    เพลิดดอน 5600003771 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 63 2561/63
341 นนส. โชคชัย    แก้วโชติ 5600004098 ร.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
342 น.ส. นพรัตน์    พฒุชาติ 5600004847 ธนาณัติ มิ.ย. 63 2061/63
343 นาง เสวยีน    พฒุชาติ 5600004848 ธนาณัติ มิ.ย. 63 2061/63
344 พล.อส. ทศพล    กาญจนอุดม 5600004998 พนั.สห.11 พ.ค. 63 1581/63
345 อส.ทพ. ธชัธรรม์    ลือชัยราม 5600005474 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
346 อส.ทพ. นันทวฒัน์    เทยีมสงวน 5600005478 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
347 อส.ทพ. สมบติั    สุขสนั่น 5600005496 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
348 อส.ทพ. สุพฒัน์ชัย  จันทร์ตาแก้ว 5600005501 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
349 อส.ทพ. สุรเชษฐ์  จันทร์ดาประดิษฐ์ 5600005502 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
350 อส.ทพ. สุรักษ ์   บญุทนิ 5600005503 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
351 อส.ทพ. กฤษณพล    โพธิป์รึก 5600005554 ธนาณัติ มิ.ย. 63 2061/63
352 ส.ท. ธนาพงษ ์   ไชยา 5600005561 กรม ทพ.23 มิ.ย. 63 2061/63
353 อส.ทพ. ทสพร    พนัธุใ์จธรรม 5600005749 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
354 อส.ทพ. วรัิตน์    ไชยพคุิณ 5600005942 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
355 ส.อ. นันทชัย    ยังกองแก้ว 5600007409 ป.พนั.17 พล.ร.7 มิ.ย. 63 2061/63
356 นาย ประยูร    ไชยา 5600007731 กรม ทพ.23 มิ.ย. 63 2061/63
357 นาง พนุ    ไชยา 5600007732 กรม ทพ.23 มิ.ย. 63 2061/63
358 ส.ท. ณัฐสัญญ์    ขาวยั่งยืน 5600008623 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
359 อส.ทพ. อิทธพิล    เฟื่องสูงเนิน 5600011474 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
360 อส.ทพ. นครินทร์    เพช็รสังข์ 5600012702 กรม ทพ.47 มิ.ย. 63 2061/63
361 อส.ทพ. อารง    ยูโซะ 5600012801 กรม ทพ.47 มิ.ย. 63 2061/63
362 อส.ทพ. ณัฐดนัย    เทพทอง 5610000231 กรม ทพ.48 มิ.ย. 63 2061/63
363 อส.ทพ. ราเซ่    เจ๊ะมะ 5610000272 กรม ทพ.48 มิ.ย. 63 2061/63
364 อส.ทพ. ประพจน์    สกุลพรหม 5610000374 กรม ทพ.48 มิ.ย. 63 2061/63
365 อส.ทพ. นัฐพงษ ์   สีพะนามน้อย 5610000422 กรม ทพ.23 มิ.ย. 63 2061/63
366 อส.ทพ. คณิต    ยิ่งชื่น 5610000501 กรม ทพ.22 มิ.ย. 63 2061/63
367 ส.ท. ภฤส    เอี่ยมละออ 5610000636 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 63 2561/63
368 นนส. สถาพร    กึ่งกระโทก 5610000923 ส.พนั.3 พล.ร.3 มิ.ย. 63 2061/63
369 ส.ต. อัครพนธ ์   อกอุ่น 5610001388 พนั.จจ.รอ. มิ.ย. 63 2061/63
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370 อส.ทพ. ณัฐพงษ ์   ศรีสุข 5610001498 กรม ทพ.48 มิ.ย. 63 2061/63
371 อส.ทพ. มูฮ าหมัด    มือเยาะ 5610001542 กรม ทพ.48 มิ.ย. 63 2061/63
372 อส.ทพ. เอกวตัร    ช านาญ 5610001632 กรม ทพ.48 มิ.ย. 63 2061/63
373 ส.ต. พสิิษฐ์    ชัยค า 5610001951 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ค. 63 2561/63
374 ส.ต. คทาวธุ    เอียดแก้ว 5610002370 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
375 ส.ต. ทนงศักด์ิ   เปร้ียงกระโทก 5610002538 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ก.ค. 63 2561/63
376 ส.ต. ปยิะพงษ ์   พลสวสัด์ิ 5610002721 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ก.ค. 63 2561/63
377 นนส. โยธา    สายเมือง 5610002838 ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
378 นนส. ชนินทร์พฒัน์    ทองนพ 5610003322 ร.12 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
379 ส.ต. ชัยภทัร    อินทร์อุไร 5610003334 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
380 ส.ท. ณฌพล    ทองพทิกัษ์ 5610003355 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ก.ค. 63 2561/63
381 นนส. ณัฏฐพล    ค าน้อย 5610003366 ร.2 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
382 นนส. เดชาพล    มุ่งด าเนินกิจ 5610003404 ร.2 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
383 ส.ท. ธนารัตน์    บญุจันทร์ 5610003477 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 63 2561/63
384 นนส. ธรียุทธ    ศรีชัยโย 5610003508 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 63 2561/63
385 ส.ต. ปราการ    แวงเลิศ 5610003596 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ก.ค. 63 2561/63
386 ส.ต. พงศกร    บารมี 5610003617 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
387 นนส. พงศธร    ปนิตาแก้ว 5610003621 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ก.ค. 63 2561/63
388 ส.ท. ภรีายุทธ    ขุ่มด้วง 5610003715 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ค. 63 2561/63
389 ส.ท. วรียุทธ    เนาหนองไผ่ 5610003850 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 63 2561/63
390 ส.ท. สิทธกิร    เรืองรัตน์ 5610003941 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.ค. 63 2561/63
391 นนส. สิรภพ    นามเจริญ 5610003956 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
392 อส.ทพ. ชัยวฒัน์    บญุเล้ียง 5610004434 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
393 น.ส. จันทร์จิรา    สุขทอง 5610004759 กฌป.สก.ทบ. มิ.ย. 63 2061/63
394 นาง จันทร์แดง    ไชยสุทธิ์ 5610004820 ร.8 มิ.ย. 63 2061/63
395 นาง พชิญา    แสงเรือง 5610004821 ร.8 มิ.ย. 63 2061/63
396 ส.ท. กมลณัฐ    วงศ์สวสัด์ิ 5610006161 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
397 นาง กุหลาบ    บญุพนัธ์ 5610007030 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
398 นาย บญุส่ง    บญุพนัธ์ 5610007031 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
399 ส.ต. ไชยวฒัน์    ไกยสิงห์ 5610007539 ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
400 ส.ต. ปรีชา    สารศรี 5610007963 ช.พนั.6 พล.ร.6 มิ.ย. 63 2061/63
401 ส.ต. ภมูิพฒัน์    จันทราวฒัน์ 5610008005 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
402 ส.ต. ยุทธการ    มั่งมี 5610008016 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
403 ส.ต. พงศธร    สะธรรม 5610008349 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 63 2561/63
404 ส.ต. สุรชัย    อิ่มภกัดี 5610008460 ร.16 พนั.2 มิ.ย. 63 2061/63
405 ส.ต. อิทธพิล    พนารินทร์ 5610008504 มทบ.24 มิ.ย. 63 2061/63
406 ส.ต. จิรนัท    ขันเชียง 5610008899 ป.2 พนั.12 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
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407 ส.ต. ชัยยันต์    เนินชิโก 5610008968 รพศ.3 มิ.ย. 63 2061/63
408 ส.ต. วรุตม์    ประฤดาวรรณ 5610009556 ม.พนั.29 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
409 ส.ต. อาภากร  วริิยะพงษพ์รกุล 5610009864 ร.21 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
410 ร.ต.หญิง เฌอริน    ปอ้มสูง 5610010329 รพ.ค่ายอดิศร พ.ค. 63 1581/63
411 ส.อ. นพดล    พสักุล 5610010835 ร.21 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
412 ส.ต. พชัรพล    บญุโสภา 5610011324 บชร.3 มิ.ย. 63 2061/63
413 อส.ทพ. ภคณัฐ    ชัยบญุ 5610011519 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
414 อส.ทพ. อภนิันท ์   คงทอง 5610011531 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
415 น.ส. พทุธวรรณ    เยาวบตุร 5610011748 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ค. 63 2561/63
416 นาย เฉลิม    มีชุน 5610011912 ร.21 รอ. ต.ค. 61 3741/61
417 น.ส. สมคิด    ประภยั 5610011913 ร.21 รอ. ต.ค. 61 3741/61
418 น.ส. อัญญณัฐ    มีชุน 5610011914 ร.21 รอ. ต.ค. 61 3741/61
419 ร.ต. ศุภณัฐ    จาฏามระ 5610012728 ธ.นครนายก ก.ค. 63 2561/63
420 ส.ต. ปกรณ์ชัย    สีหานาม 5610014358 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ก.ค. 63 2561/63
421 ส.ต. จักรกฤษณ์    เคารพ 5620000834 ร.21 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
422 ส.ต. ทนิภทัร    เคร่ืองกลาง 5620001005 ร.21 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
423 ส.ต. ธงธญัญ    ทองก าไร 5620001012 ร.21 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
424 ส.ต. ธนกร    รวมจันทกึ 5620001013 ร.2 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
425 ส.ต. ธรีภทัร    นาไร 5620001079 ร.2 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
426 ส.ต. พชัรพล    ธรรมกาย 5620001213 ป.2 พนั.21 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
427 ส.ต. สุพล    กันดิษฐ์ 5620001493 ม.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
428 ส.ต. อนวชั    ร่องจิก 5620001528 ร.12 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
429 ส.ต. อภสิิทธิ ์   แก้ววงษศ์า 5620001560 ร.2 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
430 ส.ต. อัจฉริยะ    บญุมา 5620001579 ร.12 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
431 ส.ต. อัษฎาวฒิุ    ศรีวงัแก 5620001585 ร.12 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
432 ส.ต. กฤษณะ    จามิกรณ์ 5620001681 ร.12 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
433 ส.ต. กิตติภณ    ไหวเต็ม 5620001704 ร.12 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
434 ส.ต. จารุพชิญ์    ศิริอุดม 5620001740 ร.2 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
435 ส.ต. ธรีเกียรต์ิ    บวัค าโคตร 5620001902 ร.2 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
436 ส.ต. ประสิทธชิัย    ใจเจริญ 5620001979 ร.12 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
437 ส.ต. พษิณุ    นรสิงห์ 5620002037 ร.21 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
438 ส.ต. สมชาย    พื้นปมู 5620002203 ร.12 พนั.3 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
439 ส.ต. สฤษด์ิ    วงษห์ว่ง 5620002219 ร.12 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
440 ส.ต. ศุภชัย    น้อยกลัด 5620003366 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
441 นาง กานดา    เทพโสภา 5620003788 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 63 2561/63
442 น.ส. เกษริน    ไชยค ามิ่ง 5620004112 ร.8 ส.ค. 62 2961/62
443 นาย ไชยยง    ไชยค ามิ่ง 5620004113 ร.8 ส.ค. 62 2961/62
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444 น.ส. ล่ันทม    นันทะเขต 5620004114 ร.8 ส.ค. 62 2961/62
445 อส.ทพ. เจตวร์ี    ปี่ทอง 5620004436 กรม ทพ.48 มิ.ย. 63 2061/63
446 พล.อส. ศักรินทร์    วงศ์กลม 5620004910 พนั.สท. มิ.ย. 63 2061/63
447 นาง เบญจวรรณ   พะงาดนอก 5620006012 ร.8 มิ.ย. 63 2061/63
448 นาง สุทธมิา    แผงฤทธิ์ 5620007116 ธ.เซ็นทรัล-น.ม. ก.ค. 63 2561/63
449 นาย อาคม    แผงฤทธิ์ 5620007117 ธ.เซ็นทรัล-น.ม. ก.ค. 63 2561/63
450 ส.ต. อดิศร    เทศนา 5620007538 ศร. มิ.ย. 63 2061/63
451 ส.ต. ณัฐพงษ ์   อุไรพนัธ์ 5620011133 ปตอ.2 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
452 น.ส. เยาวภา    มะพารัมย์ 5620011488 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 63 2561/63
453 นาง วลิาวรรณ    ศรีจันทร์ 5620011494 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 63 2561/63
454 อส.ทพ. ธรีะพล    รอดนิล 5620016631 กรม ทพ.48 มิ.ย. 63 2061/63
455 ส.ต. สรรพาวธุ    ยศค า 5620016668 รพศ.3 มิ.ย. 63 2061/63
456 อส.ทพ.ญ. กรณ์ศิพฒัน์  ศรีษะเกตุ 5620016985 กรม ทพ.11 มิ.ย. 63 2061/63
457 นาย สมโภช    บ ารุงศรี 5620017080 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.ค. 63 2561/63
458 น.ส. พชร    จันทร์ด า 5620017503 สง.สด.จว.ต.ง. มิ.ย. 63 2061/63
459 พลฯ วฒิุนันท ์   สมชาติ 5630000615 ร.6 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
460 พลฯ ศิริศักด์ิ    ศรีสมบรูณ์ 5630000616 ร.6 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
461 พลฯ พรีะ    ศีลวตั 5630001495 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน ก.ค. 63 2561/63
462 น.ส. มลธดิา    ราค า 5630003712 ธ.เลย ก.ค. 63 2561/63
463 นาง เจนจิรา    พนัธศ์รีนวล 5630003772 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.ค. 63 2561/63
464 นาง ทศันีย์    ค าแสน 5630003774 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.ค. 63 2561/63
465 นาง เกศรี    อิ่นแก้ว 5630003905 ธ.ฝาง ก.ค. 63 2561/63
466 นาย อนุวฒัน์    อิ่นแก้ว 5630003909 ธ.ฝาง ก.ค. 63 2561/63
467 นาย บดุศรี    ศรีด้วง ต10020/12 ธ.บา้นไผ่ ก.ค. 63 2561/63
468 ร.อ. เสริฐ    สุดแสวง ต101206/28 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 63 2561/63
469 นาง ศรัญญา    ฉิมพฒุ ต102828/28 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 63 2561/63
470 จ.ส.อ. บญุส่ง    ชุมพล ต103764/28 ธ.เซ็ลทรัล อุบลฯ ก.ค. 63 2561/63
471 นาง บญุมี    ชารีพนัธ์ ต103863/28 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 63 2561/63
472 นาง กานดา    แก้วเทพ ต105134/28 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ก.ค. 63 2561/63
473 จ.ส.ต. จักรพงษ ์   วงศ์หมึก ต105645/28 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. ก.ค. 63 2561/63
474 นาง จ าเนียร    วงศ์เมฆ ต105935/28 ธ.ทุ่งสง ก.ค. 63 2561/63
475 จ.ส.อ. ชุมพล    หาญธงชัย ต106443/28 พนั.ร.มทบ.21 มิ.ย. 63 2061/63
476 ร.ต. เกษมสิทธิ ์   เขตสาลี ต107562/29 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
477 นาง ภาวนา    มหรรณพ ต109216/29 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 63 2561/63
478 นาง สุภาภรณ์    ชุ่มชูศาสตร์ ต109790/29 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 63 2561/63
479 นาง อุดม    ทมิพเิศษ ต117781/29 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 63 2561/63
480 นาง เพญ็ศรี    เกชิต ต118614/29 ธ.อุดรธานี ก.ค. 63 2561/63
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481 จ.ส.อ. สมหมาย    กล่ินอ าพนัธ์ ต121350/29 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 63 2561/63
482 พ.ท. พธิพิฒัณ์    ชมขวญั ต134917/30 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 63 2561/63
483 นาย บญุรัง    แก้วใส ต136638/30 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 63 2561/63
484 นาง บญุมี    แก้วใส ต136639/30 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 63 2561/63
485 นาง ตุ๋ย    ร่ืนประดู่ ต140317/30 ธนาณัติ มิ.ย. 63 2061/63
486 นาง ณัทภสัสร    ชินโคตร ต141307/30 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 63 2561/63
487 จ.ส.อ. อ านวย    ศรีเมืองสุข ต142861/30 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 63 2561/63
488 นาง ภทัรภรณ์    งามดี ต144153/30 ธ.เซ็นทรัล ข.ก. ก.ค. 63 2561/63
489 จ.ส.อ. บญุเที่ยง    บอ่แก้ว ต145868/30 ธ.แพร่ ก.ค. 63 2561/63
490 นาย ชัยณรงค์    อ่อนน่วม ต145976/31 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 63 2561/63
491 นาง นวลปราง    จันทก์ะพอ้ ต148711/31 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 63 2561/63
492 นาง เล็ก    ศรีพสุิทธิ ต158493/31 ธ.อยุธยา ก.ค. 63 2561/63
493 จ.ส.อ. วรัิตน์    จันทร์ศรี ต162415/31 ธ.คลองปาง ก.ค. 63 2561/63
494 นาง ประเชิญ    จันทร์เกตุ ต162502/31 ธ.เสริมไทย ม.ค. ก.ค. 63 2561/63
495 นาง สุภาภรณ์    บอ่แก้ว ต164067/31 ธ.แพร่ ก.ค. 63 2561/63
496 ร.ต. มะนัด    พมุมา ต165814/31 ส.พนั.35 นสศ. มิ.ย. 63 2061/63
497 นาง นิภา    ประสารรส ต165837/31 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ค. 63 2561/63
498 นาง จันทร์เปง็    ทานัน ต167217/31 ธ.เซ็นทรัล เฟสติวลั ภเูก็ต ก.ค. 63 2561/63
499 จ.ส.อ. สิริศักด์ิ    พรหมบวัคู่ ต16746/16 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 63 2561/63
500 นาง จารว ี   เวชพทิกัษ์ ต171336/32 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 ก.ค. 63 2561/63
501 นาง ส าเริง    ทองจันทร์ ต172780/32 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 63 2561/63
502 นาง กัณฐมณี    กินร ต173175/32 ธ.แพร่ ก.ค. 63 2561/63
503 นาง มาลัย    แก้วเฮือง ต174601/32 ธ.เสริมไทย มหาสารคาม ก.ค. 63 2561/63
504 จ.ส.อ. หนูกร    นวลอินทร์ ต178200/32 ธ.สระแก้ว ก.ค. 63 2561/63
505 นาง สุพนิ    อาจะสมิต ต181245/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 63 2561/63
506 นาง ดาวเรือง    แก้วน้ าเชื้อ ต182132/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 63 2561/63
507 นาง วลิาวรรณ์    ศรีส าราญ ต182735/32 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
508 น.ส. ชวนพศิ    สุขพนัธ์ ต185010/32 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.ค. 63 2561/63
509 นาย พทิกัษ ์   ประเสริฐ ต186344/32 ธ.ปกัธงชัย ก.ค. 63 2561/63
510 นาง พชัรี    ประสานพนัธ์ ต188835/32 ธ.เสริมไทย ม.ค. ก.ค. 63 2561/63
511 จ.ส.อ. คุณสาร    สนองบญุ ต190419/32 ธ.ชุมพร ก.ค. 63 2561/63
512 น.ส. สมศรี    แซ่กวง ต192172/32 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
513 นาง ร าไพ    งามผล ต192242/32 ธ.บางบวั ก.ค. 63 2561/63
514 นาง วราภรณ์    มาลัย ต193028/32 ธ.ล าปาง ก.ค. 63 2561/63
515 นาง ละออ    เสือแปน้ ต195287/32 ธ.โรบนิสัน ศรีราชา ก.ค. 63 2561/63
516 นาง จรูญ    ผาละนัด ต200840/33 ธ.หนองคาย ก.ค. 63 2561/63
517 นาง สวา่ง    ศรีอุดม ต201447/33 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ก.ค. 63 2561/63
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518 นาย ยรรยง    เหล็กจีน ต201448/33 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ก.ค. 63 2561/63
519 นาง ทองเล่ือน    พลศรี ต203080/33 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี ก.ค. 63 2561/63
520 นาง วภิา    ศรีวะรมย์ ต20662/17 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี ก.ค. 63 2561/63
521 จ.ส.ต. ช านาญ    วจิิตร ต206634/33 ธ.ปากช่อง ก.ค. 63 2561/63
522 นาง อุไร    ภู่ศรี ต208483/33 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 63 2561/63
523 นาย กมล    อ่อนน่วม ต208614/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 63 2561/63
524 นาย จ านงค์    สุธรรมวงค์ ต210323/33 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 63 2561/63
525 นาง จุลจิรา    มีพรหม ต211715/33 ธ.สกลนคร ก.ค. 63 2561/63
526 นาย สนิท    ภนูาโคก ต211960/33 ธ.นครพนม ก.ค. 63 2561/63
527 ร.ต. วเิชียร    พนัแสง ต212380/33 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 63 2561/63
528 นาง ขจิต    พลรัฐ ต214156/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 63 2561/63
529 นาง จ าลอง    สอนส าราญ ต219714/33 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 63 2561/63
530 น.ส. ฤทยั    สุวรรณสาย ต220610/33 ธ.เตาปนู ก.ค. 63 2561/63
531 ร.ต. สมศักด์ิ    ร่ืนยาน ต221045/33 ธ.สระบรีุ ก.ค. 63 2561/63
532 นาย ผัน    ทอ่ทอง ต221095/33 ธ.สระบรีุ ก.ค. 63 2561/63
533 นาง วงค์ทอง    สุทธโสม ต221312/33 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 63 2561/63
534 นาง อรุณรัตน์    มาปอ้ง ต223084/33 ธ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ สัตหีบ ก.ค. 63 2561/63
535 นาง แสงทพิย์    สีโพนทนั ต225463/34 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 63 2561/63
536 นาย ส าเริง    มณีวงษ์ ต225852/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 63 2561/63
537 นาง สุชาพร    อาจะสมิต ต226700/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 63 2061/63
538 นาง ทองหยัด    เกตุบตุร ต226788/34 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 63 2561/63
539 นาง ระเบยีบ    ชาญเลิศสกุล ต227158/34 ธ.บกิซี ถนนพระรามที่ 2 ก.ค. 63 2561/63
540 นาง สมจิตร    จันทร์บวั ต227562/34 ธ.สมุทรปราการ ก.ค. 63 2561/63
541 จ.ส.อ. พรีพงษ ์   โสมพนัธ์ ต228913/34 ธ.สุไหงโก-ลก ก.ค. 63 2561/63
542 พ.ต. กฤษฏ ์   น้อยดิษฐ์ ต229520/34 มทบ.39 มิ.ย. 63 2061/63
543 นาง ชะโลม    น้อยดิษฐ์ ต236376/34 มทบ.39 มิ.ย. 63 2061/63
544 นาง บนัเทงิจิตร    ทมิเจริญ ต236417/34 ธ.หวัหนิ ก.ค. 63 2561/63
545 น.ส. วรรณา    ชัยวเิชียร ต238297/34 ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.12 ก.ค. 63 2561/63
546 นาย สมศักด์ิ    นารี ต239683/34 ร.23 พนั.3 มิ.ย. 63 2061/63
547 นาง ลัดดาวลัย์    นารี ต239684/34 ร.23 พนั.3 มิ.ย. 63 2061/63
548 นาง บน    นิ่มปรางค์ ต241520/34 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 63 2561/63
549 น.ส. สมบรูณ์    เสาวจิิตร ต241916/34 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ก.ค. 63 2561/63
550 นาง มานี    ณรงค์แสง ต24205/18 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 63 2561/63
551 นาง ปราถนา    นาโควงค์ ต242743/34 ธ.สกลนคร ก.ค. 63 2561/63
552 น.ส. พรทพิย์    จันทราทพิย์ ต244025/34 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ค. 63 2561/63
553 น.ส. ประทมุ    พบหรัิญ ต244127/34 ธ.อยุธยา ก.ค. 63 2561/63
554 นาง นภสันันท ์   วนิิจ ต245105/34 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 63 2561/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
555 พ.ต. เสกสรรค์    สีทาน้อย ต245636/34 ศสพ. มิ.ย. 63 2061/63
556 ส.อ. ประภาร    นาคพงษ์ ต249847/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 63 2561/63
557 นาง ทองจีบ    ซ่ือตรง ต250769/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 63 2561/63
558 นาง ชลธชิา    เสนาภกัด์ิ ต250826/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 63 2561/63
559 นาง สุนีย์    อ่วมเจริญ ต251843/35 ธ.อ้อมน้อย ก.ค. 63 2561/63
560 ร.ต. บญุหลาย    บรรลือ ต252770/35 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 63 2561/63
561 ส.อ. พชัรพล    มุจรินทร์นาคา ต25413/18 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 63 2561/63
562 จ.ส.อ. นพดล    ฤทธมินตรี ต255657/35 ช.21 มิ.ย. 63 2061/63
563 นาง ระเบยีบ    พวงผกา ต256130/35 แผนกอาวธุที่ 3 เม.ย. 63 1041/63
564 นาง พวงทอง    พลิาจันทร์ ต256437/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 63 2561/63
565 นาง น าสมัย    บบัพาน ต260242/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 63 2561/63
566 นาง ศุภาวร์ี  โชคธนาเกียรติคุณ ต261369/35 ธ.คลองเตย ก.ค. 63 2561/63
567 นาง ศยามล    เอี่ยมปา ต261829/35 ธ.สุโขทยั ก.ค. 63 2561/63
568 นาง น้อย    แสนสุรินทร์ ต261830/35 ธ.สุโขทยั ก.ค. 63 2561/63
569 ส.อ. ประสิทธิ ์   ค าภแูสน ต263541/35 ธ.คลองเตย ก.ค. 63 2561/63
570 นาง เสาวลักษณ์    โชติทรัพย์ ต265497/36 ธนาณัติ มิ.ย. 63 2061/63
571 นาง ณิชาภา    ภธูนรุ่งเพชร ต265881/36 ธ.กระทุ่มแบน ก.ค. 63 2561/63
572 นาง เยาวรัตน์    เพช็รสีเขียว ต266619/36 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ก.ค. 63 2561/63
573 ส.อ. ชูศักด์ิ    สวา่งแจ้ง ต267867/36 ธ.บิ๊กซี-สุราษฎร์ธานี ก.ค. 63 2561/63
574 นาง ทองกล่ิน    เหมะธลิุน ต270767/36 ธ.สกลนคร ก.ค. 63 2561/63
575 นาง จรัสศรี    ภนูาเพชร ต270888/36 ธ.นครพนม ก.ค. 63 2561/63
576 นาง สมหวงั    บรรลือ ต271169/36 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 63 2561/63
577 ส.อ. อนุศาสน์    รักษาสุวรรณ ต272035/36 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 63 2561/63
578 นาง สุพรรณา    ชุมพล ต272258/36 ธ.เซ็ลทรัล อุบลฯ ก.ค. 63 2561/63
579 จ.ส.อ. ศิรภพ    วฒันานนท์ ต276133/37 ธ.เซ็นทรัล-ล าปาง ก.ค. 63 2561/63
580 นาง พชัรี    นครเอี่ยม ต279846/37 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 63 2561/63
581 นาง ไสว    มาลัย ต280663/37 ธนาณัติ พ.ค. 63 2021/63
582 นาง เอื้อย    ระพนัธ์ ต280669/37 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 63 2561/63
583 นาง นงค์นุช    ประยูรคง ต281973/37 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 63 2561/63
584 นาง ปณิตา    เสาร์เงิน ต282991/37 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.ค. 63 2561/63
585 นาย สมบรูณ์    จันทร์ศรี ต285066/38 ธ.คลองปาง ก.ค. 63 2561/63
586 นาง พวงทอง    โสมพนัธ์ ต285845/38 ธ.สุไหงโก-ลก ก.ค. 63 2561/63
587 น.ส. ภสัสร    สุขการุญ ต287046/38 สส. มิ.ย. 63 2061/63
588 นาง ค าใบ    ธวีนัดา ต287091/38 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 63 2561/63
589 นาง ส าราญ    พรพศิ ต288596/38 ธ.ประจันตคาม ก.ค. 63 2561/63
590 จ.ส.อ. พนิิจ    หมอยา ต289568/38 สส. ต.ค. 58 3601/58
591 นาง สมัย    สุเมธลักษณ์ ต41494/22 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
592 นาย สมาน    ทมิแก้ว ต42983/22 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ก.ค. 63 2561/63
593 ส.อ. สถิตย์    กอบบญุ ต44345/22 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 63 2561/63
594 นาง เรณู    พึ่งสุข ต4617/10 ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม ก.ค. 63 2561/63
595 นาง อารยา    ส าราญรมย์ ต47524/22 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ค. 63 2561/63
596 จ.ส.อ. พงษพ์นัธ ์   แสงเพชร ต50788/23 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 63 2561/63
597 พ.ต. สมคิด    อรุณศรี ต53082/23 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ก.ค. 63 2561/63
598 จ.ส.อ. วศิิษฐ์    โพธสิวสัด์ิ ต53870/23 ธนาณัติ มิ.ย. 63 2081/63
599 นาง ต๋ิว    อารี ต54129/23 ธ.อยุธยา พาร์ค ก.ค. 63 2561/63
600 ร.ท. อรงกรณ์    อุทธา ต55293/24 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 63 2561/63
601 นาง พวงพร    พรมบวัคู ต57297/24 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 63 2561/63
602 นาง สุปราณี    สุนทรเสวี ต60389/25 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ ก.ค. 63 2561/63
603 นาง สมใจ    ปรักแก้ว ต62122/25 ธ.บิ๊กซี นครปฐม ก.ค. 63 2561/63
604 น.ส. สัจจพร    บญุประเสริฐ ต72000/26 ธ.กระทุ่มแบน ก.ค. 63 2561/63
605 นาง มณี    เล่ือมใส ต72260/26 ธ.อยุธยา ก.ค. 63 2561/63
606 นาง มาลี    ม่วงไม้ ต81253/27 ธ.อยุธยา ก.ค. 63 2561/63
607 นาย ทองย้อย    ศุภกรรม ต86750/27 ธ.อยุธยา ก.ค. 63 2561/63
608 นาง ค าพลอย    เหล่าลี ต88915/27 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ค. 63 2561/63
609 นาย จรูญ    ศรีจ าปา ต89317/27 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 63 2561/63
610 นาย จรัล    อภริมย์ ต92248/27 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
611 จ.ส.อ. วทิยา    วชิาพลู ต95769/28 ธนาณัติ มิ.ย. 63 2081/63
612 นาง สุภาพ    พลูสวสัด์ิ ต97762/28 ธ.โลตัส บางปะอิน ก.ค. 63 2561/63
613 นาย ปรีดา    พลูสวสัด์ิ ต97763/28 ธ.โลตัส บางปะอิน ก.ค. 63 2561/63
614 นาง ปราณี    ด้วงพนันา ต98076/28 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 63 2561/63
615 นาง วราพร    แสงเพชร ต98159/28 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 63 2561/63
616 นาง บญุมี    จิตตประเสริฐ ต98572/28 ธ.เสนานิคม ก.ค. 63 2561/63
617 จ.ส.อ. ธวชัชัย    ชนะบญุ ต98822/28 ร.23 พนั.3 มิ.ย. 63 2061/63
618 นาง สมนึก    เพช็รโยธนิ ส10295/23 ธ.สะพานควาย ก.ค. 63 2561/63
619 นาง สมสวย    ชาญเจริญ ส15036/28 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 63 2561/63
620 นาง สุเทยีน    หางนาค ส20988/33 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ค. 63 2561/63
621 นาง นิทรา    วรรณรัตน์ ส24035/35 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ค. 63 2561/63
622 นาง คูณ    ฤทธมินตรี ส25922/38 ช.21 มิ.ย. 63 2061/63
623 นาง เล่ียม    พฒันพงษ์ ส26007/38 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 63 2561/63
624 ร.ท. นราธปิ เชื้อเมืองพาน 5550000954 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ต.ค. 63 4561/63 ลาออก
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หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่  624  ขอลาออกจากการเปน็สมาชิก
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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