
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 พ.อ.หญิง วญิญาณ์    ภาวไิล 5021006466 ธ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ มิ.ย. 62 1901/62
2 นาง จิดาภา    ปะเลย์ 5396000292 ธ.ถ.สุขาภบิาล 1 มิ.ย. 62 1901/62
3 นาง ทศันีย์    หาสุนทรี 5396001429 ธ.เมืองเอก-รังสิต มิ.ย. 62 1901/62
4 นาง ขนิษฐา    บวันันท์ 5396003873 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
5 นาง เพญ็ศรี    แสงทอง 5402000775 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 62 1901/62
6 นาง รัชนีพนัธ ์   ตระกูลมณี 5402008093 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
7 จ.ส.อ. เนตร    จิตตาดู 5405003590 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. มิ.ย. 62 1901/62
8 น.ส. จันจิรา    โพธนิ 5405006602 ส่วนกลาง มี.ค. 62 481/62
9 ส.อ. เกรียงไกร    นวลหมวก 5405007312 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
10 นาง ปยิะนุช    สุเปง็ 5406003673 ธ.เชียงใหม่ มิ.ย. 62 1901/62
11 นาง ลัดดาวลัย์    ศรีวชิัย 5406008984 ธ.เชียงราย มิ.ย. 62 1901/62
12 นาง น ้าทพิย์    เกิดนิยม 5406009468 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
13 นาง ธญัลักษณ์    กุลทพิย์ 5406009968 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี มิ.ย. 62 1901/62
14 นาง รัตน์สุดา    ศรีระวงษ์ 5406011219 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 62 1901/62
15 นาง สุวรรณา    หน่อสูงเนิน 5406011239 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
16 นาง รุ่งนภา    สีดาจันทร์ 5406015857 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
17 น.ส. สมทรง    เชยจรรยา 5410004353 ธ.ถนนติวานนท์ มิ.ย. 62 1901/62
18 จ.ส.อ. วโิรจน์    หนูนาค 5410010036 ธ.ถนนรัถการ-หาดใหญ่ มิ.ย. 62 1901/62
19 จ.ส.อ. อดุลย์    พรหมมาศ 5410010469 ธ.นครศรีธรรมราช มิ.ย. 62 1901/62
20 จ.ส.อ. ณัฐวรพงศ์    มีถาวร 5410010696 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 62 1901/62
21 ส.อ. พรีพงศ์    ศักด์ิเสาวภาคย์ 5410013393 ธ.ก้าแพงเพชร มิ.ย. 62 1901/62
22 จ.ส.อ. สุริยา    ไกรโหล 5410013964 ธ.ตาก มิ.ย. 62 1901/62
23 จ.ส.อ. สุนทร    ศรีแก้ว 5410017424 ธ.จันดี มิ.ย. 62 1901/62
24 นาง พรนภสั    มะลิทอง 5410018635 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
25 จ.ส.อ. ประดิษฐ์    แดงสุภา 5410020052 ร.7 พนั.5 พ.ค. 62 1461/62
26 จ.ส.อ. ธวชั    บรรดิ 5410020056 ร.14 พนั.2 พ.ค. 62 1461/62
27 ส.อ. กานต์    สนธิช์ัย 5410020260 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
28 นาง สุณีย์    ลูมา 5410020668 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มิ.ย. 62 1901/62
29 จ.ส.ต. กฤษดา    ดุริยะวจิิตร 5410020806 ธ.นางรอง มิ.ย. 62 1901/62
30 นาง ทพิรดา    ก้อนธง 5410021422 ธ.เซ็นทรัล - เชียงใหม่ มิ.ย. 62 1901/62
31 จ.ส.อ. ดุสิต    สุขศรี 5410021770 พนั.พฒันา 3 พ.ค. 62 1461/62
32 จ.ส.อ. ไพโรจน์    จีเวนิ 5410022419 ม.3 พนั.13 พ.ค. 62 1461/62
33 นาย อธคิม    กริตาคม 5420000729 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
34 ส.อ. นาท    แพงพา 5420002884 ธ.สกลนคร มิ.ย. 62 1901/62
35 น.ส. กิตติมาส    ด้ารงค์ศรี 5420003763 ธ.บิ๊กซี ล้าลูกกา 2 มิ.ย. 62 1901/62
36 ส.อ. ปรีชา    ทาโพธิ์ 5420005351 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 62 1901/62

ผนวก  ค
รำยนำมสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะหก์องทพับก  ที่ถูกถอนสภำพออกจำกทะเบยีนสมำชิกชั่วครำว
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37 นาง ทองย้อย    ไขลี 5420005969 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 62 1901/62
38 นาง จรัสศรี    หนูทบั 5420006110 กรม ทพ.48 พ.ค. 62 1461/62
39 นาง ดวงตะวนั    มุขเสถียร 5420008658 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 62 1901/62
40 นาง ญาติ    ค้าภา 5420009510 ธ.ฟวิเจอร์ - รังสิต มิ.ย. 62 1901/62
41 จ.ส.ท. บรรหาญ   บ้าเพญ็รัตน์ 5430000900 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มิ.ย. 62 1901/62
42 นาง ศรีนวล    สง่าเนตร 5430001908 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 62 1901/62
43 นาง แดงประเสริฐ    วเิชียร 5430002796 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
44 นาง สาหร่าย    เจริญศิลป์ 5430004696 ธ.ตาก มิ.ย. 62 1901/62
45 น.ส. ธารารัตน์    เหล่าม่วง 5430007145 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
46 นาย กลม    ค้าดี 5430007166 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 62 1901/62
47 นาย วรีะศักด์ิ    หสัดี 5430007171 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 62 1901/62
48 นาง มาลิน    บตุรศรี 5430007456 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 62 1901/62
49 นาง สุดารัตน์    รังด่านจาก 5430007750 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ มิ.ย. 62 1901/62
50 จ.ส.อ. คนึง    ค้าสร้อย 5430008213 ม.3 พนั.13 พ.ค. 62 1461/62
51 จ.ส.อ. อิทธพิล    เพง็ค้าปั้ง 5430008234 ม.7 พนั.14 พ.ค. 62 1461/62
52 จ.ส.อ. วชิัยยุทธ    ชาญณรงค์ 5430008759 ธ.นครศรีธรรมราช มิ.ย. 62 1901/62
53 จ.ส.ต. ธนัญชัย    ใจดี 5440000094 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
54 นาง เพญ็อ้าพร    สอนสิทธิ์ 5440001570 ธ.แม่สอด มิ.ย. 62 1901/62
55 นาง ปาณิสา    เทศสกุล 5440002566 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
56 นาง อ้าไพ    สร้อยสุมาลี 5440003250 ธ.เตาปนู มิ.ย. 62 1901/62
57 นาย หนูเกณฑ์    สง่าเนตร 5440003695 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 62 1901/62
58 นาง สกุล    ผาเงิน 5440004167 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 62 1901/62
59 นาย ดวงจันทร์    สุขศรี 5440004623 พนั.พฒันา 3 พ.ค. 62 1461/62
60 นาง กาญจนา    สุขศรี 5440004629 พนั.พฒันา 3 พ.ค. 62 1461/62
61 นาย พนัธ ์   สุริยะ 5440004998 ร.7 พนั.5 พ.ค. 62 1461/62
62 นาง ขวญัดาว    แดงสุภา 5440005005 ร.7 พนั.5 พ.ค. 62 1461/62
63 นาย กมล    แสงสวสัด์ิ 5440005116 ธ.เชียงใหม่ มิ.ย. 62 1901/62
64 นาย พยัคฆ์    อริยเดช 5440005653 ธ.ปากช่อง มิ.ย. 62 1901/62
65 นาง ประมวล    ชาววาปี 5440005785 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
66 นาง สุธาทพิย์    ค้าบญัฑิต 5440006360 ธ.อรัญประเทศ มิ.ย. 62 1901/62
67 ส.อ. ทนิกร    สายใจบญุ 5440007149 ศปภอ.ทบ.4 พ.ค. 62 1461/62
68 จ.ส.อ.หญิง นิตยา    สุภานิชย์ 5440008468 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด มิ.ย. 62 1901/62
69 จ.ส.อ. นพดล    ศรีชัย 5440009218 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
70 จ.ส.อ. ธรรมรัตน์    ฟกัปิ่น 5440010200 จบ. พ.ค. 62 1461/62
71 ส.อ. ชัยชิฎนรินทร์    ค้าแสน 5440010424 ธ.น่าน มิ.ย. 62 1901/62
72 นาง ณัฐกานต์    ม่วงมา 5450000883 ธ.เซ็นทรัล - พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
73 นาง บวัหอม   รัตนพทิกัษส์กุล 5450002029 ธ.น่าน มิ.ย. 62 1901/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 อส.ทพ. เอนก    ฝีปากเพราะ 5450002036 ธ.น่าน มิ.ย. 62 1901/62
75 นาง เล็ก    เหยีงสูงเนิน 5450002252 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
76 นาง เพญ็ตรี    ใจตระหนัก 5450005324 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
77 นาง พรรณกาญจน์   เรือนนาง 5450005757 ธ.เชียงใหม่ มิ.ย. 62 1901/62
78 นาง ลออง    คงภกัดี 5450007548 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
79 นาง สากล    แดงจันทกึ 5450007579 ธ.เสริมไทย - ม.ค. มิ.ย. 62 1901/62
80 นาง ประสิทธิ ์   ศรีบญุเรือง 5450007657 ธ.บรีุรัมย์ มิ.ย. 62 1901/62
81 จ.ส.อ. เอกวนิษ ์   เคนแสง 5450008626 ร.31 พนั.1 รอ. พ.ค. 62 1461/62
82 นาง สุพศิ    ทพิอุดร์ 5450009272 ธ.เดอะมอลล์  รามค้าแหง มิ.ย. 62 1901/62
83 นาง มะลี    ไชยพเิดช 5450009995 ธ.กระทุ่มแบน มิ.ย. 62 1901/62
84 นาง สมควร    นกขุนทอง 5450011502 ธ.รามอินทรา กม.4 มิ.ย. 62 1901/62
85 นาย สมเกียรติ    ดอกไม้ 5450011760 ธ.ปทมุธานี มิ.ย. 62 1901/62
86 นาง กอง    ไชยคุณ 5450012044 ธ.สกลนคร มิ.ย. 62 1901/62
87 นาย พฒันา    เจ้ยจู 5450012898 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 62 1901/62
88 นาง พทัราพร    ลุนจักร 5450012938 ธ.นครพนม พ.ค. 62 1461/62
89 นาย ประวติั    ศรีคนนท์ 5460000332 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มิ.ย. 62 1901/62
90 พล.อส. พชิิต    แสนเมือง 5460000385 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. เม.ย. 62 981/62
91 นาง อ้าพร    บรรดิ 5460001589 ร.14 พนั.2 พ.ค. 62 1461/62
92 ส.อ. กฤษณะ    ธปูพนม 5460001716 บชร.3 พ.ค. 62 1461/62
93 ส.อ. ณัฐวฐั    พระวดุ 5460001818 ธ.ถนนจันทน์ มิ.ย. 62 1901/62
94 จ.ส.ท. ฤทธนิันท ์  ศรีวชิัยวงค์ 5460002375 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
95 จ.ส.อ. สุรชัย    ปาเส 5460002758 ธ.ทุ่งสง มิ.ย. 62 1901/62
96 จ.ส.อ. ไว    คชคีรี 5460003101 ร.9 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
97 นาง ชมสงวน    โยธา 5460003425 ธ.พะเยา มิ.ย. 62 1901/62
98 จ.ส.อ. เจนณรงค์    ผานค้า 5460003817 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด มิ.ย. 62 1901/62
99 จ.ส.อ. นเรศ    บญุละคร 5460004648 ธ.ส้านักพหลโยธนิ มิ.ย. 62 1901/62
100 น.ส. จิดาภา    อิ่มปรีชาวงค์ 5460006182 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 62 1901/62
101 นาย ป ี   ภวูงศ์ผา 5460010413 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น มิ.ย. 62 1901/62
102 นาง สุพนิ    อิ่มปรีชาวงค์ 5460014123 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 62 1901/62
103 นาง สมมุ้ง    ศรีชัย 5460015797 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
104 จ.ส.อ. อ้านาจ    อาจอ้านวย 5470002689 มทบ.13 พ.ค. 62 1461/62
105 นาย สุรชัย    สุวรรณรงค์ 5470003248 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
106 น.ส. ศิพมิพ ์   วชิรธนวชัร์ 5470004263 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
107 นาง สุปราณี    ใจดี 5470004985 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
108 นาง พธิพร    ทองรุ่งเปลว 5470005849 ศร. พ.ค. 62 1461/62
109 นาย รักชาติ    ข้าสุขเปี่ยม 5470006228 ธ.วงศ์สวา่ง - เซนเตอร์ มิ.ย. 62 1901/62
110 นาง พศิวง    เกตุยิ ม 5480000569 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มิ.ย. 62 1901/62

3



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 นาง พฒุตาล    ยศปญัญา 5480000868 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 62 1901/62
112 นาย ไพทลู    สอนสูญ 5480000975 ธ.สกลนคร มิ.ย. 62 1901/62
113 นาง สนอง    สิงหโ์ต 5480003616 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
114 จ.ส.อ. ธนัชชนม์    สิงหโ์ต 5480003617 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
115 นาง พงัดี    ทาโพธิ์ 5480004033 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 62 1901/62
116 นาย สมัย    ทาโพธิ์ 5480004036 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 62 1901/62
117 นาย ชูชาติ    ศรีชัย 5480005890 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
118 นาง อัจฉราพร    แจ่มใจ 5480006183 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 62 1901/62
119 นาง ประภา    คะเชนทร์ชาติ 5480007563 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
120 นาย วรัิตน์    พุ่มมา 5480009368 ธ.เซ็นทรัล - พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
121 นาย ทวน    กล่อมเกลี ยง 5480010665 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
122 นาย พเยาว ์   สิงหโ์ต 5490000477 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
123 จ.ส.อ. พฒัพงษ ์   จันอ้วน 5490002686 ร.19 พนั.2 พ.ค. 62 1461/62
124 อส.ทพ. วนิัย    เหมเดโช 5490003778 ธ.ทุ่งสง มิ.ย. 62 1901/62
125 นาง ศรีนวล    เคนแสง 5490005096 ร.31 พนั.1 รอ. พ.ค. 62 1461/62
126 นาย อ้านวย    เคนแสง 5490005102 ร.31 พนั.1 รอ. พ.ค. 62 1461/62
127 นาย สุพรรณ์    ผลาผล 5490005123 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 62 1901/62
128 นาย สาคร    ศรีบญุรอด 5490009094 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
129 น.ส. บญุรักษ ์   นิยมปทัมะ 5490009654 ธ.วงศ์สวา่ง - เซนเตอร์ มิ.ย. 62 1901/62
130 จ.ส.อ. ธรีนัย    นามแสน 5490010310 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
131 นาง อภริดี    ร่มโพธิ์ 5490010476 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
132 ส.อ. ดาบศักด์ิ    ใสชาติ 5490011888 ช.2 พนั.201 พ.ค. 62 1461/62
133 จ.ส.อ. ปริญญา    สุวรรณหงษ์ 5490012231 กรม ทพ.49 มี.ค. 59 401/59
134 จ.ส.อ. จักรกริช    มารยาท 5500000761 ร.9 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
135 ส.อ. ศราวฒิุ    ทมิาไชย 5500001102 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
136 ส.อ. ด้ารงศักด์ิ    บวัสี 5500003639 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 62 1901/62
137 นาย สมมาตร    จีนาวธุ 5500003843 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
138 นาง อังคณา    แสงก่้า 5500005932 ธ.ซีคอน บางแค มิ.ย. 62 1901/62
139 น.ส. สุมาลีรัตน์    เปรนาม 5500006529 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 62 1901/62
140 น.ส. สมหมาย    แก้วมะ 5500007161 ธ.สกลนคร มิ.ย. 62 1901/62
141 พ.ท. พฤกษพงศ์    สุขพฤกษ์ 5500007221 พนั.สร.1 มี.ค. 62 481/62
142 นาง ยอตะวนั    นาสุริยวงศ์ 5510001400 ธ.หวัหนิ-ประจวบฯ มิ.ย. 62 1901/62
143 จ.ส.ท. กิตติวฒัน์   โมสิกะสุขะ 5510001558 กรมพฒันา 4 พ.ค. 62 1461/62
144 จ.ส.อ. สมชาย    สุขอาจ 5510002159 ร.151 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
145 นาง ค้ามูล    พระวดุ 5510003034 ธ.ถ.จันทน์ มิ.ย. 62 1901/62
146 นาย สมาน    พระวดุ 5510003038 ธ.ถ.จันทน์ มิ.ย. 62 1901/62
147 นาย นพดล    คงสวสัด์ิ 5510003299 ธ.เตาปนู มิ.ย. 62 1901/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 น.ส. อรยา    ทองอยู่ 5510003902 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
149 นาย เคียงศักด์ิ   เขม่นเขตการ 5510005326 ธ.น่าน มิ.ย. 62 1901/62
150 นาย กาสี    พมิษร 5510005579 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 62 1901/62
151 ส.ท. เพรียวพนัธ ์   ทองสุข 5510007245 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
152 นาง สุภาพร    จันทรังษี 5520000543 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
153 จ.ส.ท. วรัิตน์    น้อยดา 5520001090 ธ.เลย มิ.ย. 62 1901/62
154 นาย พฒันา    กมลบรูณ์ 5520003894 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มิ.ย. 62 1901/62
155 นาง นันทภรณ์    วนัจันทร์ 5520004034 ธ.ชัยนาท มิ.ย. 62 1901/62
156 น.ส. กนกวรรณ   จันทร์ทพิย์ 5520006272 ธ.เซ็นทรัล - เชียงใหม่ มิ.ย. 62 1901/62
157 นาย ยุทธภมูิ    ดวงเด่น 5520006626 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มิ.ย. 62 1901/62
158 นาง บวัผัด    จีนาวธุ 5520006775 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
159 อส.ทพ. ค้าพนัธ ์   กุลเนตร 5520006820 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 62 1901/62
160 อส.ทพ. ไฉน    จินดาศิลป์ 5520006833 ธ.สกลนคร มิ.ย. 62 1901/62
161 นาง บาลัน    จินดาศิลป์ 5520006861 ธ.สกลนคร มิ.ย. 62 1901/62
162 นาง บญุมาก    กุลเนตร 5520006864 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 62 1901/62
163 นาง ฉว ี   บาไสย์ 5520007670 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
164 นาง สมพร    เรือนเย็น 5520008747 ธ.ถ.ช้างเผือก-เชียงใหม่ มิ.ย. 62 1901/62
165 นาย ภานรินทร์    มั่นคง 5520010633 ธ.โลตัส ประชาชื่น มี.ค. 62 481/62
166 นาง ค้ามอญ    บสุภา 5520011289 ธ.ศรีสะเกษ มิ.ย. 62 1901/62
167 น.ส. ทพิย์วลัย์    เมืองโคตร 5520011290 ธ.ศรีสะเกษ มิ.ย. 62 1901/62
168 ส.ต. ไพรินทร์    บสุภา 5520011291 ธ.ศรีสะเกษ มิ.ย. 62 1901/62
169 นาย ส้าเนียง    เมืองโคตร 5520011292 ธ.ศรีสะเกษ มิ.ย. 62 1901/62
170 นาง ศรีสอางค์    ณ  สงขลา 5520011935 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
171 นาง อาวรณ์    สุขสวสัด์ิ 5520012030 ธ.ล้าปาง มิ.ย. 62 1901/62
172 นาง สุนิตษา    เชื อค้าฮด 5520017302 พนั.พฒันา 2 พ.ค. 62 1461/62
173 นาย ธนพล    ประพาฬ 5520019041 รพศ.1 พนั.2 พ.ค. 62 1461/62
174 ส.อ. สุวฒัน์    ประพาฬ 5520019043 รพศ.1 พนั.2 พ.ค. 62 1461/62
175 นาย อภชิาติ    วรรณบปุผา 5530000506 ธ.ล้าปาง มิ.ย. 62 1901/62
176 อส.ทพ. ศักด์ิศรี    มุกธะวตัร์ 5530001079 ธ.อ้านาจเจริญ มิ.ย. 62 1901/62
177 อส.ทพ. สายทอง    สาโรจน์ 5530001107 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร มิ.ย. 62 1901/62
178 จ.ส.ท. เอกชนะ    เทพจันตา 5530003917 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 62 1901/62
179 นาง ยุพาภรณ์    แย้มค้า 5530005574 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 62 1901/62
180 นาง นวล    หยวกวิง่ 5530005731 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
181 นาง เพลินใจ    พรมพมิพ์ 5530005825 ศฝ.นศท.มทบ.24 พ.ค. 62 1461/62
182 นาง สุทธาทพิย์    มูลโต 5530005826 ศฝ.นศท.มทบ.24 พ.ค. 62 1461/62
183 จ.ส.ต. อนุวฒัน์    สิทธวิงศ์ 5540000663 มทบ.310 พ.ค. 62 1461/62
184 จ.ส.ต. สิทธชิัย    นพคุณ 5540001290 ร.4 พ.ค. 62 1461/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 ส.อ. อิศรา    วไิลรัตน์ 5540001566 ช.พนั.401 พล.พฒันา 4 พ.ค. 62 1461/62
186 ส.อ. นราธปิ    ลิกขะไชย 5540002266 พนั.ซบร.24 บชร.4 พ.ค. 62 1461/62
187 นนส. สราวธุ    แก้วสิงห์ 5540002515 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
188 ส.อ. ณัฐพงศ์    สร้อยเพชร 5540005167 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 62 1901/62
189 นาง น้อม    ชวนโพธิ์ 5540005512 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 62 1901/62
190 น.ส. สุภาพร    สมภกัดี 5540005526 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 62 1901/62
191 นาย สิทธพิงษ ์   พลตะคุ 5540008129 ศซส.สพ.ทบ. พ.ค. 62 1461/62
192 อส.ทพ. ส้าอางค์    ไกรดวง 5540008947 กรม ทพ.21 พ.ค. 62 1461/62
193 อส.ทพ. ทกิ    ครบอยู่ 5540008961 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
194 อส.ทพ. บญุโฮม    รักษาศรี 5540009283 กรม ทพ.21 พ.ค. 62 1461/62
195 นาย ไพทรูย์    กรรมหาวงษ์ 5550000364 ธ.โรบนิสัน-จันทบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
196 ส.ท. วษิณุ    เรืองวงค์ 5550001809 ร.2 พนั.3 รอ. พ.ค. 62 1461/62
197 น.ส. กรรณิการ์    จันทร์ทพิย์ 5550002336 ธ.เซ็นทรัล - เชียงใหม่ มิ.ย. 62 1901/62
198 อส.ทพ. เจริญ    ทองน้อย 5550002423 ธ.เลย มิ.ย. 62 1901/62
199 อส.ทพ. เอกชัย    อรรคสูรย์ 5550002465 กรม ทพ.21 พ.ค. 62 1461/62
200 ส.อ. รัฐศาสตร์    จันทะวนั 5550003894 ร.9 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
201 ส.ท. ธงชัย    บญุกลัด 5550006370 ป.1 รอ. มี.ค. 62 481/62
202 อส.ทพ. ชาตรี    ดีวงค์ 5550006621 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
203 นาง อนงค์    เหล่าม่วง 5550007065 ม.พนั.19 พล.ร.9 พ.ค. 62 1461/62
204 ส.อ. วฒิุชัย    พรหมอินทร์ 5550008834 ร.15 พนั.1 เม.ย. 62 981/62
205 อส.ทพ. สมชาติ    จันดาหวัดง 5550009058 กรม ทพ.23 พ.ค. 62 1461/62
206 นาย ต๋อง    น้อยดา 5550009892 ธ.เลย มิ.ย. 62 1901/62
207 นาง ทองใส    น้อยดา 5550009893 ธ.เลย มิ.ย. 62 1901/62
208 นาง เตียมตา    สุขศรี 5550011914 พนั.พฒันา 3 พ.ค. 62 1461/62
209 นาง ทองสาย    ยวงสุวรรณ 5550011915 พนั.พฒันา 3 พ.ค. 62 1461/62
210 นาย อุไร    จ้านงกิจ 5550011990 ศร. พ.ค. 62 1461/62
211 น.ส. สุภาพร    ทพิย์ปกุ 5550012420 ปตอ.1 พนั.3 พ.ค. 62 1461/62
212 อส.ทพ. กฤษฎาพงษ ์  ปยิะวงค์ 5560000837 กรม ทพ.33 พ.ค. 62 1461/62
213 ส.ท. เอกรัฐ    คงชุม 5560000961 กรม สน.พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
214 ส.อ. องอาจ    สมนึก 5560001650 ป.3 พนั.8 พ.ค. 62 1461/62
215 นาย เลือดไทย    ภนูาเถร 5560004231 ม.พนั.19 พล.ร.9 พ.ค. 62 1461/62
216 ส.อ. ณฐพล    ปานเพชร 5560005724 ป.3 พนั.8 พ.ค. 62 1461/62
217 ส.ท. ธนวรรธน์    พรหมเกตุ 5560006525 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
218 น.ส. สุภาพร    ชวคุณาภรณ์ 5560007800 ร.17 พนั.3 พ.ค. 62 1461/62
219 อส.ทพ. ประวทิย์    เรืองธรรม 5560009949 กรม ทพ.21 พ.ค. 62 1461/62
220 นาง น ้าฝน    กาฬภกัดี 5560011670 ร.9 พนั.2 พ.ค. 62 1461/62
221 อส.ทพ. ศิริศักด์ิ    โทสะภา 5570000834 กรม ทพ.23 พ.ค. 62 1461/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 ส.ต. อรรถวฒิุ    บญุใหญ่ 5570002088 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. เม.ย. 62 981/62
223 ส.ต. อิสระพงษ ์   จันทวมิล 5570002103 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. เม.ย. 62 981/62
224 ส.อ. รัฐพล    นาควลัิย 5570002496 ร.15 พนั.1 เม.ย. 62 981/62
225 นาย ประจวบ    ไกรโหล 5570003164 ธ.ตาก มิ.ย. 62 1901/62
226 อส.ทพ. ศรายุทธ  ปญัญารัตนวานิชย์ 5570003562 กรม ทพ.33 เม.ย. 62 981/62
227 นาง เวยีงทอง    ไกรโหล 5570003769 ธ.ตาก มิ.ย. 62 1901/62
228 ส.ท. ปยิวฒัน์    แดนอิน 5570003842 กอง พธ.และ ร้อย.บ.พล.ร.4 เม.ย. 62 981/62
229 น.ส. มลฑณา    ดีบกุ 5570006798 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
230 อส.ทพ. วรีะศักด์ิ    โคตมะ 5570007139 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
231 นาง ไพฑูรย์    มนเทยีรอาสน์ 5570007401 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 62 1901/62
232 อส.ทพ. ประสิทธโิชค  สงเมือง 5570008555 กรม ทพ.41 พ.ค. 62 1461/62
233 อส.ทพ. อนุรักษ ์   สันตุน 5570013104 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
234 นาง พรสวรรค์    จักรพดุซา 5570014086 รพ.ค่ายสุรนารี พ.ค. 62 1461/62
235 น.ส. ศรีสกุล    จักรพดุซา 5570014087 รพ.ค่ายสุรนารี พ.ค. 62 1461/62
236 นาง มนตรี    แซ่จันทร์ 5570015733 ร.9 พนั.2 พ.ค. 62 1461/62
237 อส.ทพ. สุริยา    วสิาธร 5570015794 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
238 อส.ทพ. นิธนิันท ์   จันทวงศ์ 5580002072 กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
239 ส.ต. กันตชาติ   ทองศรีจันทร์ 5580002307 ร.112 เม.ย. 62 981/62
240 ส.ต. นนทวรรษ    ปดัจันทกึ 5580002746 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. เม.ย. 62 981/62
241 ส.ต. วศิน    อินทร์พมิพ์ 5580003113 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. เม.ย. 62 981/62
242 นาง ยุพา    ศรีระษา 5580006677 รพ.ค่ายวชิราวธุ พ.ค. 62 1461/62
243 นาย มาโนช    เดชประสิทธิ์ 5580006694 ธ.นครนายก มิ.ย. 62 1901/62
244 นาย ภานุสรณ์    น้อมนิวติัศิริ 5580006816 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ มิ.ย. 62 1901/62
245 อส.ทพ. ผจญ    ช่างไชย 5580007197 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
246 อส.ทพ. อดิศร    นามประดิษฐ 5580008146 กรม ทพ.49 พ.ค. 62 1461/62
247 พลฯ ณรงค์ศักด์ิ    พอสอน 5580010670 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
248 ส.ต. วฒิุกรณ์    พลดงนอก 5580011093 ป.9 พนั.9 พ.ค. 62 1461/62
249 อส.ทพ. ปฐมพงษ ์ สระทองแฝง 5580011696 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
250 อส.ทพ. สิทธานต์  สันติราพงศ์ 5580011730 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
251 อส.ทพ. ทศพร    ดอนมา 5580013268  กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
252 อส.ทพ. สุริยันต์    ธนาคุณ 5580013340  กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
253 นาง สายสมร    เรืองชาญ 5580013390 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
254 นาย เสกสรร    เรืองชาญ 5580013391 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
255 นาย อนุพนัธุ ์   เรืองชาญ 5580013392 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
256 อส.ทพ. สุชากร    เอียงสา 5580013812  กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
257 นาง เนาวรัตน์    ศรีชัย 5580013873 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
258 พล.อส. ชิติพทัธ ์   ชัยด้า 5590000251 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 62 1901/62
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259 อส.ทพ. ศิขริน    โสวภาค 5590000652 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
260 ส.อ. ณรงค์ฤทธิ ์   อารมณ์ 5590001163 ร.31 พนั.2 รอ. พ.ค. 62 1461/62
261 อส.ทพ. รณชัย    ทองภบูาล 5590002285  กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
262 ส.ต. คณิติน    อินต๊ะยศ 5590002635 มทบ.32 พ.ค. 62 1461/62
263 ส.ท. วฒิุกร    กล่ินแพทย์กิจ 5590004592 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
264 นาย จิรวฒัน์    ปริกฉิม 5590006470 ส่วนกลาง เม.ย. 62 981/62
265 ส.ท. อมฤทธิ ์   แก้วกูร 5590006575 ธ.ตราด มิ.ย. 62 1901/62
266 น.ส. ศิริลักษณ์    ไวยจะนี 5590006994 พนั.ปจว. พ.ค. 62 1461/62
267 นาง นงคราญ    อาจสาลี 5590007279 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มิ.ย. 62 1901/62
268 นาง สุภาลักษณ์    โฉมเฉลา 5590007957 ธ.นครพนม พ.ค. 62 1461/62
269 น.ส. ธริดา    เฮียงสอน 5590008135 ธ.ถ.ติวานนท์ มิ.ย. 62 1901/62
270 นาย ชนะ    กอลีซอ 5590008840 ธ.อรัญประเทศ มิ.ย. 62 1901/62
271 พลฯ ณัฐวฒิุ    สิงหทา 5590009300 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
272 นาย สุรศักด์ิ    การะเกตุ 5590009336 สวพ.ทบ. เม.ย. 62 981/62
273 อส.ทพ. ทนงศักด์ิ   ราชโสภา 5590009737 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
274 ส.ต. รัชตะ   บตุรบรีุ 5590010655 ร.3 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
275 อส.ทพ. ศุภกิจ    นุ่นงาม 5590011165 กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
276 อส.ทพ. วเิชียร    รัตนวรรณ์ 5590013154 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
277 น.ส. กิตติยา    สุวรรณทอง 5590014251 พนั.ซบร.21 บชร.1 ม.ค. 62 5281/61
278 นาย สุนทร    สุวรรณทอง 5590014252 พนั.ซบร.21 บชร.1 ม.ค. 62 5281/61
279 นนส. ฐิติพงศ์    เพช็รเสนา 5600003406 ร.2 พนั.2 รอ. พ.ค. 62 1461/62
280 อส.ทพ. ณัฐพงศ์    สุขเสาว์ 5600005469 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
281 อส.ทพ. ยอดรัก   เนตรน้อย 5600005485 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
282 อส.ทพ. สันติราษฎร์   บรุกูล 5600005497 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
283 อส.ทพ. นันทพงษ ์   ดาษด่ืน 5600005562 กรม ทพ.23 พ.ค. 62 1461/62
284 อส.ทพ. ปฏภิาณ    แซ่ลิ ม 5600006497 กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
285 อส.ทพ. วชัรพฐั    แสงทอง 5600006910 กรม ทพ.46 พ.ค. 62 1461/62
286 อส.ทพ.หญิง รุจิรา    ดีมงคล 5600007566 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
287 พลฯ กนกพล    ศรีบริุนทร์ 5600008432 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
288 พลฯ กฤษณะ    แก้วนุช 5600008434 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
289 พลฯ กิตติวฒัน์    พมิพา 5600008435 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
290 พลฯ คมเดช    สีทองเสือ 5600008436 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
291 พลฯ โชคชัย    พรมภกัดี 5600008437 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
292 พลฯ โชติศักด์ิ    ฤทธิเ์นติกุล 5600008438 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
293 พลฯ ญาณภาส    ยอดจันทร์ 5600008439 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
294 พลฯ ณัฐติกรณ์    เพิ่มรักษ์ 5600008440 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
295 พลฯ ทยา    ฦาชา 5600008441 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 พลฯ ธรีพฒัน์    สังพมิพ์ 5600008445 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
297 พลฯ นพรัตน์    ด้วงมูล 5600008447 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
298 พลฯ เนติพงษ ์   พาดาพนัธ์ 5600008448 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
299 พลฯ ปณิธาน    แก้วเถาว์ 5600008449 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
300 พลฯ ปยิะพงษ ์   แพง่สภา 5600008450 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
301 พลฯ พเิชษฐ    สุวรรณโสภา 5600008451 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
302 พลฯ พทิยา    อ่อนสี 5600008452 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
303 พลฯ ภทัราวธุ    ทองพา 5600008453 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
304 พลฯ มงคล    ลือชาบรูณ์ 5600008454 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
305 พลฯ มนตรี   ศักด์ิเจริญชัยกุล 5600008455 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
306 พลฯ วรพล    พลิาฤทธิ์ 5600008456 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
307 พลฯ วชิัย    ศรีวเิศษ 5600008457 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
308 พลฯ วทิยา    แสงสายออ 5600008458 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
309 พลฯ วรียุทธ    แซ่เฮอ 5600008459 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
310 พลฯ วฒิุชัย    เขียวขาว 5600008460 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
311 พลฯ วฒิุพงษ ์   ตาจันทะ 5600008461 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
312 พลฯ ศรายุธ    ขันขวา 5600008462 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
313 พลฯ ศราวธุ    มีนา 5600008463 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
314 พลฯ สมเกียรติ    แซ่หลอ 5600008464 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
315 พลฯ อนุวฒัน์    สุทธสิาร 5600008466 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
316 ส.ต. สรรภสั    คุณธิ 5600008824 ช.พนั.401 พล.พฒันา 4 พ.ค. 62 1461/62
317 น.ส. ปวณีา    สมต๊ะแก้ว 5600010358 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 62 1901/62
318 อส.ทพ. สันติ    ศิลาค้า 5600010396 กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
319 น.ส. นันทวรรณ    บตุรแสง 5600010555 ธ.นครนายก มิ.ย. 62 1901/62
320 พลฯ อรชุน    เกื อเมือง 5600010972 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
321 พลฯ จารุกิตต์ิ    เดชาภบิาล 5600011160 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
322 พลฯ ณัฐวฒิุ    เกลือกล่ิน 5600011161 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
323 พลฯ ทนุศักด์ิ    อินทค้า 5600011162 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
324 พลฯ วนัมงคล    เต็งผักแวน่ 5600011163 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
325 พลฯ วรุิฬเทพ    จุ้ยโต 5600011164 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
326 พลฯ ศุภวฒัน์   จันทร์สุวรรณ 5600011165 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
327 พลฯ สมยศ    แสวงสุข 5600011166 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
328 อส.ทพ. ศุภชัย    ชุมค้าน้อย 5600011240 ทพ.46(อส.ทพ.) พ.ค. 62 1461/62
329 พลฯ กฤติน    อุทยัชลานนท์ 5600011322 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
330 พลฯ จีรพสั    ภาคาแก้ว 5600011327 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
331 พลฯ ฉัตรชัย    พกิุลทอง 5600011329 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
332 พลฯ ชญานนท ์   ทองปาน 5600011330 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
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333 พลฯ นนทศักด์ิ    ทองน ้ามัน 5600011346 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
334 พลฯ นิติวฒัน์    คันซอย 5600011350 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
335 พลฯ รัชพล    พฒัน์แก้ว 5600011368 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
336 พลฯ ศุภกิจ    มุ่งกิจ 5600011383 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
337 พลฯ สมภพ    ขจรจิตต์ 5600011387 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
338 พลฯ สิทธโิชค    แสงสุวรรณ 5600011392 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
339 พลฯ อติชาต    เพชรช่วย 5600011398 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
340 พลฯ อรรถชัย    ฤทธเิดช 5600011401 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
341 พลฯ อาเดล    บาฮะ 5600011402 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
342 พลฯ เอกราช    สร้อยสน 5600011405 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
343 พลฯ เฉลิมพงษ ์   ปลอดเหตุ 5600011478 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
344 พลฯ นัฐวฒิุ    พลอ้าไพ 5600011483 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
345 พลฯ นันตวฒัน์    ขาวคง 5600011484 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
346 พลฯ อรรถกร    ศรีสุวรรณ 5600011492 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
347 อส.ทพ.หญิง ปวณีา    หนูช่วย 5600011552 กรม ทพ.49 พ.ค. 62 1461/62
348 อส.ทพ. ธวฒัน์ชัย    ภทูอง 5600011806 กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
349 นาง สมพรรณ์   วฒันกิจวรกุล 5600011888 ธ.ส้านักราชด้าเนิน มิ.ย. 62 1901/62
350 พลฯ คมศักด์ิ    ทบัแก้ว 5600011953 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
351 พลฯ ปริญญา    สงวนเชาว์ 5600011965 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
352 พลฯ มูฮ้ามะซัมซู    ดือราแม 5600011971 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
353 พลฯ วรรธนะพงษ ์   ยืนยาว 5600011972 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
354 พลฯ วรียุทธ    บวัใหญ่ 5600011975 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
355 พลฯ สราวฒิุ    ดุจพยัคฆ์ 5600011976 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
356 พลฯ สราวธุ    โกมล 5600011977 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
357 พลฯ เอกราช    เรืองบตุร 5600011984 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 62 1461/62
358 อส.ทพ. จ้าลอง    วงษา 5600012664 กรม ทพ.47 พ.ค. 62 1461/62
359 อส.ทพ. ณัฐ    ไชยมงคล 5600012678 กรม ทพ.47 พ.ค. 62 1461/62
360 อส.ทพ. ดือหนัน    แดเมาะ 5600012681 กรม ทพ.47 พ.ค. 62 1461/62
361 อส.ทพ. อดิศร    สุดภกัดี 5600012789 กรม ทพ.47 พ.ค. 62 1461/62
362 อส.ทพ. จตุพล    ชูช่วย 5600013222 กรม ทพ.48 พ.ค. 62 1461/62
363 อส.ทพ. ชัยโย    ศรีประโคน 5600013233 กรม ทพ.48 พ.ค. 62 1461/62
364 อส.ทพ. สุทธชิัย    จินนุพนัธ์ 5600013311 กรม ทพ.48 พ.ค. 62 1461/62
365 อส.ทพ. ธวชัชัย    พานิช 5600013701 กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
366 อส.ทพ. จรัล    คงเนตร 5610000356 กรม ทพ.48 พ.ค. 62 1461/62
367 อส.ทพ. ณรงค์กร   พอ่ตาแสง 5610000418 กรม ทพ.23 พ.ค. 62 1461/62
368 พลฯ วนัเฉลิม    บญุจันทร์ 5610001024 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
369 อส.ทพ. อานนท ์   เพช็รสุข 5610001780 กรม ทพ.48 พ.ค. 62 1461/62
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370 อส.ทพ. เอกชัย    สีใจ 5610001785 กรม ทพ.48 พ.ค. 62 1461/62
371 ส.ท. ธนกฤต    หว้ยจันทร์ 5610003447 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. พ.ค. 62 1461/62
372 นนส. วรีวฒัน์    งามสุข 5610003851 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. เม.ย. 62 981/62
373 อส.ทพ. รัชชา    พมิพบิลูย์ 5610004710 กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
374 อส.ทพ. อานุชา    คุ้ยหลู 5610005102 กรม ทพ.46 พ.ค. 62 1461/62
375 พลฯ ทนิกร    ทงัโส 5610005130 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
376 พลฯ อิศรา    สุขโข 5610005137 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
377 พลฯ กฤษฎา    ยะค้าแจ้ 5610005403 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
378 พลฯ ชาญณรงค์    จันทร์เจริญ 5610005408 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
379 พลฯ ชาตรี    อุระภมูิ 5610005409 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
380 พลฯ ณัฐกานต์    วงษสุ์วรรณ 5610005410 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
381 พลฯ ดนัยฤทธิ ์   ภกัดี 5610005414 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
382 พลฯ นัฐพล    ครองยุติ 5610005418 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
383 พลฯ ปราบศึก    ศรีวะกุล 5610005423 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
384 พลฯ อนุชิต    เหล่าโก๊ก 5610005438 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
385 พลฯ อพสิิทธิ ์   วนัทาพรม 5610005439 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
386 พลฯ อมรฤทธิ ์   พมิพสุทธิ์ 5610005440 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
387 อส.ทพ. สมชาย    ดอกไธสง 5610005902 กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
388 พลฯ ธวชัชัย    พรมวนั 5610006236 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
389 พลฯ กฤษณะ    เสียงเย็น 5610006414 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
390 พลฯ กิตติพล    เมินเมือง 5610006415 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
391 พลฯ ธนวนัต์    แก้วอนันต์ 5610006424 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
392 พลฯ นิยม    หงษช์ุมแพ 5610006426 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
393 พลฯ บณัฑิต    คงไผ่ 5610006428 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
394 พลฯ พงค์พฒั    สายสอน 5610006432 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
395 พลฯ พลรัตน์    แสงแดง 5610006433 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
396 พลฯ มงคล    ชัยโคตร 5610006435 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
397 พลฯ วชัรินทร์    หาสุข 5610006438 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
398 พลฯ วทิยา    ท้านุ 5610006439 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
399 พลฯ สมเดช    ภตูะเวช 5610006442 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
400 พลฯ สุวรักษ ์   ขันตี 5610006446 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
401 พลฯ หสัดี    สินชู 5610006447 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
402 พลฯ อิสระ    กลมเกลี ยง 5610006450 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
403 พลฯ กฤษราช    พละพนัธ์ 5610006547 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
404 พลฯ เจริญทรัพย์    บรรจง 5610006549 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
405 พลฯ ฉัตรมงคล    ถิ่นเปอืย 5610006550 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
406 พลฯ ณพรรษ ์   ส่งเสริม 5610006552 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
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407 พลฯ ทรงยศ    จันทร์ศิริ 5610006554 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
408 พลฯ ทนิกร    ลมดี 5610006555 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
409 พลฯ ธวชัชัย    พฒันะแสง 5610006557 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
410 พลฯ ปริญญา    ครองบญุ 5610006560 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
411 พลฯ เศรษฐพงศ์    ดีจันทร์ 5610006570 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
412 พลฯ สิทธพิงษ ์   สายเสมา 5610006571 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
413 พลฯ อภชิาติ    บญุหวา่น 5610006574 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
414 พลฯ กิตติพงศ์    คณะโท 5610006619 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
415 พลฯ ชัชวาล    จันทาทอง 5610006623 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
416 พลฯ ณัฏฐชัย    มัชฌิมบรุะ 5610006626 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
417 พลฯ ประกอบ    แก้วเคนมา 5610006630 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
418 พลฯ ฤทธไิกร    ชาวนา 5610006633 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
419 พลฯ ฤทธไิกร    สบายใจ 5610006634 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
420 พลฯ วศิวะ    กิ่งแก้ว 5610006636 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
421 พลฯ สุรสิทธิ ์   สพธรรม 5610006640 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
422 พลฯ เสกสรร    เนาวราช 5610006641 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
423 พลฯ อดิศักด์ิ    แก้วเคน 5610006642 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
424 พลฯ อภสิิทธิ ์   ไชยมั่น 5610006644 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
425 อส.ทพ. ชาญณรงค์  เลิศอ้าไพ 5610006715 กรม ทพ.33 ก.ค. 61 2361/61
426 พลฯ เกียรติภมูิ    ค้าแสงดี 5610007032 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
427 พลฯ จิราวฒัน์    ดวงโสม 5610007033 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
428 พลฯ ชัยชนะ    รัตนวงศ์ 5610007034 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
429 พลฯ ตันติกร    ภาคะ 5610007036 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
430 พลฯ ทรงพล    อ่อนพนัธ์ 5610007037 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
431 พลฯ นพรัตน์    สุยะลา 5610007039 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
432 พลฯ นัทธ ี   ฉัตรสุวรรณ 5610007040 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
433 พลฯ พงศธร    ทองอินทร์ 5610007043 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
434 พลฯ พลพจน์    วงศ์พมิพ์ 5610007046 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
435 พลฯ ไพโรจน์    นิคมรักษ์ 5610007047 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
436 พลฯ วงศ์จักรกฤษ    รอดภยั 5610007050 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
437 ส.ต. พรีกานต์    สาริกา 5610008359 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. มี.ค. 62 481/62
438 อส.ทพ. ซาการีซา    มะแซ 5610009893 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
439 อส.ทพ. มูฮัมหมัดสุฟยีัน  ยูโซะ 5610009895 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
440 พลฯ ธนโชติ    สุพรมอินทร์ 5610009947 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
441 พลฯ นันทวฒัน์    จันทร์สวา่ง 5610009950 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
442 พลฯ ปฏวิติั    ผ่องใส 5610009954 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
443 พลฯ พงษศั์กด์ิ    จันทร์สวา่ง 5610009956 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
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444 พลฯ สรสิช    มงคลรัตน์ 5610009958 พล.ม.1 พ.ค. 62 1461/62
445 พลฯ ศราวธุ    พนัธค้์า 5610010037 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
446 น.ส. อริชา    วงษน์อก 5610010063 ศร. พ.ค. 62 1461/62
447 อส.ทพ. ปกรณ์    แก้วสร้อย 5610010228 กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
448 ส.ต. โภคทรัพย์    สารฟอง 5610010584 ปตอ.1 พนั.7 พ.ค. 62 1461/62
449 อส.ทพ. วเิชษฐ์    พนัธสุะ 5610010746 กรม ทพ.46 พ.ค. 62 1461/62
450 พลฯ จุราวฒิุ    เผ่าคนชม 5610010841 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
451 พลฯ ณัฐพล    ทพิรัตน์ 5610010844 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
452 พลฯ วนิฤทธิ ์   ทองหอ่ 5610010852 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
453 อส.ทพ. ศตวรรษ    บญุยิ่ง 5610010909 กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
454 พลฯอาสา พนัธกานต์  บญุเหลือ 5610010944 พนั.จจ.รอ. พ.ค. 62 1461/62
455 อส.ทพ. นพนนท ์   กางทา 5610011513 กรม ทพ.11 พ.ค. 62 1461/62
456 นาย ค้าไผ่    พอ่ตาแสง 5610011803 กรม ทพ.23 พ.ค. 62 1461/62
457 นาง ทองสวย    พอ่ตาแสง 5610011804 กรม ทพ.23 พ.ค. 62 1461/62
458 ร.ต. ณัฐชนน    จันทาโภ 5610012617 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/61
459 ร.ต. ณัฐวร์ี    แบง่ส่วน 5610012623 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/61
460 ร.ต. เทพฤทธิ ์   ศรีรัฐณไพศาล 5610012637 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/61
461 ร.ต. ธนพล    อังอ้านวยโชค 5610012643 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/61
462 ร.ต. ปฏภิาณ    วงษค์รุฑ 5610012666 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/61
463 ร.ต. ประสบโชค    สนทอง 5610012670 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/61
464 ร.ต. พรีพชัร    เนาวประดับ 5610012686 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/61
465 ร.ต. ฤทธเิกียรติ    กตาธกิาร 5610012711 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/61
466 ร.ต. อภชิาต    สุตะวงศ์ 5610012745 รร.จปร. ม.ค. 62 5281/61
467 ส.ต. กันตพงษ ์   พรมน ้า 5610013257 พนั.ซบร.22 บชร.2 พ.ค. 62 1461/62
468 พลฯ กิตติพงศ์    พณิทอง 5610013881 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
469 พลฯ จามิกร    รักญาติ 5610013884 ร.6 พนั.1 ม.ค. 62 5281/61
470 พลฯ จิรายุ    ภศิูริ 5610013887 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
471 พลฯ ทนงศักด์ิ    มหาคาม 5610013895 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
472 พลฯ นรภทัร    วงศ์ปสัสา 5610013905 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
473 พลฯ ประพล    ร่วมพนัธ์ 5610013913 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
474 พลฯ พรเทพ    สัตย์ธรรม 5610013914 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
475 พลฯ ภวูนาท    ภมูิหมั่น 5610013920 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
476 พลฯ ยืนยง    ปพูบญุ 5610013922 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
477 พลฯ สมศักด์ิ    พาลพล 5610013938 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
478 พลฯ สิทธิ ์   รุนเจริญ 5610013939 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
479 พลฯ จักรพงษ ์   สายงาม 5610013966 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
480 พลฯ ณรงค์ฤทธิ ์   เชื อจ้าพร 5610013974 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
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481 พลฯ ณรงค์วทิย์    ชาค้า 5610013975 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
482 พลฯ ถนัดกิจ    ดาวใส 5610013979 ร.6 พนั.1 ม.ค. 62 5281/61
483 พลฯ เทวฤทธิ ์   โทสิงห์ 5610013981 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
484 พลฯ มานิต    จันทรา 5610013994 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
485 อส.ทพ. ก้าพล  ปญัญาฤทธิส์กุล 5610014237 กรม ทพ.41 พ.ค. 62 1461/62
486 ส.ต. รัฐติพงศ์    เกตแก้ว 5610014301 กรม ทพ.47 พ.ค. 62 1461/62
487 อส.ทพ. นิพนธ ์   นิหลง 5610014475 กรม ทพ.46 พ.ค. 62 1461/62
488 อส.ทพ. นัท    วงศ์ใหญ่ 5620000254 กรม ทพ.48 พ.ค. 62 1461/62
489 น.ส. อุบล    ไชยมาตย์ 5620000286 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 62 1901/62
490 นาง อาทติยา    อรชุน 5620000681 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
491 อส.ทพ. ยุทธนา   อู่เสือพะเนา 5620003329 กรม ทพ.22 พ.ค. 62 1461/62
492 น.ส. อารีนาฎ   บญุประเสริฐ 5620003484 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มิ.ย. 62 1901/62
493 น.ส. ศุภรชฎา    ชาวสีฐาน 5620004049 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี มิ.ย. 62 1901/62
494 นาย อ้านวย    จ้าพรต ต102202/28 ธ.ปากช่อง มิ.ย. 62 1901/62
495 น.ส. อัมพร    ปานพวงแก้ว ต102794/28 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
496 จ.ส.อ. ทองใบ    กฤษณกาฬ ต103733/28 ธ.ศรีสะเกษ มิ.ย. 62 1901/62
497 นาง บญุมี    ชารีพนัธ์ ต103863/28 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 62 1901/62
498 นาง อารีย์    ข้าสุขเปี่ยม ต105610/28 ธ.วงศ์สวา่ง - เซนเตอร์ มิ.ย. 62 1901/62
499 จ.ส.อ. ชูเกียรติ    ปิ่นมณี ต108039/29 ธ.ตาก มิ.ย. 62 1901/62
500 นาย อัมพร    อู่ข้าวอู่น ้า ต109729/29 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
501 นาง ตอง    อู่ข้าวอู่น ้า ต109730/29 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
502 น.ส. อุดม    ภตัพงษ์ ต111819/29 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
503 นาง วาด    พบมิตร ต113280/29 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
504 นาง วนิดา    บวัระภา ต116194/29 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 62 1901/62
505 จ.ส.อ. ชวลิตร    ส้าแดงภยั ต121984/29 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
506 จ.ส.อ. พฒุธา    พลรักษา ต126313/30 ธ.ชุมแพ มิ.ย. 62 1901/62
507 จ.ส.อ. อ้านวย    ปญัญาธรรม ต126759/30 ธ.ล้าปาง มิ.ย. 62 1901/62
508 นาง สนุ่น    จูเมา ต130208/30 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 62 1901/62
509 ร.ต. ชาญชัย    ชื่นชม ต131696/30 ธ.ตลาดไทย มิ.ย. 62 1901/62
510 ร.ต. ละออง    วนัแสวง ต135565/30 มทบ.23 ต.ค. 61 3741/61
511 นาง บวัเลียง    วนัแสวง ต135566/30 มทบ.23 ต.ค. 61 3741/61
512 จ.ส.อ. ทรงฤทธิ ์   ปาเต็ม ต137186/30 ธ.พนัสนิคม มิ.ย. 62 1901/62
513 นาง นิภาพรรณ    กริตาคม ต138098/30 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
514 จ.ส.อ. วทิยา    มิลิกาญจน์ ต139714/30 ธ.เซ็นทรัล - เชียงราย มิ.ย. 62 1901/62
515 นาย ประเสริฐ    อินทรรักษา ต140269/30 ธ.อุทยั-อยุธยา มิ.ย. 62 1901/62
516 นาง ค้าปอย    ภู่ตึ ต141900/30 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 62 1901/62
517 นาง นิภา    ดวงจิตร์ ต147748/31 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 62 1901/62
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518 ร.ท.หญิง กัลยรัตน์   เชื ออาษา รน. ต148430/31 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ มิ.ย. 62 1901/62
519 จ.ส.อ. วษิณุ    ภมูิสัตยากร ต150266/31 ธ.นครราชสีมา มิ.ย. 62 1901/62
520 นาย ทองใบ    สีใส ต150447/31 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 62 1901/62
521 นาง ล้าเพย    พรมนนท์ ต152160/31 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
522 นาง นวล    งามนาเสียว ต152553/31 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
523 จ.ส.ต. จิระพงษ ์   มาลาวลัย์ ต152573/31 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
524 นาง ดลพร    ชื่นชมประพฤติ ต157217/31 ธ.สีลมซอย 7 มิ.ย. 62 1901/62
525 ร.ท. ส้าเริง    ชัยพร ต157634/31 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
526 ส.ต. วลิาศ    พลหนองหลวง ต158542/31 ธ.ราชประสงค์ มิ.ย. 62 1901/62
527 นาง วรรณา    มีเสมา ต160168/31 ธ.ส้านักราชด้าเนิน มิ.ย. 62 1901/62
528 จ.ส.อ. จิระศักด์ิ    เขียนนิล ต160237/31 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 62 1901/62
529 นาง วาสนา    วรรณบปุผา ต163977/31 ธ.ล้าปาง มิ.ย. 62 1901/62
530 นาง บบุผา    สิทธกิรรม ต166918/31 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ มิ.ย. 62 1901/62
531 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ  สงวนทรัพย์ ต168299/31 ธ.แม่สอด เม.ย. 62 981/62
532 นาย ชัยญันญ์    จวรรณเกษร ต173222/32 ธ.ตาก มิ.ย. 62 1901/62
533 นาง รัตติยา  วงศ์หรัิญตระกูล ต173223/32 ธ.ตาก มิ.ย. 62 1901/62
534 นาง บญุพร้อม    ภาระกุล ต174318/32 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 62 1901/62
535 ร.ต. ประกอบ    ชูรอดวาด ต174742/32 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
536 นาย บดุดี    ทมัทมิไสย ต175878/32 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
537 นาง วรวรรณ    กอบวั ต176041/32 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
538 นาย เข็มทอง    ปราณี ต177294/32 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
539 จ.ส.อ. ธรีะศักด์ิ    คงปญัญา ต179092/32 ธ.บางละมุง มิ.ย. 62 1901/62
540 ร.ต. บญัชา    ทองวนัดี ต18209/16 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 62 1901/62
541 นาง หนูค้า    ศิลาเกษ ต185369/32 มทบ.23 ต.ค. 61 3741/61
542 นาง สุพรรณี    พระคุณเลิศ ต186898/32 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 62 1901/62
543 ร.ท. อุทยั    หนูทบั ต186967/32 กรม ทพ.48 พ.ค. 62 1461/62
544 นาง สุนันท ์   ปราณี ต187462/32 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
545 นาง รัชนี    ปราณี ต187463/32 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
546 นาง พชัรี    ประสานพนัธ์ ต188835/32 ธ.เสริมไทย - ม.ค. มิ.ย. 62 1901/62
547 จ.ส.อ. รักเดช    สอนสิทธิ์ ต197691/33 ธ.แม่สอด มิ.ย. 62 1901/62
548 นาง มารินทร์    การะเกษ ต199553/33 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
549 จ.ส.อ. กิตติชัย   ขวญัส้าราญ ต201251/33 ธ.เตาปนู มิ.ย. 62 1901/62
550 พ.ต. เฉลิมพงศ์    สนมะเริง ต202092/33 มทบ.21 ม.ค. 62 5281/61
551 น.ส. น้อย    เตยพมิาย ต202807/33 ธ.ค่ายสุรนารี- น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
552 นาง วยิดา    ชื่นชม ต205249/33 ธ.ตลาดไทย มิ.ย. 62 1901/62
553 นาง ล้าเพย    นนทธ์รรม ต205837/33 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 62 1901/62
554 นาง ทมิ    หาญชนะพนัธุ์ ต206285/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สะพานใหม่ มิ.ย. 62 1901/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
555 นาง มณีกาญจน์    สายสุวรรณ ต206447/33 ธ.สวรรคโลก มิ.ย. 62 1901/62
556 นาย มานพ    ตันติพริิยะ ต207166/33 ธ.สมุทรสาคร มิ.ย. 62 1901/62
557 นาง โสภา    ทบัสวสัด์ิ ต208532/33 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ มิ.ย. 62 1901/62
558 นาง นันทนา    มงคลศรี ต208684/33 ธ.รามอินทรา กม.4 มิ.ย. 62 1901/62
559 นาย จ้านงค์    สุธรรมวงค์ ต210323/33 ธ.สกลนคร มิ.ย. 62 1901/62
560 นาง สุพตัรา    พมิพบตุร ต210463/33 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 62 1901/62
561 น.ส. สมใจ    จันทนา ต210633/33 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
562 นาง นงค์จันทร์    พรมผอง ต211724/33 ธ.สกลนคร มิ.ย. 62 1901/62
563 นาง สุพนิดา    นามโคตร ต211730/33 ธ.นครพนม มิ.ย. 62 1901/62
564 นาง ดอกจันทร์    ทองออน ต211898/33 ธ.นครพนม มิ.ย. 62 1901/62
565 นาย วรรณา    นราศรี ต213881/33 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
566 นาย ส้าเริง    ประสพเนตร์ ต215538/33 ธ.อยุธยา มิ.ย. 62 1901/62
567 ส.อ. สมนึก    แอนิหน ต21593/17 ธ.จรัลสนิทวงศ์ มิ.ย. 62 1901/62
568 นาง เฉลา    ชัยพร ต218701/33 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
569 นาย ส้ารวย    คุ้มทรัพย์ ต21879/17 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
570 นาย ช้าง    สนรัมย์ ต221169/33 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
571 นาง ทองด้วง    สนรัมย์ ต221170/33 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
572 นาง ล้าดวน    สุทธไิกร ต22135/17 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
573 นาง อรุณรัตน์    มาปอ้ง ต223084/33 ธ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ สัตหบีมิ.ย. 62 1901/62
574 นาง นงลักษณ์    โสภาพงษ์ ต223376/33 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
575 นาง เทยีมจิตร    กุลพล ต224219/34 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
576 นาย ผจญ    กุลพล ต224220/34 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
577 นาง สุวรรณี    ทองดี ต226187/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
578 นาง มานิตย์    วงศาศักด์ิ ต227679/34 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. มิ.ย. 62 1901/62
579 นาง ศิริวรรณ    ก้าเลิศภู ต228011/34 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี มิ.ย. 62 1901/62
580 นาย เต็ม    สีแสง ต229565/34 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 62 1901/62
581 น.ส. จุฑามาศ    จงกลแพทย์ ต229957/34 ธ.บิ๊กซี ล้าลูกกา 2 มิ.ย. 62 1901/62
582 นาย สมทรง    อัตถาเวช ต230051/34 ธ.รังสิต-ปทมุธานี มิ.ย. 62 1901/62
583 นาง สุรีย์รัตน์    สตารัตน์ ต234525/34 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ มิ.ย. 62 1901/62
584 นาง ขนิษฐา    ผลาชีวะ ต235086/34 ธ.ถนนพระรามที่ 9 มิ.ย. 62 1901/62
585 นาง ชะอ้อย    จ้าปาทอง ต23640/18 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
586 นาง ปาริชาติ    พงษช์ัยไกรกิติ ต236890/34 ธ.เตาปนู มิ.ย. 62 1901/62
587 นาง เหมา    พมิพบตุร ต241437/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 62 1901/62
588 นาง มณีรัตน์    พมิพพ์ฒัน์ ต241611/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 62 1901/62
589 น.ส. รัตนา    พงษป์ระดิษฐ์ ต242328/34 ธ.ถ.สุขสวสัด์ิ-ราษฎร์บรูณะ มิ.ย. 62 1901/62
590 นาย เจริญ    นาคงสี ต242329/34 ธ.ถ.สุขสวสัด์ิ-ราษฎร์บรูณะ มิ.ย. 62 1901/62
591 นาย บญุกอง    นนดารา ต242494/34 ธ.สกลนคร มิ.ย. 62 1901/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
592 นาง ปทัมพร    ส้าแดงภยั ต245544/34 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
593 นาง ทรง    ทองพร ต246364/34 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
594 นาง สมจิตร    ศรีปา่หวาย ต249679/35 ธ.นครนายก มิ.ย. 62 1901/62
595 ร.ต. ส้าเริง    เพง็ชัย ต250126/35 ธ.นครศรีธรรมราช มิ.ย. 62 1901/62
596 นาง ณัฐเมธ ี   ไชยชมภู ต252944/35 ธ.พะเยา มิ.ย. 62 1901/62
597 นาง กานต์รว ี   พลธนะ ต253366/35 ธ.น่าน มิ.ย. 62 1901/62
598 นาย ปญัญา    กาลบตุร ต253535/35 ช.2 พนั.201 พ.ค. 62 1461/62
599 นาง เสง่ียม    กาลบตุร ต253536/35 ช.2 พนั.201 พ.ค. 62 1461/62
600 นาง ดวงฤดี    อินทรักษ์ ต256458/35 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
601 น.ส. บวัลอย    สุขเอี่ยม ต260233/35 ธ.เสริมไทย - ม.ค. มิ.ย. 62 1901/62
602 น.ส. จรูญศรี    ร่ืนมิตร ต262218/35 ธ.ชลบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
603 นาง มะลิ    ชารีพนัธ์ ต262427/35 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 62 1901/62
604 นาย วนัทอง    ถ ้าหนิ ต262524/35 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
605 นาง ทองดี    ถ ้าหนิ ต262525/35 ธนาณัติ พ.ค. 62 1461/62
606 นาง เพญ็ศรี    แสดงจิตร ต262528/35 ร.6 พนั.1 ธ.ค. 61 4761/61
607 นาง ปราณี    นกโต ต264572/36 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
608 นาง ชูชื่น    ชนะบญุ ต265903/36 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
609 นาย พะเนียง    เหยีงสูงเนิน ต268809/36 ส่วนกลาง พ.ค. 62 1461/62
610 นาง รุจิระดา    ภริูศรี ต268859/36 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
611 นาง นภาลัย    ใสชาติ ต269722/36 ช.2 พนั.201 พ.ค. 62 1461/62
612 นาง ส้าราญ    หงษค้์า ต271136/36 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 62 1901/62
613 นาง ทองค้า    ร่ืนทองค้า ต271679/36 ธ.บิ๊กซี ล้าลูกกา 2 มิ.ย. 62 1901/62
614 นาง ยศ    หล่าอ้น ต273908/37 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 62 1901/62
615 นาง พศิสุดา    พนัโนราช ต274870/37 ธ.เมืองพล มิ.ย. 62 1901/62
616 นาง บงกช    ปนัใจดี ต276208/37 ธ.ล้าปาง มิ.ย. 62 1901/62
617 ส.อ. วทิยา    มีสมทรัพย์ ต278473/37 ธ.อุทยั-อยุธยา มิ.ย. 62 1901/62
618 นาง ภาพร    จงเจริญ ต279806/37 ธ.มีนบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
619 นาง ศรีนวล    จุ่มกา ต279874/37 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า มิ.ย. 62 1901/62
620 นาง ราตรี    นวลใส ต285879/38 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
621 นาย เคน    สถิตชน ต288559/38 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 62 1901/62
622 นาง บงัอร    ทดัศรี ต289650/38 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
623 จ.ส.อ. มีชัย    ตาชูชาติ ต43141/22 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มิ.ย. 62 1901/62
624 พ.ต. อุดมศักด์ิ    แสงทอง ต43638/22 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 62 1901/62
625 พ.ต. ร่ืน    ยิ่งมีอยู่ ต49029/23 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
626 จ.ส.อ. สุทธนิันท ์   อ้านาคะ ต54436/23 มทบ.23 ต.ค. 61 3741/61
627 นาย หล่อ    บาอินทร์ ต57245/24 ธ.ศรีสะเกษ มิ.ย. 62 1901/62
628 ร.อ. สมพงษ ์   พุ่มพฤกษ์ ต62495/25 ธ.ถนนติวานนท์ มิ.ย. 62 1901/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
629 นาง ค้าตา    ญานสิทธิ์ ต67461/26 ธ.พญาไท มิ.ย. 62 1901/62
630 ส.อ. ชัยณรงค์    วงษเ์ที่ยง ต67998/26 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 62 1901/62
631 นาง สวาท    บญุเรือง ต7047/10 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
632 นาย ระมั่ง    มั่นศิล ต71563/26 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
633 นาง สมพร    พุ่มไสว ต74821/26 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 62 1901/62
634 นาง สิริรัชต์    รถสูงเนิน ต75081/26 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. มิ.ย. 62 1901/62
635 น.ส. สมบญุ    โพธวิรรณ์ ต81267/27 ธ.อยุธยา มิ.ย. 62 1901/62
636 นาง บญุถม    กุลวสุิทธิ์ ต82192/27 ธนาณัติ เม.ย. 62 981/62
637 นาง สุรีย์    ม่วงไหมทอง ต83965/27 ธ.เพชรบรีุ มิ.ย. 62 1901/62
638 จ.ส.อ. ณรงค์    จ้าปามูล ต92904/28 ธ.หนองกี่ มิ.ย. 62 1901/62
639 นาง มุกดา    ศรีเมือง ต93265/28 ธ.ชุมพร มิ.ย. 62 1901/62
640 นาง นิสสัย    นามโคตร ต97303/28 ธ.นครพนม มิ.ย. 62 1901/62
641 จ.ส.ต. สรรเพชญ์  ศรีสิทธพิรหม ต98356/28 ธ.เซ็นทรัล - ขอนแก่น มิ.ย. 62 1901/62
642 นาย ยงยุทธ    เดชประสิทธิ์ ต98539/28 ธ.นครนายก มิ.ย. 62 1901/62
643 ร.อ.หญิง จุฑาทพิย์   จ้าปาศรี ส13802/27 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 62 1901/62
644 นาง ประมวล    บญุล้อม ส19811/32 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ มิ.ย. 62 1901/62

หมำยเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มีก้าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช้าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน
2. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที ่ กองการฌาปนกจิ
    กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ้านวนเงินทีค้่างช้าระ
    ทีห่น่วยต้นสังกดัตั งแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทียบเท่าขึ นไป ภายในก้าหนด 2 ปี นับแต่วันทีถ่กูถอนชื่อออกจากทะเบียน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี   ส้าเนาทะเบียนบ้าน,   ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
    และใบส้าคัญความเห็นแพทย์
3. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ ้า ตามระเบียบ ทบ .ฯ     ให้ถอืการสมัครครั งที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถกูถอน
    สภาพจงึขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพือ่คืนสภาพการสมัครครั งแรก ส้าหรับรายละเอยีดการค้างช้าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพ 
    ให้ติดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกบัขอ้ 2
4. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถงึแกก่รรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทั งสิ น
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