
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 ร.อ.หญิง ประสพศรี  ชื่นชอบ 5031007494 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 62 3481/62
2 พ.ท. ประดิษฐ์    อัตตะสาระ 5071008130 ธ.อยุธยา ก.ย. 62 3481/62
3 นาง รสสุคนธ ์   วาระโว 5396001906 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
4 นาง คมเนตร    เพชรเมือง 5396005105 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 62 3481/62
5 ส.อ. วลัลภ    ปรักแก้ว 5405006823 ธ.บิ๊กซี นครปฐม ก.ย. 62 3481/62
6 จ.ส.อ. สายัณห ์   ซุยโล้น 5405020322 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
7 นาง จ ารัส    คงนอง 5406003375 ธ.ยะลา ก.ย. 62 3481/62
8 นาง รัชนี    โอฬารสกุล 5406003753 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ย. 62 3481/62
9 นาง มนัชยา    อินทนาคม 5406008086 ธ.ชุมพร ก.ย. 62 3481/62
10 นาง อนงค์    วรพกัตร์ 5406009063 ธ.เชียงราย ก.ย. 62 3481/62
11 นาง สุภาวรรณ    สอนยศ 5406009916 ธ.น่าน ก.ย. 62 3481/62
12 นาง สายทอง    นาวา 5406011530 ธ.เทงิ ก.ย. 62 3481/62
13 นาง จตุพร    นวลมีชื่อ 5406012318 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 62 3481/62
14 นาง ราตรี    อ่อนโยน 5406012614 พนั.ซบร.23 บชร.3 ส.ค. 62 2961/62
15 นาง สมถวลิ    เหลาแตว 5406013584 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
16 น.ส. วงสิน    ตรีเพชัย 5406018341 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 62 3481/62
17 ส.อ. ภวูดล    สิงหธวชั 5410001184 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
18 นาย สมชาย    ศรีสุขโข 5410001583 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
19 ร.อ. ประหยัด    เทอดไทย 5410002810 ธ.ปตัตานี ก.ย. 62 3481/62
20 จ.ส.อ. สมพงษ ์   อิวโิส 5410003662 ธ.นาสาร ก.ย. 62 3481/62
21 จ.ส.อ. ฐิติพฒัน์  เอี่ยมส าอางค์ 5410007986 ธ.รพ.พญาไท3 ก.ย. 62 3481/62
22 จ.ส.อ. อนงค์    ช่อมะลิ 5410008637 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 62 3481/62
23 ร.ท. สมควร    โปง่มะณีย์ 5410012516 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
24 จ.ส.อ. เติมพงษ ์   สวา่งศรี 5410019320 ช.11 พนั.602 พ.ค. 62 1461/62
25 ร.ท. วชิิต    หนูนาค 5410019742 ร.15 พนั.4 ส.ค. 62 2961/62
26 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ    ดาวเรือง 5410022511 สลก.ทบ. พ.ค. 62 1461/62
27 จ.ส.อ. ณัฎฐ์พลสิษฐ์   ส าราญ 5420000298 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ ก.ย. 62 3481/62
28 นาง อรอมล    รสคง 5420001048 ธ.เทงิ ก.ย. 62 3481/62
29 นาง ธนพร    ดีเจริญ 5420001275 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
30 จ.ส.อ. ธวชั    พลูมา 5420001700 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 62 3481/62
31 นาย มุด    เมืองอินทร์ 5420002277 ธ.ล าปาง ก.ย. 62 3481/62
32 พล.อส. ชัยยนต์    พื้นชนะ 5420008858 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
33 นาย สุนทร    หาญวงศ์ 5420009268 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 62 3481/62
34 นาง อรทยั    วงศ์ประเวศ 5420009615 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 62 3481/62
35 จ.ส.อ. นรินทร์    จ าเนียร 5430000548 ธ.ฝาง ก.ย. 62 3481/62
36 นาง ผ่องพรรณ    กันเคล่ือน 5430002989 ธ.เทงิ ก.ย. 62 3481/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 นาง นิ่มนวล    บอ่แก้ว 5430004378 ธ.สุพรรณบรีุ ก.ย. 62 3481/62
38 นาง วจิิตรา    คงเชียงชา 5430006335 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
39 จ.ส.อ. ทองบวั    ภู่ทบัทมิ 5430006512 ธ.บก.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
40 นาง วาสนา    โปง่มะณีย์ 5430007108 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
41 ส.อ. นรินทร์    เวยีนหา 5430008015 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 62 3481/62
42 จ.ส.ท. เชิดชัย  โสภณสฤษฎสุ์ข 5430008810 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 62 3481/62
43 นาย จิตรการ   กรัพณานนท์ 5430009679 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
44 นาง สุปรีญา    มีวงษ์ 5440003293 พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ส.ค. 62 2961/62
45 นาง ค าพอก    จ าวงศ์ลา 5440003369 ธ.สกลนคร ก.ย. 62 3481/62
46 นาง สาคร    สารักษ์ 5440003840 ธ.ยโสธร ก.ย. 62 3481/62
47 นาง ละไมพร  เลิศศิริวนิชกุล 5440003859 ธ.ยโสธร ก.ค. 62 2421/62
48 นาง นิชาพร    สารพงษ์ 5440005140 ธ.ถ.จุติอนุสรณ์  หาดใหญ่ ก.ย. 62 3481/62
49 นาง สุธาทพิย์    ค าบญัฑิต 5440006360 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 62 3481/62
50 น.ส. จตุรพร    ไกรวเิวก 5440006473 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
51 อส.ทพ. คมสรรค์    แตะต้อง 5440008685 ธ.ศรีสะเกษ ก.ย. 62 3481/62
52 นาง สุขสรรค์    สิงหท์องลา 5450001442 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
53 นาง รจนา    วงัค า 5450002107 ธ.น่าน ก.ย. 62 3481/62
54 นาย ชินวร    หรัิญมาศ 5450002182 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ก.ย. 62 3481/62
55 นาง ภทัรวรินทร์    ไข่ค า 5450005771 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ก.ย. 62 3481/62
56 นาง วรรณเพญ็    อยุ่สุขอาบ 5450006566 ธ.บก.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
57 อส.ทพ. อรุณ    เชยจันทา 5450007535 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ ก.ย. 62 3481/62
58 นาง สิงห ์   บยุประวติั 5450008923 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 62 3481/62
59 จ.ส.อ. ธนากร    พลูมา 5450009751 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 62 3481/62
60 นาง อ าพลอย    เชียงแรง 5450009759 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
61 จ.ท. สมชาย  เกิดประดิษฐ์ 5450010726 ธ.แจ้งวฒันะ ก.ย. 62 3481/62
62 นาย วเิชียร    ลุนบง 5450010806 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 62 3481/62
63 น.ส. ณปภชั    วรศรี 5450011859 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 62 3481/62
64 นาง กี    โพธิว์ดั 5450013645 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 62 3481/62
65 นาง สุภาภรณ์    นิลวสุิทธิ์ 5460000025 ธ.ศูนย์ราชการ ฯ ก.ย. 62 3481/62
66 นาง ลักษมี    พลูทรัพย์ 5460001418 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
67 จ.ส.อ. ชัยวฒัน์    พรหมบตุร 5460001861 ป.3 พนั.3 ส.ค. 62 2961/62
68 จ.ส.ท. ณัฐพงศ์    เสน่ห์ 5460001913 ธ.เตาปนู ก.ย. 62 3481/62
69 น.ส. อุไรวรรณ    วงษเ์ลิศ 5460003331 ธ.โรบนิสัน สมุทรปราการ ก.ย. 62 3481/62
70 นาง พศิมัย    ใจกวา้ง 5460004351 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
71 นาย สมควร    ใจกวา้ง 5460004352 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
72 น.ส. อนัญญา    ทาทอง 5460007767 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 62 3481/62
73 น.ส. สุจิตตรา    วงศ์เสนา 5460008075 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาย สัน    จันดาลี 5460009223 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
75 น.ส. วรรณา    เกิดสติ 5460011466 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ย. 62 3481/62
76 นาย กิตติชัย    โคพระ 5460011664 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 62 3481/62
77 นาง ประยูร    โยธารักษ์ 5460012642 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 62 3481/62
78 นาง ประทวน    พลูมา 5460014506 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 62 3481/62
79 นาย สวสัด์ิ    พลูมา 5460014507 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 62 3481/62
80 นาย สนิท    ผดุงกิจ 5460014835 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 62 3481/62
81 นาง จงจิต    กล่ินศรีสุข 5470000328 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ก.ย. 62 3481/62
82 ส.อ. ชัยวฒัน์    ต้นสิริชัย 5470001604 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
83 จ.ส.อ. ศราวฒิุ    พว่งทอง 5470002300 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ส.ค. 62 2961/62
84 ส.อ. อพชิาติ    จันทนะ 5470002607 ร.21 พนั.1 รอ. ส.ค. 62 2961/62
85 ส.ท. เจริญชัย    บาไสย์ 5470002736 ธ.สระบรีุ ก.ย. 62 3481/62
86 นาง ดารา    โรมเมือง 5470003934 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
87 วา่ที่ ร.ต. สุทธภิทัร    ศิลา 5470004221 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ ก.ย. 62 3481/62
88 น.ส. บษุภากร   ค่ายสงคราม 5470005977 ธ.ปากช่อง ก.ย. 62 3481/62
89 น.ส. อินทร์ริตา  บารมีอนันต์ถาวร 5470006221 ธ.สระบรีุ ก.ย. 62 3481/62
90 น.ส. ยิ่งพนัธุ ์   ถาวรแก้ว 5470006227 ธ.สถาบนัราชภฎัจันทร์เกษม ก.ย. 62 3481/62
91 จ.ส.อ. บญุเลิศ    บวัสด 5470006680 ปตอ.1 พนั.3 ส.ค. 62 2961/62
92 อส.ทพ. เกรียงไกร    ขันเงิน 5470007002 กรม ทพ.14 ส.ค. 62 2961/62
93 น.ส. สุรีย์    จิตอารี 5480003221 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ก.ย. 62 3481/62
94 นาง ขนิษฐา    ทรัพย์สินไชย 5480003959 ศฝ.นศท.มทบ.24 ส.ค. 62 2961/62
95 นาง บญุมี    ขวญัทอง 5480006107 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ ก.ย. 62 3481/62
96 นาย ประเสริฐ   รักษก์ระโทก 5480007144 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
97 นาง อรพชัรีวรรณ รักมงคลตระกูล 5480007145 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
98 นาง ลอย    รักษก์ระโทก 5480007149 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
99 นาย ทองบอ่    ช่อมะลิ 5480007632 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 62 3481/62
100 พล.อส. ภทัร    กุนพมุมา 5480007810 ศฝ.นศท.มทบ.14 ส.ค. 62 2961/62
101 นาย วชิิต    เวยีนหา 5480008898 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 62 3481/62
102 ส.อ. ยุทธศักด์ิ    แสนจันทร์ 5480009511 ธ.สระบรีุ ก.ย. 62 3481/62
103 นาง ยุรี    แสนจันทร์ 5480009513 ธ.สระบรีุ ก.ย. 62 3481/62
104 นาย สุบนิ    แสนจันทร์ 5480009527 ธ.สระบรีุ ก.ย. 62 3481/62
105 นาง นงคราญ    เวยีนหา 5480010740 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 62 3481/62
106 จ.ส.ต. ธรีะยุทธ  ปนัทรุาภรณ์ 5490002450 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
107 อส.ทพ. วนิัย    เหมเดโช 5490003778 ธ.ทุ่งสง ก.ย. 62 3481/62
108 นาย วชิัย    พรมคง 5490004144 ธ.เมืองเอก-รังสิต ก.ย. 62 3481/62
109 นาง มนทกานต์    วงศ์วรรณ 5490004835 พล.ป. ส.ค. 62 2961/62
110 นาง ปภาดา    หอมจันทร์ 5490004839 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.ย. 62 3481/62

3



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 นาย คอง    เฮ่ประโคน 5490005353 ธ.เตาปนู ก.ย. 62 3481/62
112 นาง โชติมา    จอประดิษฐ 5490006832 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 62 2961/62
113 นาย ณัชพล    ภนูาเหนือ 5490008451 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 62 3481/62
114 นาง อนุจินตน์    จ าวงศ์ลา 5490008622 ธ.สกลนคร ก.ย. 62 3481/62
115 จ.ส.ต. หมัดอนูวาร์  โต๊ะสามารถ 5490009620 ร.153 พนั.1 ส.ค. 62 2961/62
116 นาง เรณู    ยอดหล้า 5490009711 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 62 3481/62
117 นาง วรรณวมิล    บตุรดีสาร 5490010248 ธนาณัติ ส.ค. 62 3501/62
118 ส.อ. นโรดม    ทสิา 5490012096 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 62 3481/62
119 นาย มานิต    จันทะ 5500002211 รร.จปร. ก.ค. 62 2421/62
120 นาง อัจฉรา    ปนิตาวงศ์ 5500002785 ช.พนั.4 พล.ร.4 ส.ค. 62 2961/62
121 ส.อ. ธนภพ    แจ่มกระจ่าง 5500004515 ร.152 พนั.1 ส.ค. 62 2961/62
122 ร.ต. อาร์นับ    เพยีงใจวงค์ 5500004539 ร.152 พนั.1 ส.ค. 62 2961/62
123 ส.อ. อาบเูล๊าะ    มะมิง 5500005584 ร.151 พนั.2 ส.ค. 62 2961/62
124 นาย ชัยมงคล    เพกิอาภรณ์ 5510000319 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 62 3481/62
125 น.ส. รัตนา    บญุเขต 5510000346 ธ.สยามสแควร์ ก.ย. 62 3481/62
126 นาย เสกสรร    บญุเขต 5510000354 ธ.สยามสแควร์ ก.ย. 62 3481/62
127 จ.ส.ต. วริศักด์ิ  พลึิกพฒันศักด์ิ 5510001193 มทบ.41 ม.ค. 62 5281/61
128 ส.อ. ธรียุทธ    เส็นโสบ 5510001780 ร.152 พนั.3 ส.ค. 62 2961/62
129 ส.อ. อธริาช    แก้วบญุเรือง 5510002291 ร.3 พนั.2 ส.ค. 62 2961/62
130 น.ส. รัชฎากร    ผิวจันทร์ 5510004448 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 62 3481/62
131 จ.ส.อ. ธติิ    หอทอง 5510005586 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
132 ส.อ. สมลักษณ์    วาสูงเนิน 5510005651 ร.23 พนั.3 ส.ค. 62 2961/62
133 นาย พชิญ์ปกรณ์    รุ่งเรือง 5510005686 ธ.บางบวัทอง ก.ย. 62 3481/62
134 ร.อ. นัฐพล    มาประณีต 5510006275 มทบ.18 ส.ค. 62 2961/62
135 นาย ทรงศิลป ์   ปาสาจะ 5510008289 ธ.เตาปนู ก.ย. 62 3481/62
136 ส.อ. จักรพงษ ์   แพงค าแสน 5520000968 ช.พนั.3 พล.ร.3 ส.ค. 62 2961/62
137 นาย จตุพล    เพง็แจ่มแจ้ง 5520002619 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 62 3481/62
138 น.ส. รวพิร    อรุณสวา่ง 5520003508 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 62 3481/62
139 นาง ประภสัสร    รักษาแก้ว 5520004698 ธ.คลองปาง ก.ย. 62 3481/62
140 จ.ส.ท. มานพ    ชูสุวรรณ 5520004750 กรม ทพ.46 ส.ค. 62 2961/62
141 นาง โสภา    แตะต้อง 5520006371 ธ.ศรีสะเกษ ก.ย. 62 3481/62
142 อส.ทพ. ร าไพ    เพง็อินทร์ 5520006891 ธ.สกลนคร ก.ย. 62 3481/62
143 อส.ทพ. หาเซ็ง    สูเด็ง 5520007096 กรม ทพ.46 ส.ค. 62 2961/62
144 นาย สมศักด์ิ    บาไสย์ 5520007686 ธ.สระบรีุ ก.ย. 62 3481/62
145 นาง พศิมัย    ชินบตุร 5520010491 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
146 จ.ส.ต. ธวชัชัย    ใช้ไหวพริบ 5520012827 ร.3 พนั.2 ส.ค. 62 2961/62
147 นาง นันทน์ภสั    โอ้สวนศรี 5520014799 ส.พนั.21 ทภ.1 ก.ค. 62 2421/62
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148 นาย บญุโฮม    ประนัดถานัง 5520014855 ธ.เทเวศร์ ก.ย. 62 3481/62
149 น.ส. ปยิะวรรณ  ประนัดถานัง 5520014858 ธ.เทเวศร์ ก.ย. 62 3481/62
150 ส.ต. พงศักด์ิ    หารสุโพธิ์ 5520014860 ธ.เทเวศร์ ก.ย. 62 3481/62
151 น.ส. ณัฐวธญัญา  ธนาดุลเวโรจน์ 5520017429 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
152 จ.ส.ต. ราเชนทร์   ค ามาบตุร 5520017933 ธ.ตาก ก.ย. 62 3481/62
153 นาง ทองเล่ียม    เชษฐสิงห์ 5520018325 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ก.ย. 62 3481/62
154 น.ส. พชิญ์สินี    เชษฐสิงห์ 5520018349 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ก.ย. 62 3481/62
155 นาง มัทนา    เสนาดี 5520019188 ศอ.สพ.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
156 นาง วารินทร์    เพช็รน้อย 5530004660 ธ.ถ.สุขุมวทิ-ชลบรีุ ก.ย. 62 3481/62
157 นาง คอย    แหว้เพช็ร์ 5530004978 ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ ก.ย. 62 3481/62
158 ส.อ. คงสิทธิ ์   ทองมนต์ 5530005159 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
159 นาง นงค์รักษ ์   บาไสย์ 5530005730 ธ.สระบรีุ ก.ย. 62 3481/62
160 นาย สมชาย    หยวกวิง่ 5530005737 ธ.สระบรีุ ก.ย. 62 3481/62
161 นาง ลลนา    เสือคนอง 5530006490 รพ.อ.ป.ร. ส.ค. 62 2961/62
162 นาง เทยีน    ศรีดอน 5530007822 ธ.เซ็นทรัล-อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
163 จ.ส.ท. อรัญ    มุธสิุทธิ์ 5530008273 พล.ร.15 ส.ค. 62 2961/62
164 จ.ส.อ. ฉัตรพล    เศวตอาภา 5540001653 ร.8 ส.ค. 62 2961/62
165 ร.ท. ณัฐพงศ์    กระจ่างศรี 5540001917 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
166 ส.อ. กวนิ    แสนทวสุีข 5540002830 ปตอ.1 พนั.7 ส.ค. 62 2961/62
167 พล.อส. วรวธุ    พนัธสุ์ข 5540003468 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 62 3481/62
168 น.ส. รุ่งตะวนั    สภาพการณ์ 5540005088 ธ.สะพานควาย ก.ย. 62 3481/62
169 นาง ปนัดดา  วงค์แหลมสิงห์ 5540005251 ธ.บก.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
170 ส.ท. พรีภทัร์    ฉิมชาติ 5540006375 กรม ทพ.11 ส.ค. 62 2961/62
171 นาย สง่า    ค าสิงห์ 5540007604 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ ก.ย. 62 3481/62
172 นาง สมบรูณ์    ค าสิงห์ 5540007605 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ ก.ย. 62 3481/62
173 ส.ต. คณาพงษ ์   เวชกามา 5550000049 ธนาณัติ เม.ย. 62 1901/62
174 ส.อ. รัฐชัย    สองสี 5550001757 ร.25 พนั.2 ส.ค. 62 2961/62
175 ส.อ. มารุต    ชุ่มนา 5550003594 มทบ.13 ส.ค. 62 2961/62
176 ส.อ. วสันต์    จันทร์นวล 5550003901 ร.152 พนั.3 ก.ค. 62 2421/62
177 ส.ต. พลากร    อักษร 5550006138 กรม ทพ.11 ส.ค. 62 2961/62
178 อส.ทพ. จิตรเรศ    สร้างดี 5550006225 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ ก.ย. 62 3481/62
179 น.ส. ธญัชนก    เอี่ยมสะอาด 5550006439 ธ.ถ.สุขุมวทิ-ชลบรีุ ก.ย. 62 3481/62
180 อส.ทพ. ธานินทร์  ศัลยกะลิน 5550007679 กรม ทพ.14 ส.ค. 62 2961/62
181 นาย ปฤษฎ ี   ขวญัทอง 5550008380 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ ก.ย. 62 3481/62
182 อส.ทพ. ธวชัชัย    เม่นสิน 5550010193 กรม ทพ.33 ส.ค. 62 2961/62
183 นาง อมรรัตน์    รักษจ์ูล 5550011603 มทบ.41 ก.ค. 62 2421/62
184 อส.ทพ. อิสระพงษ ์  อินทร์ศร 5560000287 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
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185 อส.ทพ. พษิณุ    ฉายาเวทย์ 5560002674 กรม ทพ.33 ส.ค. 62 2961/62
186 น.ส. สมัชญา    ดิษยิ้ม 5560004700 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ก.ย. 62 3481/62
187 น.ส. สนิท    เม่นหรุ่ม 5560005592 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 62 3481/62
188 น.ส. ธญัธนาภา    โล่หรั์กษา 5560006445 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 62 3481/62
189 นาย บญุลือ    โล่หรั์กษา 5560006451 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 62 3481/62
190 นาง เพญ็พรรณ    โล่หรั์กษา 5560006453 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 62 3481/62
191 ส.อ. ณัฐกร    ศรีสุข 5560006720 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. ก.ย. 62 3481/62
192 นาง ศศิวมิล    กันแดง 5560008253 ป.พนั.17 พล.ร.7 ส.ค. 62 2961/62
193 นาย สมศักด์ิ    จิตตราวงค์ 5560008590 ธ.เสนานิคม ก.ย. 62 3481/62
194 อส.ทพ. ไผ่    สุดถา 5560009920 กรม ทพ.11 ส.ค. 62 2961/62
195 ส.ท. วจิิตร    เสาร่อน 5560010604 ยศ.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
196 อส.ทพ. กษดิิส    แปน้อินทร์ 5560010879 กรม ทพ.46 ส.ค. 62 2961/62
197 ส.ท. เฉลิมพล    ปริยะเกตุ 5560011533 ศซบ.ทหาร ส.ค. 62 2961/62
198 ส.อ. วชัระ    นาคพนม 5560011785 พนั.ปจว. ส.ค. 62 2961/62
199 จ.ส.ต.ศากยะพงษ ์อริยะธรรมาวงค์ 5560012112 ธ.ก าแพงเพชร ก.ย. 62 3481/62
200 อส.ทพ. สุชาติ    อินทร์เจริญ 5560012696 กรม ทพ.11 ส.ค. 62 2961/62
201 อส.ทพ.หญิง สุภาวดี    ทรัพย์คง 5560013139 ทภ.4 ก.ค. 62 2421/62
202 อส.ทพ. หฏัฐวชิญ์    จรุงเดช 5570000105 กรม ทพ.41 ส.ค. 62 2961/62
203 อส.ทพ. ธรีสินธุ ์   ส าโรง 5570000239 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 62 3481/62
204 น.ส. ธนิดา    พวูนาถ 5570000720 ธ.ก าแพงเพชร ก.ย. 62 3481/62
205 ส.ต. อนุกร    กมลมูล 5570004482 ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. ส.ค. 62 2961/62
206 ส.ต. ปภนิวชิ    ศิริบญัชา 5570005015 ม.5 พนั.23 รอ. ก.ค. 62 2421/62
207 นาย นาว ี   ปริยะเกตุ 5570006625 ศซบ.ทหาร ส.ค. 62 2961/62
208 น.ส. บญุญาพร  เกตุคล้ายแสง 5570006626 ศซบ.ทหาร ส.ค. 62 2961/62
209 อส.ทพ. เผชิญ    ประสม 5570006855 กรม ทพ.41 ส.ค. 62 2961/62
210 อส.ทพ. ฟารีด    มุไท 5570011368 กรม ทพ.41 ส.ค. 62 2961/62
211 น.ส. อัญชลี    เทพฤทธิ์ 5570012543 ธ.เพชรเกษม พาวเวอร์ ฯ ก.ย. 62 3481/62
212 ส.อ. รัชภมูิ    บญุยิ่ง 5570015525 ธ.โลตัส-นวนคร ก.ย. 62 3481/62
213 อส.ทพ. อะหม์ัด    จรัลศาส์น 5570015630 กรม ทพ.41 ส.ค. 62 2961/62
214 ส.อ. สุขสันต์    รักษายศ 5580005020 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
215 น.ส. สุขุมาล    ชวนะธติ 5580005172 ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.12 ก.ย. 62 3481/62
216 อส.ทพ. กฤษดา    บญุฤทธิ์ 5580006602 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
217 นาย นิพนธ ์   ศรีมีเทยีน 5580007445 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
218 นาง บญุเลิศ    ศรีมีเทยีน 5580007448 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
219 ส.ท. ปยิะนัฐ    ศรีมีเทยีน 5580007453 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
220 น.ส. ปรียาภรณ์    ภยัมณี 5580007473 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 62 3481/62
221 อส.ทพ. ดิฐพงศ์    เอกจิตต์ 5580008887 กรม ทพ.22 ส.ค. 62 2961/62
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222 อส.ทพ.หญิง ภาวนิี  พจนเสนี 5580008891 กรม ทพ.22 ส.ค. 62 2961/62
223 นาง ตุลา    สิงหส์ถิตย์ 5580012036 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
224 น.ส. สุจิตรา    สิงหส์ถิตย์ 5580012038 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
225 นาย วชิรวชิญ์    นาคสิงห์ 5580012528 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ย. 62 3481/62
226 ส.ต. สุภกิณห ์   ไชยขัน 5590004234 ม.1 พนั.1 รอ. ส.ค. 62 2961/62
227 นาย สันติ    แสงจันทร์ 5590005400 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 62 3481/62
228 ส.ต. อุทยั    สทอ้นดี 5590005822 ม.5 พนั.24 รอ. ก.ค. 62 2421/62
229 นาง ละออง    พึ่งสุข 5590005888 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.ย. 62 3481/62
230 นาง สมสมร    บญุแย้มวงศ์ 5590005890 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.ย. 62 3481/62
231 นาย ดุสิต    ดิษยิ้ม 5590010739 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ก.ย. 62 3481/62
232 พล.อส. ยงยุทธ    จินาจันทร์ 5590012057 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
233 อส.ทพ. อาทติย์   พรประเสริฐ 5590014250 กรม ทพ.46 ส.ค. 62 2961/62
234 ส.ต. เจนณรงค์    ไทยทมิฬ 5600003364 ร.9 พนั.1 ส.ค. 62 2961/62
235 อส.ทพ. ณัฐพล    อินสิงห์ 5600005704 กรม ทพ.46 ส.ค. 62 2961/62
236 อส.ทพ. อมรพงศ์    ชุมเพช็ร 5600007142 กรม ทพ.46 ส.ค. 62 2961/62
237 ส.ต. ภมีากร    รสสุคนธส์กุล 5600008306 ร.8 ส.ค. 62 2961/62
238 ร.ต. สิรเศรษฐ์    วงศ์สัจจา 5600010163 พล.พฒันา 3 ส.ค. 62 2961/62
239 อส.ทพ. อัครภณ    วงษค์ า 5600010784 กรม ทพ.41 ส.ค. 62 2961/62
240 ส.อ.หญิง กนกเนตร มานะสร้าง 5600011079 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 62 3481/62
241 อส.ทพ. ธรีะพงษ ์   เสือรักษา 5600011200 กรม ทพ.46 ส.ค. 62 2961/62
242 อส.ทพ. อรุณ    แดงแหล้ 5600011265 ธ.นราธวิาส ก.ย. 62 3481/62
243 พลฯ ณัฐพล    สุทธมิาศ 5600011337 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
244 น.ส. อรนุช    เทยีมแสง 5600011696 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 62 3481/62
245 ส.ท. ศุภณัฐ    สุขพทิกัษ์ 5600012207 พล.ร.15 ส.ค. 62 2961/62
246 อส.ทพ. ศรันย์    บญุเจริญ 5600012764 กรม ทพ.47 ส.ค. 62 2961/62
247 ร.ท. ศุภวฒัน์    พรหมมา 5600013048 พนั.สห.41 ก.ค. 62 2421/62
248 อส.ทพ. จาตุรงค์    พนูเกิด 5600013394 กรม ทพ.48 ส.ค. 62 2961/62
249 อส.ทพ. จิรานุวฒัน์    ปมิปา 5610000221 กรม ทพ.48 ส.ค. 62 2961/62
250 อส.ทพ. สุริยันต์    จันทร์มี 5610000400 กรม ทพ.48 ส.ค. 62 2961/62
251 อส.ทพ. อาณัฐ    ณ นคร 5610001621 กรม ทพ.48 ส.ค. 62 2961/62
252 อส.ทพ. เชาวว์รรธน์    กะยี่ 5610004342 กรม ทพ.22 ส.ค. 62 2961/62
253 ส.ท. ธรีวตั    เขียววชิัย 5610005700 ม.พนั.4 พล.1 รอ. ส.ค. 62 2961/62
254 นาย ไชยพฒัน์    สอนจิตร 5610006457 สห.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
255 ส.ต. ชัยพล    พุ่มคง 5610006471 ช.พนั.15 พล.ร.15 ส.ค. 62 2961/62
256 ส.อ. นฤพชัร์    ธนารุณ 5610007243 รพ.ค่ายจิรประวติั ส.ค. 62 2961/62
257 น.ส. กรวรรณ หรัิญญชาติธาดา 5610007299 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
258 อส.ทพ. ไกรภพ    รุ่งสังข์ 5610007316 กรม ทพ.41 ส.ค. 62 2961/62
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259 ส.ต. ฐิติพล    รักวจิิตรศิลป์ 5610007730 ส.พนั.12 เม.ย. 62 981/62
260 ส.ต. ยุทธนา    ติดมา 5610008383 ร.13 ส.ค. 62 2961/62
261 อส.ทพ. นาราพฒัน์    มะเตปนิ 5610010744 กรม ทพ.46 ส.ค. 62 2961/62
262 พลฯ ธรีะชัย    คะตะวงษ์ 5610010848 ร.6 พนั.1 ส.ค. 62 2961/62
263 พลฯอาสา เจษฎา    จรรยา 5610010930 พนั.จจ.รอ. ส.ค. 62 2961/62
264 น.ส. สุชานันท ์   มาลัยเลิศ 5610011749 สง.สด.จว.พ.บ. ส.ค. 62 2961/62
265 นาย ณัฐกิจ    วเิศษเกรียงไกร 5610012096 กฌป.สก.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
266 อส.ทพ. กฤษณะ    สุกรี 5610012225 กรม ทพ.48 ส.ค. 62 2961/62
267 ส.ต. ถาวร    ฤทธหิงส์ 5610013831 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
268 ส.ต. ชานนท ์   ปิ่นทอง 5620000199 ร.2 รอ. ส.ค. 62 2961/62
269 อส.ทพ. พสัสน    ค าสิงห์ 5620000469 กรม ทพ.41 ส.ค. 62 2961/62
270 อส.ทพ. ทศวรรษ    ปรีชา 5620000475 กรม ทพ.48 ส.ค. 62 2961/62
271 พลฯ บญุฤทธิ ์   เงินดี 5620002525 พนั.จจ.รอ. ส.ค. 62 2961/62
272 พลฯ วธันา    ประกาเวโส 5620002737 พนั.จจ.รอ. ส.ค. 62 2961/62
273 อส.ทพ. เฉลิมพล   นวลละออง 5620004199 กรม ทพ.46 ส.ค. 62 2961/62
274 อส.ทพ. ธนวฒัน์    ทองจันทร์ 5620004211 กรม ทพ.46 ส.ค. 62 2961/62
275 อส.ทพ. อัษฎาวธุ    พลูเถียะ 5620004268 กรม ทพ.46 ส.ค. 62 2961/62
276 อส.ทพ. สาธติ    พรมรัตน์ 5620004998 กรม ทพ.43 ส.ค. 62 2961/62
277 อส.ทพ. สุภโชค  เลิศลาภลักขณา 5620005000 กรม ทพ.43 ส.ค. 62 2961/62
278 อส.ทพ. อนุรักษ ์   ถาวรัตน์ 5620005005 กรม ทพ.43 ส.ค. 62 2961/62
279 อส.ทพ. กิจติทตั    ภริูวฒัน์ 5620005196 กรม ทพ.46 ส.ค. 62 2961/62
280 นาง บรรจง    พาไชย 5620006284 ธ.พญาไท ก.ย. 62 3481/62
281 นาย บญุรักษ ์   พาไชย 5620006285 ธ.พญาไท ก.ย. 62 3481/62
282 ส.ท. ประมง    พาไชย 5620006286 ธ.พญาไท ก.ย. 62 3481/62
283 นาย ปริชาติ    แสนพะพล 5620007688 ธ.เสนานิคม ก.ย. 62 3481/62
284 นาย จ าลอง    พวงสายใจ 5620008883 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 62 3481/62
285 นาง แดง    พวงสายใจ 5620008884 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 62 3481/62
286 ร.ท. โอฬาร    โสภาพงษ์ ต100084/28 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
287 นาย พเิชษฐ์    ภนูาเหนือ ต102200/28 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 62 3481/62
288 นาง ธญัพร    สมฤทธิ์ ต105716/28 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 62 3481/62
289 นาง ภาวนา    มหรรณพ ต109216/29 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
290 ร.ท. สมศักด์ิ    ปรีค า ต109411/29 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 62 3481/62
291 จ.ส.อ. ชาญวทิย์    ใจบญุ ต114161/29 ธ.เมืองเอก-รังสิต ก.ย. 62 3481/62
292 นาง สมบรูณ์    ชุ่มวงค์ ต115250/29 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
293 จ.ส.อ. สุริยา    ปอ้งเศร้า ต115577/29 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
294 นาง อนันท ์   สุวรรณประทปี ต119865/29 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
295 นาง กาญจนา    คชกาสร ต119887/29 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
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296 ร.ต. ทรงศักด์ิ    มาตย์วเิศษ ต123512/29 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 62 3481/62
297 นาง นิตยา    ด้วงฟกั ต124448/29 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 62 3481/62
298 นาง บญุกอง    ชาญณรงค์ ต127539/30 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
299 นาง จันทร์    เที่ยงธรรม ต130003/30 ธ.ถ.เพชรเกษม-บางแค ก.ย. 62 3481/62
300 นาง สุรางค์    บรูณัติ ต134196/30 ธ.บก.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
301 นาง พยุงศรี    โสมทอง ต134197/30 ธ.บก.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
302 นาง ส าเริง    สาสนสนธิ์ ต13441/14 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 62 3481/62
303 นาย ถวลัย์    สาสนสนธิ์ ต13446/14 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 62 3481/62
304 นาง ค า    ภนูาเหนือ ต134715/30 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 62 3481/62
305 นาง สมคิด    จ าลองเพช็ร์ ต137488/30 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 62 3481/62
306 นาง ดวงเดือน    อยู่หลาย ต138626/30 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 62 3481/62
307 นาง ถาวร    ย่อมไธสง ต139065/30 ธ.หนองคาย ก.ย. 62 3481/62
308 นาง วนัทนี    การีเพช็ร์ ต140691/30 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ย. 62 3481/62
309 น.ส. อ าพร    จันทร ต143649/30 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 62 3481/62
310 พ.ต. ทองสา    มีวงษ์ ต145696/30 พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ส.ค. 62 2961/62
311 จ.ส.ท. ช านาญ    สิงหท์องลา ต147318/31 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
312 ร.อ. ธนกร    อินทอง ต148529/31 ธ.สาธปุระดิษฐ์ ก.ย. 62 3481/62
313 พ.ท. สมเดช    ปรุาชะท ามัง ต149041/31 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
314 นาง จั่น    ไกล้พนัดุง ต150092/31 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 62 3481/62
315 น.ส. สุปยีา    สุอังคะวาทนิ ต157238/31 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 62 3481/62
316 นาง อัมพร    ปิ่นรัตน์ ต15906/15 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 62 3481/62
317 นาง สาคร    ไทรทอง ต160084/31 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-บางนา ก.ย. 62 3481/62
318 นาง ประเพยีร    โกฎแิก้ว ต165957/31 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ย. 62 3481/62
319 นาง ระเบยีบ    หมวกใหญ่ ต166407/31 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 62 3481/62
320 นาง จันทร์ทอน    ภติูนันท์ ต169213/32 ธ.เลย ก.ย. 62 3481/62
321 ส.ต.หญิง เกิดศิริ  จันทร์สิริทรัพย์ ต169864/32 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ย. 62 3481/62
322 นาง วเิชียร    แดงสูงเนิน ต172155/32 ธ.ยโสธร ก.ย. 62 3481/62
323 นาง สุดาพร    สุขเกตุ ต173458/32 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 62 3481/62
324 นาย ทว ี   มาตย์วเิศษ ต174655/32 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 62 3481/62
325 นาง ค าผา    มาตย์วเิศษ ต174656/32 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 62 3481/62
326 นาง ขวญัตา    อนุพนัธ์ ต175837/32 ธ.สระบรีุ ก.ย. 62 3481/62
327 นาง หนูเอียง    ยุรวงษ์ ต176296/32 ธ.ปกัธงชัย ก.ย. 62 3481/62
328 นาย ทว ี   ข าคม ต177318/32 ธ.อ่าวอุดม ก.ย. 62 3481/62
329 นาง เรณู    เหมนิธิ ต178014/32 ธ.สระบรีุ ก.ย. 62 3481/62
330 นาง บญุนาค    อุปราช ต179064/32 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 62 3481/62
331 ร.ต.อ. วรเศรษฐ์   เพชรโกศลฉัตร์ ต181220/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 62 3481/62
332 นาง สุพนิ    อาจะสมิต ต181245/32 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
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333 นาง สมทรง    สาริวงศ์ ต187435/32 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 62 3481/62
334 นาง ปาริฉัตร    วจีสิงห์ ต188264/32 ธ.สกลนคร ก.ย. 62 3481/62
335 นาง นงนิตย์    วงัน้อย ต189207/32 ธ.พะเยา ก.ย. 62 3481/62
336 นาง เฉลียว    ฟกัเจริญ ต189862/32 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 62 3481/62
337 นาย อ่อน    สีทาสี ต190320/32 พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ส.ค. 62 2961/62
338 นาง หวนั    สีทาสี ต190321/32 พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 ส.ค. 62 2961/62
339 นาง ศิลป ์   จิตอารี ต191806/32 ธ.น่าน ก.ย. 62 3481/62
340 นาง นฤมล    ฟองเพช็ร์ ต194337/32 ธ.น่าน ก.ย. 62 3481/62
341 นาง ค าพ ู   จันทร์เรือง ต197993/33 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 62 3481/62
342 นาง นุชวดี    วรรณค า ต205636/33 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 62 3481/62
343 จ.ส.อ. ธวชั    เบา้สิงสวย ต20636/17 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
344 นาง ทองเลียม    นวนงาม ต209646/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 62 3481/62
345 น.ส. นภาลักษณ์   ค าคุณธนเศรษฐ์ ต210545/33 ธ.เอกมัย ก.ย. 62 3481/62
346 นาง นภษัมน    ศรีอนันตคม ต210546/33 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ย. 62 3481/62
347 จ.ส.อ. ไพฑูรย์    โนมะยา ต213227/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 62 3481/62
348 นาง วฒันา    ฟกัแฟง ต213360/33 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
349 นาง สุรีย์    ใยคง ต215010/33 ธ.ปากช่อง ก.ย. 62 3481/62
350 นาง ปรียา    สุนทราเดชอังกูร ต217368/33 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
351 นาง พรศิริ    ภู่ทองอ่อน ต2187/09 ธ.เพยีวเพลส-ราชพฤกษ์ ก.ย. 62 3481/62
352 น.ส. สัมฤทธิ ์   ใจแก้ว ต219838/33 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
353 นาง ถุงเงิน    คงธญัญงาม ต225000/34 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
354 นาง สุชาพร    อาจะสมิต ต226700/34 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
355 นาง จันทร    ค าภมิาบตุร ต226805/34 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 62 3481/62
356 นาย เทวญั    แก้วมณี ต232562/34 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
357 พ.ต. พษิณุ    สมหมาย ต234849/34 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ย. 62 3481/62
358 นาย ประพร์ี    ผลาชีวะ ต235085/34 ธ.ถ.พระรามที่ 9 ก.ย. 62 3481/62
359 น.ส. วรินทร    ธนเศวตชัย ต235145/34 ธ.มีนบรีุ ก.ย. 62 3481/62
360 นาง รัชนี    เวยีงสิมา ต236104/34 ธ.สถาบนัราชภฎัจันทร์เกษม ก.ย. 62 3481/62
361 นาย วรีะชัย    แตงวเิชียร ต236533/34 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 62 3481/62
362 นาย บญุช่วย    อนันทสุข ต237340/34 ธ.บิ๊กซี-น.ว.(ว-ีสแควร์) ก.ย. 62 3481/62
363 นาง นันทา    วชัรานุทศัน์ ต240406/34 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 62 3481/62
364 น.ส. ประนอม    ดลปดัชา ต241008/34 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 62 3481/62
365 นาง กันญา    เสริมพล ต243908/34 ธ.เชียงราย ก.ย. 62 3481/62
366 จ.ส.อ. เถกิงศักด์ิ    เสนาดี ต248150/35 ศอ.สพ.ทบ. ส.ค. 62 2961/62
367 นาย ศักด์ิชัย    ทางธรรม ต251089/35 ธ.นครนายก ก.ย. 62 3481/62
368 นาง น้อมจิตร์    บรุาทร ต251123/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 62 3481/62
369 นาง พยงค์    สุทธาธรรม ต251572/35 ธ.บก.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
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370 น.ส. สุวรรณา    สมทา่ ต252354/35 ธ.ด าเนินสะดวก ก.ย. 62 3481/62
371 นาง ค าหลอม    อุราสาย ต256293/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 62 3481/62
372 นาง พวงทอง    พลิาจันทร์ ต256437/35 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 62 2961/62
373 นาง ประเสริฐ    ถาวร ต256800/35 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
374 นาย ธรีะพนัธ ์   สุวรรณะ ต257354/35 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
375 นาง ยุพนิ    อินทะชัย ต258446/35 ธ.ล าพนู ก.ย. 62 3481/62
376 น.ส. พรศรี    จิตรดา ต258622/35 ธ.สถาบนัราชภฎัจันทร์เกษม ก.ย. 62 3481/62
377 นาง แสงมณี    เชยจันทา ต259665/35 สลก.ทบ. ต.ค. 61 3741/61
378 นาง นิตยา    วรรณดี ต260153/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 62 3481/62
379 นาง รัติกร    คงนิล ต262399/35 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ ก.ย. 62 3481/62
380 นาง ทองฟ ู   เพช็รรัตน์ ต266263/36 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
381 พ.จ.อ.หญิง ศิวไิล  ปาณฑผลิน ต266299/36 ธ.บก.ทบ. ก.ย. 62 3481/62
382 ร.ต. พลสิทธิ ์   เพง็บญุโสม ต267067/36 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 62 3481/62
383 ส.อ. ชูศักด์ิ    สวา่งแจ้ง ต267867/36 ธ.บิ๊กซี-สุราษฎร์ธานี ก.ย. 62 3481/62
384 พ.ท. วรีะพงษ ์   ภดีูทพิย์ ต267892/36 รร.จปร. ก.พ. 62  1/62
385 นาง ปนั    เหมือนสูงเนิน ต269028/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
386 นาง หนูสิน    พณิธรรม ต27171/18 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
387 นาง สมนารถ    แสนศรี ต272789/36 ธ.แลนด์มาร์คพลาซ่า ก.ย. 62 3481/62
388 นาย ฮวน    ภดีูทพิย์ ต273289/36 รร.จปร. ก.พ. 62  1/62
389 จ.ส.อ. พรธรรม    เกษาพร ต273577/36 รพศ.4 พนั.2 ส.ค. 62 2961/62
390 ส.อ. ยศสันต์    วงษเ์นตร ต273965/37 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
391 นาง ชลธดิา    ยอดทอง ต279559/37 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ก.ย. 62 3481/62
392 นาง สังเวยีน    ขันโท ต280670/37 ธ.นครนายก ก.ย. 62 3481/62
393 นาง ส ารวย    ศรีฟกั ต28265/18 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
394 จ.ส.อ. ธ ารง    สรรพบิลูย์ ต282957/37 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 62 3481/62
395 นาง มนตรี    โสภาพงษ์ ต283064/37 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
396 นาง วลัิยวรรณ์    ชุ่มใจ ต284150/38 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 62 3481/62
397 นาง รุ่ง    พรหมเดช ต285967/38 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 62 3481/62
398 จ.ส.อ. บ ารุง    กลีบล าดวน ต286210/38 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ย. 62 3481/62
399 นาย สรรค์นิธ ิ   ตรีนนท์ ต287756/38 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 ก.ย. 62 3481/62
400 นาย ชลิต    มาลัย ต31654/19 ธ.ถนนสามัคคี ก.ย. 62 3481/62
401 นาง โฉมยา    กัลกล้า ต31976/19 ธ.เนินเขาดิน ก.ย. 62 3481/62
402 นาง สวา่ง    วงศ์จันทร์ ต33146/20 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
403 นาง เปี่ยม    เมฆอิ่ม ต35912/21 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 62 3481/62
404 นาง จีระวรรณ์   อภรัิกษโ์ยธนิ ต43068/22 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
405 นาง ทองดี    ชาติพดุซา ต43933/22 ธ.ปากช่อง ก.ย. 62 3481/62
406 นาง ส าเนียง    แจ่มแสง ต45410/22 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.ย. 62 3481/62
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407 นาย ประดิษฐ    พึ่งดาบศ ต46609/22 ธ.ย่อยเซียร์ - รังสิต ก.ย. 62 3481/62
408 นาง วนีัส    เพง็สอน ต47635/23 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ก.ย. 62 3481/62
409 นาง อ าไพ    กันทวรรณ์ ต50186/23 ธ.เซ็นทรัล-ล าปาง ก.ย. 62 3481/62
410 ส.อ. บญุทนั    พรมหงษ์ ต50420/23 ธ.งามวงศ์วาน ก.ย. 62 3481/62
411 จ.ส.อ. ก าพล  สุนทราเดชอังกูร ต53135/23 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
412 นาย ค าพร    กุมภวา ต53288/23 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 62 3481/62
413 นาย อ๊อด    กระตุดนาค ต54270/23 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 62 3481/62
414 จ.ส.อ. สุบรรณ    สารักษ์ ต54722/24 ธ.ยโสธร ก.ย. 62 3481/62
415 พ.ท. เหรียญ    ปริุนิพทุธ์ ต5639/10 ธ.หนองบวัล าภู ก.ย. 62 3481/62
416 นาย บรรจง    น าพา ต57321/24 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 62 3481/62
417 นาง ประทปี    นรแสน ต57683/24 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
418 จ.ส.อ. วชัระ    ถาวร ต57793/24 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
419 นาง ชุติกาญจน์    สุวรรณะ ต57920/24 ธ.อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
420 นาง บวัค า    ยะสาธะโร ต58014/24 ธ.เลย ก.ย. 62 3481/62
421 จ.ส.อ. น้อม    อันทรบตุร ต61144/25 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 62 3481/62
422 นาง สมใจ    ปรักแก้ว ต62122/25 ธ.บิ๊กซี-นครปฐม ก.ย. 62 3481/62
423 นาง สร้อย    บตุรดีสาร ต62658/25 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
424 นาง พศิมัย    วงศ์เสนา ต65685/25 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
425 นาง วรรณวสิา    ทรัพย์สินชัย ต65720/25 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 62 3481/62
426 พ.ต. วรีะพงษ ์   วรรณค า ต66448/25 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 62 3481/62
427 ร.ต. สุรชัย    วรรักษ์ ต67751/26 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 62 3481/62
428 นาย ยุทธยง    ภู่เสน ต70785/26 ธ.สูงเม่น ก.ย. 62 3481/62
429 นาง ณัฏฐา    รัตนพนัธุ์ ต71469/26 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 62 3481/62
430 พ.ท. ประญัติ    นางแย้ม ต71701/26 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 62 3481/62
431 นาย เสนาะ    บญุเขต ต77656/26 ธ.สยามสแควร์ ก.ย. 62 3481/62
432 พ.ท. สมควร    เสริมพล ต808/09 ธ.เชียงราย ก.ย. 62 3481/62
433 นาย สม    เอี่ยมประดิษฐ์ ต84828/27 ธนาณัติ มิ.ย. 62 1901/62
434 นาง บญุยอ    วงษใ์หญ่ ต87458/27 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี ก.ย. 62 3481/62
435 พ.ต. สุเมฆ    ขาวงาม ต90649/27 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ก.ย. 62 3481/62
436 นาย ส าราญ    ขาวงาม ต90655/27 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ก.ย. 62 3481/62
437 จ.ส.อ. มงคล    ชุ่มวงศ์ ต91228/27 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 62 3481/62
438 นาง ล าใย    พละแสน ต98464/28 ธนาณัติ ก.ค. 62 2421/62
439 นาง ค าบง    ปริุนิพทุธ์ ส12125/26 ธ.หนองบวัล าภู ก.ย. 62 3481/62
440 นาง พนิดา    ถึงหมื่นไวย์ ส15035/28 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 62 3481/62
441 พ.ท.หญิง จิณณกาญจน์   ตุลาทอง ส23925/35 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
442 นาง กัลยา    เด่ียววานิช ส23927/35 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
443 พ.อ.พเิศษ นรภทัร    ศิริวฒัน์ ส24437/36 สลก.ทบ. ต.ค. 61 3741/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 พ.ท. จุมกฎ    แทน่ทอง ส526/09 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 62 3481/62
445 พ.ท. แสวง    ตุลาทอง ส5629/17 ส่วนกลาง ส.ค. 62 2961/62
446 นาง วนิดา    หรัิญมาศ ส7885/19 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี ก.ย. 62 3481/62

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก  หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี้  ส าเนาทะเบยีนบา้น,   ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
    และใบส าคัญความเหน็แพทย์
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ     ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอน
    สภาพจึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ 
    ใหติ้ดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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