
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาย สิทธเิดช    นางาม 5392005807 ธ.กาญจนบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
2 จ.ส.อ. ธนภทัร    ถือชัย 5395005260 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ธ.ค. 62 5041/62
3 นาง สุดใจ    ตลับทอง 5396001932 ธ.พทัยากลาง ธ.ค. 62 5041/62
4 นาง หนูเรียบ    เกตุใหม่ 5396003488 ธ.สระบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
5 นาง พรทพิย์  เผือกประพนัธ์ 5396003538 ธ.สระบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
6 นาง สายยนต์    จันทร์สวา่ง 5396004207 ธ.ราชบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
7 พ.ต.หญิง ทพิาพร    เชื้อไทย 5401000023 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ธ.ค. 62 5041/62
8 พ.ท. จรัล    คุ้มสุภา 5401014019 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
9 พ.ท. นพพร    ทบัทมิอ่อน 5401016741 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
10 นาง สุภทัรา    ศรีโคตร 5402008326 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 62 5041/62
11 นาง เทยีนทอง    นาระคล 5402008330 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 62 5041/62
12 ส.อ. พสิษฐ์    นิลสิงขรณ์ 5405004309 ธ.ตาก ธ.ค. 62 5041/62
13 จ.ส.อ. สุพรรณ    ทวรัีตน์ 5405017703 ธ.ยะลา ธ.ค. 62 5041/62
14 จ.ส.อ.หญิง ล าพงึ  เอียวงษ์ 5405018195 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 62 5041/62
15 นาง กรรณิการ์    วลัิยกุล 5406001402 ธ.พนัสนิคม ธ.ค. 62 5041/62
16 นาง ทองอยู่    ปานขลิบ 5406006695 ธ.ก าแพงเพชร ธ.ค. 62 5041/62
17 นาง นวลอนงค์  ศรีสุมาตย์ 5406007175 ธ.ชัยภมูิ ธ.ค. 62 5041/62
18 น.ส. รุ่งทพิย์    กล่ินโอชา 5406008389 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
19 นาง บานเย็น    วฒุพนัธ์ 5406008415 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
20 ร.ต. สิทธชิัย    วงเวยีน 5410002630 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี ธ.ค. 62 5041/62
21 จ.ส.อ. สมจิต    สุขละเอียด 5410002849 มทบ.42 ต.ค. 62 4021/62
22 จ.ส.อ. สุรพล    นามะสนธิ 5410002859 มทบ.42 ต.ค. 62 4021/62
23 จ.ส.อ. สุรชาติ  พทิกัษก์าญจน์ 5410005327 ธ.นครศรีธรรมราช ธ.ค. 62 5041/62
24 พ.ต. สุธน    ธรรมชาติ 5410005465 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
25 จ.ส.อ. หฤษฎ ์   หิ้วพมิาย 5410008928 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ธ.ค. 62 5041/62
26 จ.ส.อ. สุชาติ    ชูเผือก 5410009678 ร.15 พนั.4 ต.ค. 62 4021/62
27 จ.ส.อ. นิติพงษ ์   ส่งทวน 5410010429 ธ.นครศรีธรรมราช ธ.ค. 62 5041/62
28 ส.อ. อนุรักษ ์ อยู่บรรยงค์ 5410013119 ธนาณัติ พ.ย. 62 4541/62
29 จ.ส.อ. วฒิุพงษ ์   ค าเนตร 5410014167 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
30 ส.อ. สมชาย    ผ่องถวลิ 5410016297 มทบ.42 ต.ค. 62 4021/62
31 พ.ท. ชูชีพ    ยังเหลือ 5410016508 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
32 จ.ส.อ. ศักดินนท ์ อัตถาหาร 5410017542 ขกท. ต.ค. 62 4021/62
33 จ.ส.อ. ประภาส    ด าข า 5410019104 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
34 จ.ส.อ. ธติิลภสั  ภริมย์นาค 5410019297 ธ.หนองกี่ ธ.ค. 62 5041/62
35 นาย นพฤทธิ ์   แก้วมนู 5410021554 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 62 5041/62
36 นาง ไอลดา    กนกนาค 5410023232 ธ.เทเวศร์ ธ.ค. 62 5041/62
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37 นาย ชัยสิทธิ ์   ชมเพง็ 5410023750 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
38 พลฯ ศรชัย    เพง็ไชโย 5420000080 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
39 นาง ราตรี    กล่ าทมิ 5420000854 ธ.อยุธยา ธ.ค. 62 5041/62
40 นาง นิยม    ภนูากลม 5420004997 ธ.ชัยภมูิ ธ.ค. 62 5041/62
41 นาย ศักด์ิเกษม  หิ้วพมิาย 5420005086 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ธ.ค. 62 5041/62
42 นาง ช้อย    หิ้วพมิาย 5420005090 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ธ.ค. 62 5041/62
43 จ.ส.อ. บญัชา    ขันสาคร 5420005498 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 62 5041/62
44 น.ส. มันทนา  สรณ์คุณแก้ว 5420006710 ม.7 พ.ย. 62 4541/62
45 ส.อ. คมกริช    นาคชู 5420009042 ธ.อาคารพหลโยธนิ เพลส ธ.ค. 62 5041/62
46 ร.ท. นวพณ    ค าสร้อย 5420009440 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ ธ.ค. 62 5041/62
47 ร.ต. วชิัย    เทนิสระเกษ 5430006508 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
48 ส.อ. พชิิต    มูลเอก 5430006767 ธ.กาฬสินธุ์ ธ.ค. 62 5041/62
49 นาง อรทยั    พงษส์ถิตย์ 5430008518 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 62 5041/62
50 น.ส. วรรณภา    ชัยพเิดช 5430009716 ธ.กระทุ่มแบน ธ.ค. 62 5041/62
51 นาง เส่ง    เพยีรพร้อม 5440000026 ธ.เทเวศร์ ธ.ค. 62 5041/62
52 นาง อลิษา  อามาตย์ทศัน์ 5440002449 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
53 นาง ส าลี    พลแดง 5440003820 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 62 5041/62
54 ด.ต.หญิง อลิศรา  ลครราช 5440003823 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 62 5041/62
55 จ.ส.อ. นิพนธ ์   คังคา 5440004718 ม.2 พ.ย. 62 4541/62
56 นาย มนูญ    โสภามาศ 5440006332 ส่วนกลาง พ.ย. 62 4541/62
57 นาง ถ่ า    ทบัทมิด า 5440006626 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ธ.ค. 62 5041/62
58 จ.ส.ต. ปรุวชิญ์  โพธิท์องค า 5440007940 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
59 ร.ต. อนุชิต    สุขศิริ 5440007953 ธ.เพชรบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
60 น.ส. พชัริน    เริงใจ 5440009651 ธ.อุทยั-อยุธยา ธ.ค. 62 5041/62
61 ร.อ. ส าเริง    ตาชม 5440009899 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
62 น.ส. เบญญาภา  กุลแพทย์ 5450000934 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ ธ.ค. 62 5041/62
63 ร.ท. ก้องเกียรติ    เมษา 5450003460 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 62 5041/62
64 นาย สุรพงษ ์   แปน้โพธิ์ 5450007143 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
65 จ.ส.ท. สมใจ    ไทยอุบล 5450008405 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
66 นาง มะลี    ไชยพเิดช 5450009995 ธ.กระทุ่มแบน ธ.ค. 62 5041/62
67 น.ส. กฤษณา  อินทร์นอก 5450010863 ธ.หนองบวัล าภู ธ.ค. 62 5041/62
68 นาง ฉลอม    อินทร์นอก 5450010864 ธ.หนองบวัล าภู ธ.ค. 62 5041/62
69 น.ส. ชฏาพร    กรโกษา 5450011932 ธ.พษิณุโลก ธ.ค. 62 5041/62
70 จ.ส.ต. พชิิตพลธ ์   วรศรี 5450012561 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
71 นาง เบญจวรรณ  ตาปาง 5450012972 ธ.นางรอง ธ.ค. 62 5041/62
72 พล.อส. เฉลิมชัย  เอี่ยมอ่องกิจ 5450013459 มทบ.36 พ.ย. 62 4541/62
73 จ.ส.อ. ษฐิฐา    อู่ทอง 5460002568 รร.นส.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาง ศิริวรรณ    พรหมใจ 5460004292 มทบ.31 พ.ย. 62 4541/62
75 น.ส. สุทธดิา    ฉิมไพบลูย์ 5460004298 มทบ.31 พ.ย. 62 4541/62
76 นาย สิงหา    ถือชัย 5460004442 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ธ.ค. 62 5041/62
77 จ.ส.อ. สุนทร    บรุาณ 5460005716 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
78 อส.ทพ. ทวศัีกด์ิ  ยังศรีนาค 5460006839 ธ.ชุมพร ธ.ค. 62 5041/62
79 นาย วศิน    ทองประสาร 5460007365 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 62 5041/62
80 จ.ส.อ. เอกรินทร์    ยิ้มน้อย 5460007640 รร.นส.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
81 นาย พรมมา    อินทร์นอก 5460007788 ธ.หนองบวัล าภู ธ.ค. 62 5041/62
82 นาง จุไรรัตน์    แพตระกูล 5460008427 ธ.สมุทรสาคร พ.ย. 62 4541/62
83 นาง อรุญณี    นิลก าแหง 5460011058 ธ.ตาก ธ.ค. 62 5041/62
84 นาง ประคอง    ขันสาคร 5460012718 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 62 5041/62
85 นาง ค าเวยีง    ซุยทอง 5460016111 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 62 5041/62
86 น.ส. วภิาพร    ขัดมัน 5470000612 ธ.เซ็นทรัล-ล าปาง ธ.ค. 62 5041/62
87 นาง ณิชากร    แตงนวน 5470000892 ธ.ราชบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
88 นาง นาตยา    คังคา 5470001071 ม.2 พ.ย. 62 4541/62
89 นาง กอบแก้ว    มูลเอก 5470001283 ธ.กาฬสินธุ์ ธ.ค. 62 5041/62
90 ส.อ. วลัลภ    ถนอมเงิน 5470002193 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
91 น.ส. เบญจวรรณ    สัชชา 5470003154 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 62 5041/62
92 ส.อ. ณัฐพงศ์  มุกดาสนิท 5470005635 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 62 5041/62
93 นาง ศิริพศิ  สงวนทรัพย์ศิริ 5470006231 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ ธ.ค. 62 5041/62
94 น.ส. วนัทนา  แก้วตาด 5470006572 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
95 จ.ส.อ. วรุิจ    น าภา 5470006785 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
96 นาง ลักษณา  นอขุนทด 5470006897 ธ.บางบอน ธ.ค. 62 5041/62
97 นาง ทองสุข    ตรีสอน 5470007135 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 62 5041/62
98 นาย สกล    วไิลวรรณ 5470007218 ธ.ชัยภมูิ ธ.ค. 62 5041/62
99 จ.ส.ท. ปราโมทย์  ศรีกันทะ 5480000334 ป.21 พนั.30 พ.ย. 62 4541/62
100 นาง เกศมณี    ศรีสวสัด์ิ 5480002823 ธ.สกลนคร ธ.ค. 62 5041/62
101 น.ส. ทตัพร    ภู่สุคนธ์ 5480005229 ธ.อุทยั-อยุธยา ธ.ค. 62 5041/62
102 นาง ศุภรัตน์    ราชอุดม 5480006879 ธ.บรีุรัมย์ ธ.ค. 62 5041/62
103 นาง ภคัภร    ค าสร้อย 5480009661 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ ธ.ค. 62 5041/62
104 ส.อ. ปรีชา    กล้าขยัน 5480009687 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 62 5041/62
105 นาง สุบนั    พรมมีนิล 5480010482 ธ.ถ.สรงประภา ธ.ค. 62 5041/62
106 จ.ส.อ. นันทนิ  วรธนันมาโต 5490002109 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 62 5041/62
107 จ.ส.ท. ศราวฒิุ    กุลมาลา 5490003057 ร.29 พนั.3 พ.ย. 62 4541/62
108 นาง เต้ียม    ศิริการ 5490003794 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
109 นาย ถนอม    วรศรี 5490004157 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
110 ร.อ. ญาณิสร์  มีลาภ ร.น. 5490004491 ธ.บิ๊กซี น.ว. ธ.ค. 62 5041/62
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111 นาง ค าใบ    วรศรี 5490005018 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
112 นาย เศียร  แชนประโคน 5490006817 ธ.ถ.ติวานนท์ ธ.ค. 62 5041/62
113 นาง ปยิะ    สิมมาสุข 5490006988 ม.2 พ.ย. 62 4541/62
114 จ.ส.อ. ไพโรจน์    ไชยสัตย์ 5490008773 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
115 น.ส. ปยิฉัตร    กูบฉิม 5490008957 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 62 5041/62
116 ร.อ. กมล  ศรีพรหมคุณ 5490010680 ทม.ร.1 พนั.2 รอ. ต.ค. 62 4021/62
117 ส.อ. จิรวฒิุ  จันทร์สืบสาย 5490011700 ร.2 พนั.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
118 ส.อ. อนุสรณ์    จวบนก 5490013124 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
119 นาง พรรณา    มุกดาสนิท 5500000273 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 62 5041/62
120 นาย เริงพล    มุกดาสนิท 5500000274 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 62 5041/62
121 นาง สุภคัชา    เชิดชนม์ 5500000512 ธ.ยะลา ธ.ค. 62 5041/62
122 นาย ประยงค์  เทนิสระเกษ 5500000641 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
123 นาง ส าลี    เทนิสระเกษ 5500000645 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
124 นาง อ่อนศรี    บรุาณ 5500000646 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
125 นาง สายสมร    ไชยสัตย์ 5500001757 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
126 น.ส. ณัฐชนก    ใยบวั 5500002201 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ธ.ค. 62 5041/62
127 นาง พนม    ค าเนตร 5500003381 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
128 น.ส. กัลยาณี    พมิพา 5500003478 ธ.เพชรบรูณ์ ธ.ค. 62 5041/62
129 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์  มังกะโรทยั 5500004138 ธ.กาญจนบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
130 พ.ท.หญิง คัทรียา จันทะยานี 5500004642 รพ.ค่ายสุรสีห์ พ.ย. 62 4541/62
131 นาง หนูกอน    ทองรส 5500005374 ธ.ศรีสะเกษ ธ.ค. 62 5041/62
132 นาย พรชัย    บรูณะดิษ 5510000341 ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม ธ.ค. 62 5041/62
133 น.ส. กวฏิา    จันทร์อุ่น 5510000880 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี ธ.ค. 62 5041/62
134 น.ส. ประภาสิริ  ก้านขุนทด 5510000886 ธนาณัติ พ.ย. 62 4541/62
135 ส.อ. นิรุด    แสนมหาไชย 5510001825 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
136 จ.ส.อ. ประเสริฐ    นิลด า 5510001869 ร.152 พ.ย. 62 4541/62
137 จ.ส.อ. เมธา    ขันขยัน 5510001986 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
138 ส.อ. วชัรพงศ์    ศรีพารา 5510002041 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี ธ.ค. 62 5041/62
139 จ.ส.อ. ศราวธุ  เกตุภานิช 5510006437 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
140 ส.อ. ตะวนั    มูลมณี 5510007627 ธ.นางรอง ธ.ค. 62 5041/62
141 จ.ส.อ. วฒันา  จันทร์แสง 5510007698 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 62 5041/62
142 นาย บญุส่ง    ศิริการ 5510007946 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
143 ส.อ. โกศล    อัคฮาดศรี 5510008188 ร.23 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
144 นาง พนอม    อัคฮาดศรี 5510008189 ร.23 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
145 ส.อ. ศรศักด์ิ    ขุนแก้ว 5520000233 พนั.สร.6 พ.ย. 62 4541/62
146 นาง เมธญิา    บารมี 5520000314 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
147 นาง สุธรีา    ปนัทะมา 5520000357 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
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148 จ.ส.อ. ชาญชัย  ประมาถา 5520001439 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 62 5041/62
149 ส.อ. พงศกร  ดาษสันเทยีะ 5520001702 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี ธ.ค. 62 5041/62
150 จ.ส.ท. สง่า    โคมลอย 5520001967 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
151 ส.อ. อาทติย์  ไพศาลสกล 5520002203 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
152 ส.อ. ณัฐกร    กล่ันขจร 5520002279 ศบบ. ต.ค. 62 4021/62
153 อส.ทพ. ค าพนัธ ์   ผลชื่น 5520003575 ธ.กาฬสินธุ์ ธ.ค. 62 5041/62
154 อส.ทพ. ถวลิ  พลศักด์ิ 5520003607 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 62 5041/62
155 นาง นันทภรณ์   วนัจันทร์ 5520004034 ธ.ชัยนาท ธ.ค. 62 5041/62
156 นาง สมพศิ    สวนะปรีดี 5520004603 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ธ.ค. 62 5041/62
157 ส.อ. อนันต์    ช านิ 5520005243 รพ.ค่ายจักรพงษ์ พ.ย. 62 4541/62
158 จ.ส.อ. ณัฐพงษ ์   ก๋าวงค์ 5520005431 ม.2 พนั.15 พ.ย. 62 4541/62
159 ส.อ. ภทัรพล    ทองสุข 5520005697 ทม.ร.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
160 จ.ส.ต. ปยิะวฒัน์  เกตุแก้ว 5520006158 ธ.ทุ่งสง ธ.ค. 62 5041/62
161 นาย สมเกียรติ    มลิวลัย์ 5520006291 ธ.ลาดหญ้า ธ.ค. 62 5041/62
162 นาง นภาพร    พนัธุโ์ยธี 5520008129 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ธ.ค. 62 5041/62
163 นาย สุรพล    จิตรอ าไพ 5520008164 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
164 นาง วรนาฎ    จิตรอ าไพ 5520010174 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
165 น.ส. อาภาพรรณ  วรัิชกุล 5520011392 ธ.สมุทรสงคราม ธ.ค. 62 5041/62
166 นาย ชูชาติ    ยศศรี 5520012721 ธ.หว้ยขวาง ธ.ค. 62 5041/62
167 ส.อ. ธรีเมธ    เกตุขุนทด 5520013739 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
168 นาง วรัิตน์    อาษาศรี 5520014289 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 62 5041/62
169 นาง ประนอม   ขันทะนะ 5520014609 ธ.น่าน ธ.ค. 62 5041/62
170 ส.อ. จิรศักด์ิ   วอยพมิาย 5520017662 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี ธ.ค. 62 5041/62
171 ส.อ. ผดุงศิลป ์  เพช็รแสน 5520017854 ร.2 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
172 ส.อ. วริิยาภรณ์    วริิยะ 5520017970 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
173 ส.อ. มงคลชัย    ณ นคร 5520018770 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
174 นาง สมเตียง    กาฬพนัธ์ 5520018984 ธ.บรีุรัมย์ ธ.ค. 62 5041/62
175 ส.อ. ศุภศักด์ิ    ตอโนนสูง 5530001082 ธ.ชลบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
176 จ.ส.อ. ธวชั    ธรรมรัตน์ 5530003714 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
177 นาง นงพะงา    ไชยสอน 5530004679 ส่วนกลาง พ.ย. 62 4541/62
178 จ.ส.อ. เสรี    ไชยสอน 5530004688 ส่วนกลาง พ.ย. 62 4541/62
179 นาง พนิตา    โชตินอก 5530005062 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
180 จ.ส.ท. เฉลิมชัย  นครไพร 5530006985 ธ.เพชรบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
181 ส.ท. ธรีะพล    มีเพยีร 5530007639 ร.21 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
182 น.ส. สุพรรณี    ศรีแก้ว 5530007760 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ธ.ค. 62 5041/62
183 ส.อ. ทศพร    บณุยฤทธิ์ 5540000879 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
184 ส.ต. ธเนศ    เสียงล้ า 5540000903 ร.2 พนั.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
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185 ส.อ. นิวฒัน์    มะยุโรวาส 5540000963 ทม.ร.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
186 จ.ส.ท. สิทธชิัย    มุติ 5540001291 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
187 จ.ส.ท. อรรนพ  มั่นเข็มทอง 5540001400 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ธ.ค. 62 5041/62
188 น.ส. ณัฏฐวดี  ใช้เจริญพงศ์ 5540001572 ธ.สาขากล้วยน้ าไท ธ.ค. 62 5041/62
189 ส.อ. ณัฐวฒิุ    โภชนา 5540001675 พล.ร.4 พ.ย. 62 4541/62
190 จ.ส.ท. ธรีวฒัน์    เยื่อใย 5540001689 ธ.เพชรบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
191 น.ส. หยาด    อรัญวาส 5540003307 พนั.บ.3 ต.ค. 62 4021/62
192 นาง จอมคูณ    ทองนวล 5540004700 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 62 5041/62
193 นาย อานันท ์   ทองนวล 5540004701 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 62 5041/62
194 จ.ส.ต. ธนัตถ์    เรืองงาม 5540004889 ธ.ปตัตานี ธ.ค. 62 5041/62
195 นาง น้อม    ชวนโพธิ์ 5540005512 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 62 5041/62
196 ส.ท. สมพงษ ์   พนัธุโ์พธิ์ 5540005723 ส.พนั.21 ทภ.1 ต.ค. 62 4021/62
197 อส.ทพ. อุดม    ชื่นดวง 5540006993 กรม ทพ.36 พ.ย. 62 4541/62
198 นาย สุรินทร์  ดวงจ าลอง 5540007206 ธ.สระแก้ว ธ.ค. 62 5041/62
199 นาง ภาวดี    เพิ่มภกัดี 5540007312 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 62 5041/62
200 นาง สุทกรานต์   ศรีกันทะ 5540008239 ป.21 พนั.30 พ.ย. 62 4541/62
201 อส.ทพ. ทองม้วน  บริบรูณ์ 5540008920 กรม ทพ.21 พ.ย. 62 4541/62
202 อส.ทพ. ชูระชาติ  พลิะมาตย์ 5550000124 กรม ทพ.22 พ.ย. 62 4541/62
203 ร.อ. นภดล  ตันธรีะพลชัย 5550000953 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
204 ส.อ. ปกิจ    เพช็ร์รุ่ง 5550001430 รร.จปร. ต.ค. 62 4021/62
205 อส.ทพ. สิทธศัิกด์ิ  ประเสริฐสังฆ์ 5550002385 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
206 น.ส. ณัฐนรี    อ่อนมั่นคง 5550002812 มทบ.39 ม.ค. 62 5281/62
207 นาย กฤษฎา    ทพิย์สุข 5550003261 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ ธ.ค. 62 5041/62
208 จ.ส.ต. ปณิธาน  สุขวงัไทร 5550004689 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
209 ส.ต. ภานุมาศ  ถนอมพล 5550004818 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
210 ส.ท. ชูฤทธิ ์   ลอยมา 5550006125 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
211 อส.ทพ. ทนงศักด์ิ  ทมิหอม 5550006626 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
212 อส.ทพ. ทว ี น้อยสังวาลย์ 5550006627 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
213 อส.ทพ. ศราวฒิุ  สุมาวรรณ 5550006694 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
214 นาย บญุพรม    กุณโฮง 5550007334 ม.3 พนั.13 พ.ย. 62 4541/62
215 นาง สาคร    กุณโฮง 5550007335 ม.3 พนั.13 พ.ย. 62 4541/62
216 ส.อ. สันติภาพ    โมฬีชาติ 5550008452 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 62 5041/62
217 อส.ทพ. ไชยา  กวกีุลประวติร 5550010188 กรม ทพ.33 พ.ย. 62 4541/62
218 อส.ทพ. สุรศักด์ิ  หอมดวง 5550010444 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
219 ส.อ. จตุพล    ถุงเถื่อน 5550011329 กรม ทพ.32 พ.ย. 62 4541/62
220 ส.ต. กฤช    เนตรเขมา 5550011708 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
221 ส.ท. ฐาปนิกส์    พมิพต์า 5560000411 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี ธ.ค. 62 5041/62
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222 ส.อ. ประเสริฐ    เรียนรู้ 5560000511 ธ.เพชรบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
223 ส.อ. ศักรินทร์    ชูจิตร 5560000652 ร.152 พนั.3 พ.ย. 62 4541/62
224 ส.อ. อนุรักษ ์ มณฑาจันทร์ 5560000721 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 62 5041/62
225 อส.ทพ. ธนาวฒิุ  จารุวรนันท์ 5560001053 กรม ทพ.33 พ.ย. 62 4541/62
226 ส.อ. ศุภกร    มัญจาวงษ์ 5560001595 ร.8 พนั.3 พ.ย. 62 4541/62
227 ร.ท. อนิรุทธิ ์   เพิ่มพวง 5560002990 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
228 ส.ต. ณัฐพล    เจริญผล 5560004030 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
229 ส.อ. รัตนกร    ธรรมวเิศษ 5560004459 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
230 ส.ต. วทิยา    สีตาสุด 5560004461 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
231 นาย ก าจร    สีตาสุด 5560004606 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
232 นาง สมพร    สีตาสุด 5560004624 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
233 ส.อ. อดิศักด์ิ    ค านุช 5560004975 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 62 5041/62
234 ส.อ. เอกชัญ    เขื่อนเพช็ร์ 5560005283 กรม ทพ.32 พ.ย. 62 4541/62
235 ส.อ. กฤษณ    มั่นเพชร 5560005542 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
236 ส.ต. วสันต์    งามชื่น 5560005553 ส่วนกลาง พ.ย. 62 4541/62
237 น.ส. สุณิสา    ยศศรี 5560007122 ธ.หว้ยขวาง ธ.ค. 62 5041/62
238 อส.ทพ. พงษป์ฏวิติั  ศรีทศัน์ 5560008126 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
239 นาย รัน    ด้วงสงกา 5560008916 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 62 5041/62
240 ส.อ. ณพล    นิติไกลกังวล 5560009453 ศฝ.นศท.มทบ.24 พ.ย. 62 4541/62
241 ร.ต. ประเสริฐ    พณิเพช็ร 5560009639 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
242 นาง มลีวรรณ์    ด้วงสงกา 5560010803 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 62 5041/62
243 ส.ต. มนตรี    สันทานุลัย 5560011420 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
244 น.ส. นันทวลั    โนนสูงเนิน 5560011544 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ธ.ค. 62 5041/62
245 นาง ทองแปว้    ภยางกูร 5560012589 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 62 5041/62
246 อส.ทพ. เชาวลิต    สีสวย 5560012798 กรม ทพ.21 พ.ย. 62 4541/62
247 ส.ต. อนันตชัย    ดอกไม้ 5560013076 ร.2 พนั.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
248 นาง ดุจดาว    สถิตย์พร 5560013682 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
249 อส.ทพ. เฉลิมศักด์ิ  แอกประโคน 5570000010 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
250 อส.ทพ. ก้องเกียรติ  ปามาฆัง 5570000121 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
251 อส.ทพ. สุทธพิงษ ์ โงกสูงเนิน 5570000153 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
252 ร.ต. กรวชิญ์    อารมย์สุข 5570001023 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
253 ส.อ. เจษฎา    ดวงเพชร 5570001764 ธ.เพชรบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
254 ส.ต. กวนิท ์   รองพล 5570002407 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
255 ส.ต. ศักด์ิชัย    โอชา 5570002530 ทม.ร.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
256 ร.ต. วชัรกรณ์    พั่วเหล็ก 5570002723 ป.3 พนั.8 พ.ย. 62 4541/62
257 นาย นัฐพงศ์    ศรีเปารยะ 5570003548 ธ.ต.ถนอมมิตร วชัพล ธ.ค. 62 5041/62
258 อส.ทพ. สุภ ี   ถุงเถื่อน 5570004162 กรม ทพ.32 พ.ย. 62 4541/62
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259 ส.อ. พงศ์พล    พรถนอมวงศ์ 5570004396 ร.7 พนั.5 พ.ย. 62 4541/62
260 นาย จ าเนียร  อ านาจเจริญพนัธ์ 5570005971 พธ.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
261 นาง ณัฐชา  อ านาจเจริญพนัธ์ 5570005972 พธ.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
262 อส.ทพ. ชาญชัย    ตาเลิศ 5570006539 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
263 ส.อ. บญุยัง    เดชงาม 5570006550 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
264 อส.ทพ. มงคล    แพงภเูงา 5570006559 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
265 อส.ทพ. หริพนัธ ์ มือชัยภมูิ 5570006572 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
266 อส.ทพ. อาคม    ลือเดช 5570006576 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
267 ส.ต. อาภากร    จันดี 5570007042 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 62 5041/62
268 อส.ทพ. บดินทร์  ธรรมกุล 5570007053 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
269 อส.ทพ. ธรีภทัร    ขันตี 5570007122 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
270 อส.ทพ. ซอเร    ยาลา 5570007557 กรม ทพ.41 พ.ย. 62 4541/62
271 นาง นวนจัน    โพธิก์ลาง 5570007734 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 62 5041/62
272 นาย สมหมาย    โพธิก์ลาง 5570007736 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 62 5041/62
273 ส.อ. นพดล    พานธงรักษ์ 5570010416 ธ.ตาก ธ.ค. 62 5041/62
274 อส.ทพ. ปฐม    พนิากัน 5570011150 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
275 อส.ทพ. วฒิุชัย  กิจสุวรรณมานพ 5570011165 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
276 อส.ทพ. สิรภพ    เง็กเส่ียน 5570011174 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
277 น.ส. จุฑามาศ    วงษท์องแท้ 5570011302 ร.13 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
278 อส.ทพ. สุรินทร์    นภาพนัธ์ 5570011385 กรม ทพ.41 พ.ย. 62 4541/62
279 พล.อส. มนัส    โตปะค า 5570012752 มทบ.21 พ.ย. 62 4541/62
280 อส.ทพ. วศิรุต    ทบัแสง 5570013333 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
281 อส.ทพ. นิรัญ    แก้วผลึก 5570013399 กรม ทพ.41 พ.ย. 62 4541/62
282 อส.ทพ. จักรกริช    เกตุสุริยงค์ 5570014212 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
283 อส.ทพ. อนันทชัย    เจริญทศัน์ 5570015279 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
284 นาง สุนิสา    นาคชู 5580000335 ธ.อาคารพหลโยธนิ เพลส ธ.ค. 62 5041/62
285 พ.ต. เกียรติศาสตร์  สัจจาอัครมนตรี 5580001024 มทบ.42 ต.ค. 62 4021/62
286 ส.ต. กิติพงษ ์   เพิ่ม 5580002333 ทม.ร.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
287 ส.อ. เกรียงไกร    ปกัครึก 5580002338 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 62 5041/62
288 ส.ต. เขตต์อรัญ  จันทร์ชา 5580002371 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
289 ส.อ. จริยศักด์ิ  ลาดบาศรี 5580002397 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
290 ส.อ. เจน    ค าแพงจีน 5580002445 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
291 ส.ต. ชลวทิย์    ธรรมสาร 5580002477 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
292 ส.อ. ทรงกรด    เกลาฉีด 5580002610 มทบ.41 ต.ค. 62 4021/62
293 ส.อ. ทชัชัย    สวนไทยสง 5580002629 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
294 ส.ต. ธนาคม    ขุนทอง 5580002674 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
295 ส.ต. ธรีวฒัน์    ภู่สวสัด์ิ 5580002721 ทม.ร.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 ส.ต. พสิิทธิ ์   สุนทรรัตน์ 5580002954 ทม.ร.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
297 ส.ต. วรีะวฒัน์  กันใจแก้ว 5580003187 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
298 ส.ต. ศักด์ิชัย    ปรึกษา 5580003228 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
299 ส.ต. ศักด์ิชัย    ภาพมิน 5580003229 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
300 ส.ต. สุคิด    โคตรทพิย์ 5580003345 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
301 ส.ต. สุวทิย์    ตุ่นกลาง 5580003399 ทม.ร.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
302 ส.อ. อนุพนัธ ์   แสงหรัิญ 5580003462 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
303 ส.อ. อิทธชิัย    ไขไพรวนั 5580003555 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
304 นนร. นราธปิ    นูวบตุร 5580003691 ร.16 พนั.2 พ.ย. 62 4541/62
305 นนร. หรรษธร  ระฤกชาติ 5580003769 ทม.ร.1 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
306 ส.อ. ทกัษณิ    เถากายา 5580004257 ธ.ปราจีนบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
307 ส.ต. วรีพงษ ์ ขันทะลักษณ์ 5580004628 สพ.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
308 ส.อ. ปฏภิาน    แสนค า 5580004965 ธ.ปราจีนบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
309 อส.ทพ. อนุรักษ ์   ค าปคิา 5580005223 กรม ทพ.21 พ.ย. 62 4541/62
310 นาย นัฐพงศ์    พฒุฤทธิ์ 5580005399 กรส.สก.ทบ. ก.ค. 62 2421/62
311 อส.ทพ. จักราวธุ    นะดี 5580005934 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
312 พลฯ นัฐธ ี   วรรณสมพร 5580007953 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
313 ส.ต. ยุทธศาสตร์  พงษร์อดเจริญ 5580008030 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
314 ส.อ. บญัชา    พสัดุสาร 5580008203 ร.5 พ.ย. 62 4541/62
315 พลฯ อุราญ    หอ่นาค 5580009178 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
316 จ.ส.ท. ธชัเศรษฐ์  อุดมสุริยโชติ 5580010294 ธนาณัติ พ.ย. 62 4541/62
317 อส.ทพ. สัตยา    ปญัญาวชิัย 5580010647 กรม ทพ.23 พ.ย. 62 4541/62
318 อส.ทพ. กมล    พานิชสมบติั 5580011659 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
319 อส.ทพ. กฤตภาค    เส้งสกูล 5580011660 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
320 อส.ทพ. คมกริช  นนทะค าจันทร์ 5580011669 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
321 อส.ทพ. วฒันา    บตุรประเสริฐ 5580012194 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
322 ส.ท. เกรียงไกร    ทองส าริต 5580013507 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
323 นนส. ไชยณรงค์    ค ามุข 5590000088 มทบ.210 พ.ย. 62 4541/62
324 พล.อส. ภาคิน    รุจิรเมธา 5590000593 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 62 5041/62
325 นาย พงศกร    นครไธสง 5590000634 ธนาณัติ พ.ย. 62 4541/62
326 นนส. มรุต    ลาญาติ 5590001851 ทม.ร.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
327 อส.ทพ. ชะเลงศักด์ิ  นาคงาม 5590002149 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
328 อส.ทพ. ปยิะ    อินทรนุช 5590002154 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
329 ส.ท. สุรศักด์ิ    หนันุภาพ 5590002157 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
330 นาย ธรีพฒัน์    ธนสุกิจ 5590005867 ส่วนกลาง พ.ย. 62 4541/62
331 อส.ทพ. วรีวธุ    ภู่มาก 5590006487 กรม ทพ.41 พ.ย. 62 4541/62
332 ส.ต. เกรียงไกร    แก้วแดง 5590007176 พล.ป. พ.ย. 62 4541/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 นาง นงคราญ    อาจสาลี 5590007279 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ธ.ค. 62 5041/62
334 พลฯ กมัยธร    เสนาบญุ 5590007532 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ธ.ค. 62 5041/62
335 ส.อ. จิระเดช    ศิริปโชติ 5590008077 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 62 5041/62
336 น.ส. นิตยา    เชื้อโชติ 5590008299 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 62 5041/62
337 นาง ดรรชนี    กายะบศุย์ 5590009220 รร.จปร. ต.ค. 62 4021/62
338 นาง ล าพวน    ดิษฐเนตร 5590009225 รร.จปร. ต.ค. 62 4021/62
339 พลฯ นพเก้า    ค าฝ้ัน 5590009442 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
340 นาย ชัยยุทธ    โมฬีชาติ 5590009486 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 62 5041/62
341 น.ส. ละออง    หอมนาง 5590009487 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 62 5041/62
342 อส.ทพ. เฉลิมวฒิุ  ดวงอินทร์ 5590009731 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
343 อส.ทพ. วโิรจน์    คงถึง 5590009748 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
344 นาง เพญ็ศรี    ธรรมรัตน์ 5590010339 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
345 นาย อภสิิทธิ ์   ธรรมรัตน์ 5590010340 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
346 นาง อ าภยั    ขันทะลักษณ์ 5590010483 สพ.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
347 นาย อมรเทพ    บญุยิ่ง 5590012344 ธ.เดอะมอลล์-บางแค ธ.ค. 62 5041/62
348 ร.ต. ณัฐพนธ ์   พงษศิ์ลา 5590012597 ร.23 พนั.3 พ.ย. 62 4541/62
349 นาย อานนท ์   ณ นคร 5600000621 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
350 นาง บรรเจิด    นาคะศิริ 5600000939 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
351 ร.ต.ท. ปรัชญา  นาคะศิริ 5600000940 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
352 ส.ท. พลวรรธน์  นาคะศิริ 5600000941 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
353 นนส. กฤษดา    มูลวนัดี 5600002187 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
354 นนส. ดนัย    เกษแก้ว 5600002412 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
355 นนส. อภสิิทธิ ์   ไผ่งาม 5600003026 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
356 นนส. เกรียงศักด์ิ    วฒิุ 5600003318 ทม.ร.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
357 นนส. ณัฐพล    ชูสวา่ง 5600003429 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
358 นนส. ธรีะพงษ ์   รัตนวนั 5600003507 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
359 นนส. ปานเทพ  พวงสมบติั 5600003555 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
360 ส.ท. สุเมธ    กิจสวรรค์ 5600003808 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
361 ส.ต. สุรชาติ    หรรษกุล 5600003812 ทม.ร.1 รอ. พ.ย. 62 4541/62
362 ส.ท. อภสิิทธิ ์   จงกล 5600003850 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
363 ส.อ. ภาณุพงศ์  พมิพม์าศ 5600004031 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี ธ.ค. 62 5041/62
364 พลฯ กรกฎ    เพชรรัตน์ 5600005350 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
365 พลฯ กัมพล    ไม้หอม 5600005352 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
366 พลฯ นัฐพงษ ์   กองแก้ว 5600005366 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
367 พลฯ ปยิะพงษ ์   ปสัสา 5600005369 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
368 พลฯ พงศกร  ทพิย์อักษร 5600005370 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
369 พลฯ ภมูินทร์    ขันศรี 5600005373 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 พลฯ เริงชัย    โสมรักษ์ 5600005376 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
371 พลฯ สมเกียรติ    รัดตะคุ 5600005380 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
372 พลฯ สุนทร    บญุวรรณ์ 5600005383 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
373 อส.ทพ. วฒันา    เหมันตา 5600005759 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
374 ส.ต. สุทธพิร  ชลธชิานันท์ 5600008375 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
375 ส.ต. นัฐพล    รอยรส 5600008676 ช.พนั.2 พล.ร.2 รอ. พ.ย. 62 4541/62
376 ส.ท. เรวตัร    สุโรพนัธ์ 5600009466 ธ.สระบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
377 พลฯ วรัิตน์    วงศา 5600009772 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
378 ร.ต. คงพจน์    วรุิฬหพ์จน์ 5600010431 พนั.สร.5 ต.ค. 62 4021/62
379 อส.ทพ. ธนาคาร    โม้ลา 5600011470 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
380 อส.ทพ. วรีพจน์  ประทมุเขต 5600011811 กรม ทพ.22 พ.ย. 62 4541/62
381 นนร. จิตศักด์ิ  ล้วนศรีมงคล 5600012253 ป.6 พนั.23 พ.ย. 62 4541/62
382 นนร. ธนภทัร  ปิ่นตบแต่ง 5600012296 ทม.ร.11 พนั.1 รอ. ต.ค. 62 4021/62
383 อส.ทพ. ยุทธพงษ ์ สุวรรณรัตน์ 5600012734 กรม ทพ.47 พ.ย. 62 4541/62
384 พลฯ ไชยพจน์    ทองหอ่ 5600013023 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
385 พลฯ นพพร    พมิเสน 5600013027 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
386 พลฯ ปฏพิาน    ขอดแก้ว 5600013029 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
387 พลฯ เมษา  สหสัรังสิกุล 5600013033 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
388 พลฯ รัฐธรรมนูญ กล่ินศรีสุข 5600013034 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
389 พลฯ วรีพงษ ์   พนูแสง 5600013036 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
390 พลฯ วรีะศักด์ิ  โกมลช่อมาลี 5600013037 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
391 ส.ต. วบิลูย์พล    พรหมทา 5600013716 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
392 อส.ทพ. ศัตยา    ผาสุข 5600013718 กรม ทพ.22 พ.ย. 62 4541/62
393 พลฯ เกรียงไกร  จันทร์ปาน 5610000438 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
394 พลฯ จักกราวธุ    อิ่มใจ 5610000439 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
395 พลฯ จักรกฤช    ศรีรักษา 5610000440 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
396 พลฯ เฉลิมพล    นนทศักด์ิ 5610000441 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
397 พลฯ ทนงศักด์ิ    รอดเจริญ 5610000442 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
398 พลฯ ธนพงศ์    สุระยอด 5610000443 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
399 พลฯ ปยิะพงศ์    จงดู 5610000445 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
400 พลฯ สุพชัย    ชาติเหน้ย 5610000446 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
401 พลฯ ชูศักด์ิ    หมวดยอด 5610000607 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
402 พลฯ ธวีรุฒ    จิตรตรง 5610000609 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
403 พลฯ นราพงษ ์ รอดเจริญ 5610000610 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
404 พลฯ ปยิณัฐ    ค าแก้ว 5610000611 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
405 พลฯ รัชพล    จันทบ ารุง 5610000613 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
406 พลฯ อาคม    วงศ์สักก์ศิริ 5610000617 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 พลฯ อาทติย์    สังคะสินธ์ 5610000618 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
408 พลฯ พงษสิ์ทธิ ์   จงจิตร 5610000657 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
409 พลฯ เอกพล  เพยีรประดิษฐกุล 5610000659 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
410 พลฯ กฤติพงศ์  จันทร์แปลก 5610001010 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
411 พลฯ กิตติพงษ ์   บญุพนัธ์ 5610001011 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
412 พลฯ ณัฐพล    อินทจ าปา 5610001012 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
413 พลฯ นัฐพงษ ์   จันทร์จอม 5610001014 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
414 พลฯ นันทวฒัน์  กิ่งนางแย้ม 5610001015 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
415 พลฯ เบนซ์    โกปั้น 5610001016 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
416 พลฯ ปยิะ    นาคพุ่ม 5610001019 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
417 พลฯ มงคลชัย    ไชยศรี 5610001022 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
418 พลฯ เอกราช    บญุพนัธุ์ 5610001027 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
419 พลฯ จีระวฒัน์    รักปล้ืม 5610001062 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
420 พลฯ วรีพงศ์    สามงามพุ่ม 5610001066 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
421 พลฯ สุธ ี   เพช็รทองนวล 5610001069 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
422 พลฯ อภวิฒัน์    ศักดา 5610001070 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
423 อส.ทพ. ธวทิย์  จันทร์ช่วง 5610001510 กรม ทพ.48 พ.ย. 62 4541/62
424 อส.ทพ. ฤทธิช์ัย  โคตนาม 5610001547 กรม ทพ.48 พ.ย. 62 4541/62
425 อส.ทพ. แสงอรุณ  มณีรัตน์ 5610001598 กรม ทพ.48 พ.ย. 62 4541/62
426 อส.ทพ. อนนท ์ สุมามาลย์ 5610001604 กรม ทพ.48 พ.ย. 62 4541/62
427 ส.ท. อภนิันท ์ ค าเกิด 5610001986 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ ธ.ค. 62 5041/62
428 พลฯ นฤพล    มุณีวรรณ์ 5610002013 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
429 พลฯ กฤษฏา    ช านาญ 5610002027 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
430 พลฯ โกสินธ ์   จงเทพ 5610002028 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
431 พลฯ จีรศักด์ิ    พรีพรม 5610002029 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
432 พลฯ ชนะพงษ ์ เกียมขุนทด 5610002030 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
433 พลฯ ณัฐพนธ ์   ทวผีล 5610002031 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
434 พลฯ ธนพล    นาประกอบ 5610002032 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
435 พลฯ ธนากร    ศรีทอง 5610002033 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
436 พลฯ ธวชัชัย    มาพุ่ม 5610002034 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
437 พลฯ นพดล    ต้นทอง 5610002036 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
438 พลฯ พงศ์พนัธุ ์   พกุค า 5610002037 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
439 พลฯ ราชัน    ชมเชย 5610002038 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
440 พลฯ วรพจน์    สิงหโ์ต 5610002039 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
441 พลฯ วรีะพล    สุขประเสริฐ 5610002040 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
442 พลฯ ส าราญ    ประกอบแสง 5610002041 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
443 พลฯ สุรศักด์ิ    สืบภู่ 5610002042 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
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444 พลฯ อดิศักด์ิ    เปล่ียนนอก 5610002044 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
445 พลฯ อธวิฒัน์    สร้อยทอง 5610002045 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
446 ส.ต. คุณานนต์    สุวรรณฉวี 5610002372 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ ธ.ค. 62 5041/62
447 ส.ท. กฤษฎา    สถานต้ิน 5610003201 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ ธ.ค. 62 5041/62
448 ส.ท. เจษฎากร    ทองส่องสี 5610003311 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
449 ส.ท. ญาณโชติ    ช่วยชูหนู 5610003350 ธ.เพชรบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
450 ส.ท. ปติิภมูิ    มานนท์ 5610003604 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
451 นนส. ปยิะนัฐ    โสภากันต์ 5610003607 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ ธ.ค. 62 5041/62
452 ส.ท. พรชัย    ศรีพนาบงกช 5610003640 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ธ.ค. 62 5041/62
453 ส.ต. พรชัย    สินงาม 5610003642 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
454 นนส. มาณพ    อินลี 5610003732 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
455 ส.ท. วรวทิย์    โสชัยยัน 5610003784 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ธ.ค. 62 5041/62
456 ส.ท. วศิน    ชาวแปดร้ิว 5610003799 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
457 ส.ท. ศรายุทธ    ธนะวยั 5610003875 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
458 ส.ท. อนุพงษ ์   บญุค า 5610004033 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ ธ.ค. 62 5041/62
459 พลฯ กฤษฎา    หลุ่ยจิ้ว 5610004155 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
460 พลฯ ชัยวฒัน์    ธมิากูล 5610004157 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
461 พลฯ ณรงค์ศักด์ิ    ส้มเกิด 5610004158 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
462 พลฯ ณฤเดช    คงสันต์ 5610004159 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
463 พลฯ ณัฐพงศ์    แย้มแก้ว 5610004160 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
464 พลฯ ไตรภพ    ฮ่ันสกุล 5610004161 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
465 พลฯ ธนวร์ี    สุวรรณ์ 5610004162 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
466 พลฯ พฒันพงษ ์   ส้มเกิด 5610004165 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
467 พลฯ ฤทธไิกร    แข็งมาก 5610004167 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
468 พลฯ ศรเพชร    รักษาพนัธ์ 5610004168 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
469 พลฯ สัญลักษณ์    เฮงอุดม 5610004171 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
470 พลฯ อนุวฒัน์    ศรีสมโภชน์ 5610004173 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
471 พลฯ ณัฏฐวฒิุ    ช่วยชูกล่ิน 5610004520 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
472 พลฯ นันทวฒิุ    จิตราภริมย์ 5610004522 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
473 พลฯ พรชัย    รักษร์อด 5610004523 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
474 พลฯ วฒันะชัย    กรดมาก 5610004524 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
475 พลฯ อภสิิทธิ ์   แทน่เกิด 5610004526 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
476 พลฯ อัษฎาวธุ    จันทราช 5610004527 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ย. 62 4541/62
477 พลฯ จักรกฤษ    สารพษิ 5610004839 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
478 พลฯ ชุติเทพ    แก่นพมิาย 5610004843 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
479 พลฯ ธนพล    ผาสี 5610004846 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
480 พลฯ วนีัส    มะนาวนอก 5610004848 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
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481 พลฯ สมพาน    ปะวะเค 5610004849 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
482 พลฯ สุรเดช    เสนสี 5610004850 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
483 พลฯ สุริยา    บวัทมุ 5610004851 พล.ม.1 พ.ย. 62 4541/62
484 พลฯ ณัฐพล    ทาหอม 5610005129 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
485 พลฯ ธนัญชัย    กาสิทธิ์ 5610005131 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
486 พลฯ สุรศักด์ิ    กอทอง 5610005136 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
487 อส.ทพ. ณัฐวฒิุ  เพชรประพนัธ์ 5610005253 กรม ทพ.48 พ.ย. 62 4541/62
488 อส.ทพ. ธนโชติ    ปราสาร 5610005354 กรม ทพ.23 พ.ย. 62 4541/62
489 พลฯ ณัฐพล    ภมูิประพนัธ์ 5610005412 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
490 พลฯ ดนัยเทพ    วนัทา 5610005413 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
491 พลฯ เนติพงศ์    ผลพนัธ์ 5610005420 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
492 พลฯ ปริญญา    บตุรบวั 5610005424 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
493 พลฯ ปรีดา    ดีสะอาด 5610005425 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
494 พลฯ พนมพร    ลาภาชาติ 5610005427 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
495 พลฯ พชิชากร    รัตนสิทธิ์ 5610005428 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
496 พลฯ วรีวฒัน์    แก้วค า 5610005430 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
497 พลฯ ศักดา    จารุพงษ์ 5610005431 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
498 พลฯ เศรษฐพงศ์    บญุลา 5610005432 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
499 พลฯ สมชาย    สิถินวนั 5610005433 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
500 พลฯ สัจวา    พลาโส 5610005434 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
501 พลฯ สิทธพิงศ์    สลักค า 5610005435 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
502 พลฯ แสงสุรี    แสนพล 5610005436 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
503 พลฯ อานนท ์   งามทวี 5610005441 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
504 นาง เกษร    ศรีทอง 5610005483 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ธ.ค. 62 5041/62
505 พลฯ ชนะ    บญุทศ 5610006073 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
506 พลฯ ชนะ    แสงตะวนั 5610006074 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
507 พลฯ ชัยอนันต์    เขตอนันต์ 5610006076 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
508 พลฯ นพดล    รามขาม 5610006083 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
509 พลฯ น าชัย    สุรันนา 5610006084 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
510 พลฯ นิรันดร์    ไชยหลวง 5610006085 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
511 พลฯ บญัชา    ก้อมมณี 5610006086 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
512 พลฯ พงษสิ์ทธิ ์   กาลวบิลูย์ 5610006088 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
513 พลฯ ภานุพงษ ์   ดวงสมร 5610006090 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
514 พลฯ ภานุวฒัน์    ภาคี 5610006091 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
515 พลฯ วชิาชาญ    มีแสง 5610006096 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
516 พลฯ ศรัณยพงศ์  โพธิอ์่อน 5610006097 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
517 พลฯ ศราวธุ    วมิลศรี 5610006098 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
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518 พลฯ อับดุลฮากีน    เต๊ะ 5610006099 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
519 พลฯ อีหม่าน  ยีสะแลแม 5610006100 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
520 พลฯ เอกชัย  ด ารงสกุลไดร 5610006101 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
521 ส.ต. กรวฒิุ    ชูเอม 5610006208 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 62 5041/62
522 พลฯ โชคอนันต์  บญุแถม 5610006228 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
523 พลฯ ณัฐนนท ์ สุวรรณภาพ 5610006229 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
524 พลฯ ต้นเพชร  วงศ์ละคร 5610006230 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
525 พลฯ ทองดี   บวัหลาย 5610006231 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
526 พลฯ ธนชาติ  พบิลูย์ศักด์ิโสภณ 5610006233 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
527 พลฯ ธนากร    ทาบดุดี 5610006234 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
528 พลฯ ธนุ    สายจันทร์ 5610006235 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
529 พลฯ ธรีะยุทธ    พดัเย็น 5610006237 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
530 พลฯ นันทวฒั    นอลา 5610006239 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
531 พลฯ ประดิษฐ์    มณีสาย 5610006241 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
532 พลฯ ปองพจน์    บวัขาว 5610006243 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
533 พลฯ พงษศิ์ริ    ศรีริบตุร 5610006244 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
534 พลฯ พนัธวิา    ตาลหอม 5610006245 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
535 พลฯ พชิิตชัย    แก้วกิ่ง 5610006246 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
536 พลฯ มะโนธรรม    สารัตน์ 5610006248 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
537 พลฯ เมธา    จักรค า 5610006249 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
538 พลฯ ยุทธพิงศ์    ทณิพฒัน์ 5610006250 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
539 พลฯ วนัเฉลิม    จันทร์เขียว 5610006252 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
540 พลฯ วฒิุชัย    โกศล 5610006254 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
541 พลฯ ศราวธุ    สายทอง 5610006255 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
542 พลฯ สังคม    คันธี 5610006258 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
543 พลฯ สัตยา    โกสม 5610006259 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
544 พลฯ สิทธพิงษ ์   ส่งสุข 5610006260 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
545 พลฯ สุริโย    ปญัญาวฒิุ 5610006263 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
546 พลฯ อนนท ์   บตุรบาล 5610006265 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
547 พลฯ อภรัิกษ ์   จันตา 5610006268 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
548 พลฯ อาทติย์    สุกใส 5610006270 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
549 นาย สมใจ    สุวะรัตน์ 5610006382 ธ.กาฬสินธุ์ ธ.ค. 62 5041/62
550 พลฯ ธนโชติ    วนัดี 5610006423 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
551 พลฯ สุรเดช    พรมลา 5610006445 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
552 ส.ต. ธญัวสิิษฏ ์   จ าปา 5610008314 ร.5 พนั.2 พ.ย. 62 4541/62
553 ส.ต. สุรศักด์ิ    หลายแหง่ 5610008462 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
554 พลฯ ปิ่นพงศ์    ทวธีง 5610010028 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
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555 พลฯ มารุต    คงบญุ 5610010032 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
556 พลฯ วรวฒิุ    วงศ์เขียว 5610010035 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
557 พลฯ ศรัณย์    ระดาบตุร 5610010036 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
558 อส.ทพ. เขื่อนเพชร  ละออออง 5610010213 กรม ทพ.22 พ.ย. 62 4541/62
559 พลฯอาสา ศราวธุ    จารพล 5610010258 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
560 อส.ทพ. อภชิัย    ขุนจิตร 5610010690 กรม ทพ.46 พ.ย. 62 4541/62
561 พลฯ ณัฐพล    พลราช 5610010845 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
562 พลฯ ทศพร    นนทศิ์ริ 5610010846 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
563 พลฯ พงศกร    นักล าพนัธ์ 5610010849 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
564 พลฯ เมธา    จันทสิงห์ 5610010851 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
565 พลฯ อานนท ์   ลาวลัย์ 5610010853 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
566 อส.ทพ.หญิง สุดปรารถนา    สดสวสัด์ิ 5610010912 กรม ทพ.22 พ.ย. 62 4541/62
567 อส.ทพ. ธรรมนูญ  รัตนบษุยาพร 5610010917 กรม ทพ.46 พ.ย. 62 4541/62
568 พลฯอาสา ก่อเกียรติ  จงสืบสุข 5610010924 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
569 พลฯอาสา กิตติศักด์ิ  กิรัมย์ 5610010925 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
570 พลฯอาสา เกริกพล  ดวงจิตร 5610010926 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
571 พลฯอาสา จตุพร  เหล่ากาแฝง 5610010928 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
572 พลฯอาสา ซุลบาลาดี  มะลี 5610010932 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
573 พลฯอาสา นิพนธ ์ ทองจอก 5610010940 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
574 พลฯอาสา นิเวศน์  สืบปาละ 5610010941 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
575 พลฯอาสา ปญุญพฒัน์  ฝัดสุภาพ 5610010943 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
576 พลฯอาสา ไพซอล  มะสีละ 5610010945 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
577 พลฯอาสา ฤทธชิัย  สุวรรณศักด์ิ 5610010947 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
578 พลฯอาสา ศรุต  วรรณสิม 5610010948 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
579 พลฯอาสา อนุชา  พรมศิลา 5610010951 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
580 พลฯอาสา อิบรอเฮม  พศิแลงาม 5610010954 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
581 อส.ทพ. ธรีวฒัน์  ชนะสิทธิ์ 5610011265 กรม ทพ.48 พ.ย. 62 4541/62
582 อส.ทพ. อัมรินทร์  พนัธฤ์ทธิด์ า 5610013429 กรม ทพ.48 พ.ย. 62 4541/62
583 อส.ทพ. จตุพล    เจเถื่อน 5610013728 กรม ทพ.11 พ.ย. 62 4541/62
584 พลฯ ณัฐพงษ ์   สุวรรณสาร 5610013894 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
585 พลฯ ทศวรรษ    จันใด 5610013897 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
586 พลฯ ธวชัชัย    แก้วกัญญา 5610013899 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
587 พลฯ ธรีวฒิุ    ปาสลัก 5610013902 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
588 พลฯ นฤเบศร    บรุะ 5610013907 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
589 พลฯ นิติพล    ภกัดี 5610013909 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
590 พลฯ พนัธนนท ์แก้วหารอด 5610013916 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
591 พลฯ ยศภทัร    ปางชาติ 5610013921 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
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592 พลฯ อภชิาติ    แสงบตุร 5610013944 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
593 พลฯ อภนิันท ์   อินจ าปา 5610013945 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
594 พลฯ โชติวติั    จ ารอง 5610013973 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
595 พลฯ ณัฐพงษ ์   ศรีงาม 5610013977 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
596 พลฯ ประวฒัน์    อนุสนธิ์ 5610013987 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
597 พลฯ ภคัพงษ ์   สวยรูป 5610013991 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
598 พลฯ ภานุเดช    ผาจันทร์ 5610013992 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
599 พลฯ วทิยา    ชาหา 5610013998 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
600 พลฯ วรัิช    ส่ิงสิน 5610013999 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
601 พลฯ อนันต์ศักด์ิ    หงษา 5610014011 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
602 พลฯ อัษฏาวธุ    มานุช 5610014017 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
603 อส.ทพ. อานนท ์   บญุรักษ์ 5620000479 กรม ทพ.48 พ.ย. 62 4541/62
604 ส.ต. พทิยาคม    สียางนอก 5620002034 ร.9 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
605 พลฯ วชัรพล    สาระพาย 5620002532 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
606 ส.ต. ธนา    ปั้นงา 5620002808 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
607 นาง อมรภคั    ภมุรินทร์ 5620002819 ทม.ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 62 4021/62
608 พลฯ ธรีะพงษ ์ จันทะโยธา 5620003689 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
609 พลฯ นัสทชัย    มณียศ 5620003691 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
610 พลฯ พรพจน์  ธรีะเดชคชา 5620003697 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
611 พลฯ ภานุพงษ ์ จ าปาเทศ 5620003699 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
612 พลฯ วราศักด์ิ  อัจฉฤกษ์ 5620003704 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
613 พลฯ สุธชิัย    นาดี 5620003709 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
614 พลฯ อานนท ์   ควรคง 5620003715 พนั.จจ.รอ. พ.ย. 62 4541/62
615 อส.ทพ. ธนกร  ปานด ารงค์ 5620004209 กรม ทพ.46 พ.ย. 62 4541/62
616 อส.ทพ. สักรี    แซบากา 5620004254 กรม ทพ.46 พ.ย. 62 4541/62
617 อส.ทพ. อิบรอฮิม  สะตาปอ 5620004276 กรม ทพ.46 พ.ย. 62 4541/62
618 น.ส. รัชกร    ลุนชัยภา 5620004592 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง ก.ย. 62 3481/62
619 พลฯ ณัฐกรณ์    แก่นค า 5620006181 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
620 พลฯ ถาวร    แสงนนท์ 5620006186 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
621 พลฯ ธนกร    ฝอยทอง 5620006189 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
622 พลฯ ธนา    พนัธมุา 5620006190 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
623 พลฯ ธนากร    อ่อนสี 5620006191 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
624 พลฯ นวพรรษ  แสนณรงค์ 5620006199 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
625 พลฯ ภาคภมูิ  กาญจนพฒัน์ 5620006220 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
626 พลฯ ภาคภมูิ    มิ่งขวญั 5620006221 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
627 พลฯ วเิชียร    พุ่มจันทร์ 5620006233 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
628 พลฯ วทิยา    พาพรม 5620006234 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
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629 พลฯ ศุภณัฐ  ด่านรัตนโภคินันท์ 5620006244 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
630 พลฯ อาทติย์พงษ ์ ทองเกล้ียง 5620006269 ร.6 พนั.1 พ.ย. 62 4541/62
631 นาง เจริญ    ถึงเสียบญวน 5620007100 ธ.สามพราน-นครปฐม ธ.ค. 62 5041/62
632 นาง นิพาวรรณ  ถึงเสียบญวน 5620007101 ธ.สามพราน-นครปฐม ธ.ค. 62 5041/62
633 นาย พสิิฐ    ถึงเสียบญวน 5620007103 ธ.สามพราน-นครปฐม ธ.ค. 62 5041/62
634 ส.อ. สุรศักด์ิ    ถึงเสียบญวน 5620007105 ธ.สามพราน-นครปฐม ธ.ค. 62 5041/62
635 อส.ทพ.หญิง สุภสัสร  แสงมณี 5620007127 ทภ.4 ต.ค. 62 4021/62
636 นาง ระมล    นุ่มพบิรูณ์มาน 5620007689 ธ.โลตัส ประชาชื่น ธ.ค. 62 5041/62
637 น.ส. ชรินทร์ฎา    จันทร์นวล 5620008100 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 62 5041/62
638 นาย ไทย    ศรีทอง 5620011010 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ธ.ค. 62 5041/62
639 ส.อ. กรพนิธุ ์   จ าปานวน 5620015180 ส่วนกลาง พ.ย. 62 4541/62
640 นาง พรรณี    ไชยพนัธุ์ ต101498/28 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
641 ร.ต. วโิรจน์    นิลเนียม ต103220/28 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
642 จ.ส.อ. ทองใบ  กฤษณกาฬ ต103733/28 ธ.ศรีสะเกษ ธ.ค. 62 5041/62
643 จ.ส.อ. นฤสรณ์  อ่อนส าอางค์ ต105064/28 ธนาณัติ พ.ย. 62 4541/62
644 นาง อารีย์    ข าสุขเปี่ยม ต105610/28 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ ธ.ค. 62 5041/62
645 นาง จรรยา    ศรีรอด ต106890/28 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
646 นาง อารุณ    บญุเกิด ต107022/28 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
647 นาง สงบ    ก าหยุด ต107125/29 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 62 5041/62
648 พ.ต. ศิริ    สุวรรณ ต108484/29 ธ.เซ็นทรัล ช.ม. ธ.ค. 62 5041/62
649 จ.ส.อ. สุชีพ  บงิกระโทก ต115655/29 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 62 5041/62
650 ร.ต. ยศพทัธ ์   ใจจุมปู ต118287/29 ธ.เทงิ ธ.ค. 62 5041/62
651 นาง ราตรี    เศรษโส ต120181/29 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
652 นาง ละเอียด  ต้ังธรรมธติิ ต123381/29 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ธ.ค. 62 5041/62
653 นาย สุธ ี   คุ้มครอง ต124225/29 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 62 5041/62
654 นาง สุภา    คุ้มครอง ต124226/29 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 62 5041/62
655 นาง สมภพ    พวงมาลา ต124682/29 ธ.กระบี่ ธ.ค. 62 5041/62
656 จ.ส.อ. ธนาวนิน์    ค าดี ต128188/30 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 62 5041/62
657 นาย ไหม    ทองสา ต130205/30 ธ.หล่มสัก ธ.ค. 62 5041/62
658 นาง รัตนา    แสงทอง ต131261/30 ธ.อยุธยา ธ.ค. 62 5041/62
659 นาย ธง    ปิ่นทอง ต132145/30 ธ.กาญจนบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
660 นาง นิภาพรรณ  กริตาคม ต138098/30 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
661 จ.ส.อ. เกศรินทร์  ข าเปร่ืองเดช ต142340/30 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
662 นาง บาง    อ่วมวงษ์ ต144141/30 ธ.ถ.ติวานนท์ ธ.ค. 62 5041/62
663 นาง กมลวรรณ    นิรัติศัย ต145733/30 ธ.ล าปาง ธ.ค. 62 5041/62
664 จ.ส.อ. สุพจน์    เชาวพอ้ง ต146616/31 ธ.นครศรีธรรมราช ธ.ค. 62 5041/62
665 ส.อ. วนัชัย    เผือกเผ่า ต147145/31 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 62 5041/62
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666 น.ส. สุมิตรา  ประเสริฐวงศ์ ต147765/31 ธ.สาธปุระดิษฐ์ ธ.ค. 62 5041/62
667 นาง นวล    งามนาเสียว ต152553/31 ธนาณัติ พ.ย. 62 4541/62
668 นาง สมคิด    สรรพานิช ต152599/31 ธ.ประชานิเวศน์ 1 ธ.ค. 62 5041/62
669 นาย ชอน    ชาธพิา ต153337/31 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ธ.ค. 62 5041/62
670 พ.ต. ประทนิ    พมิพส์า ต153752/31 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 62 5041/62
671 น.ส. บญุมี    โฆษณา ต157666/31 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
672 นาง เยาวรัตน์  จันทะวงษา ต162244/31 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 62 5041/62
673 น.ส. เฉลียว    ทดัเกษ ต162742/31 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 62 5041/62
674 นาง ปญัโต  นาคะอินทร์ ต163011/31 ธ.สกลนคร ธ.ค. 62 5041/62
675 นาง นารี    บวัขาว ต166805/31 ธ.สกลนคร ธ.ค. 62 5041/62
676 น.ส. ฉัฐนันท ์ หอมกล่ินอุบล ต167351/31 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ธ.ค. 62 5041/62
677 นาง ญาณิน    ครุฑไทย ต168637/32 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ธ.ค. 62 5041/62
678 จ.ส.อ. พรทพิย์  เหลืองอ่อน ต169030/32 ธ.นครศรีธรรมราช ธ.ค. 62 5041/62
679 ร.ต. กนกพงษ ์ อินทรก าแหง ต169275/32 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 62 5041/62
680 นาง ยุทพิย์  เรืองศรี ต175504/32 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 62 5041/62
681 จ.ส.อ. ญานวาทกิ  จุฑาวรรธนา ต178125/32 ธ.จันทบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
682 นาง อาลัย    เหลืองอ่อน ต183548/32 ธ.นครศรีธรรมราช ธ.ค. 62 5041/62
683 นาง ใครทอน    กางทอง ต188181/32 ธ.สกลนคร ธ.ค. 62 5041/62
684 นาง สมใจ    ด้วงบวั ต189999/32 ธ.พษิณุโลก ธ.ค. 62 5041/62
685 นาง จูม    คุ้มบา้นชาติ ต190697/32 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
686 น.ส. สมศรี    แซ่กวง ต192172/32 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
687 นาง ร าไพ    งามผล ต192242/32 ธ.บางบวั ธ.ค. 62 5041/62
688 นาย ประทปี    มณีแสง ต192570/32 ธ.อุทยั-อยุธยา ธ.ค. 62 5041/62
689 ส.อ. สุชาติ    กล่ินชาติ ต196730/33 ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ธ.ค. 62 5041/62
690 นาง สมบติั    สมัครเขตรการ ต197537/33 ธ.งามวงศ์วาน ธ.ค. 62 5041/62
691 นาง ดวงรัตน์  ผงประเสริฐสกุล ต197538/33 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ธ.ค. 62 5041/62
692 นาง ทองดี    สุขุประการ ต198061/33 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ธ.ค. 62 5041/62
693 นาย มงคล    สุขุประการ ต198062/33 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ธ.ค. 62 5041/62
694 นาง ตรีสุคนธ ์   เสมทรัพย์ ต199302/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ธ.ค. 62 5041/62
695 นาง พรรณี    อ่อนส าอางค์ ต200624/33 ธนาณัติ พ.ย. 62 4541/62
696 นาง แดง    จาติเกตุ ต201526/33 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง ธ.ค. 62 5041/62
697 นาย สมพงษ ์   หร่ังกระโทก ต201812/33 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 62 5041/62
698 นาย จ านงค์    สุธรรมวงค์ ต210323/33 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 62 4541/62
699 นาย สมบติั    แววงาม ต210608/33 ส่วนกลาง พ.ย. 62 4541/62
700 นาย สุทศัน์    ทศันิยม ต211265/33 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 62 5041/62
701 นาย สนิท    ภนูาโคก ต211960/33 ธ.นครพนม ธ.ค. 62 5041/62
702 จ.ส.อ. พฒิุพฒัน์ ชัยวฒันาศักด์ิ ต213025/33 ธ.แจ้งวฒันะ ธ.ค. 62 5041/62
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703 นาง มณัญชยา    ผ่องใส ต213568/33 มทบ.39 ม.ค. 61 4901/61
704 นาย วรรณา    นราศรี ต213881/33 ธนาณัติ ส.ค. 62 2961/62
705 นาง นุชรินทร์  บริงค์เวร์ิธ ต214990/33 ธ.ปากช่อง ธ.ค. 62 5041/62
706 นาย ค าต๋ัน    ทาเกิด ต215204/33 ธ.ล าพนู ธ.ค. 62 5041/62
707 นาย กนก    มานะวานิช ต215494/33 ธ.อยุธยา พาร์ค ธ.ค. 62 5041/62
708 นาง รัชนี    มานะวานิช ต215495/33 ธ.อยุธยา พาร์ค ธ.ค. 62 5041/62
709 นาย ส าเริง  ประสพเนตร์ ต215538/33 ธ.อยุธยา ธ.ค. 62 5041/62
710 นาง เสง่ียม    แสงทอง ต215798/33 ธ.อยุธยา ธ.ค. 62 5041/62
711 นาง น้อย    เสถียรโชค ต21601/17 ส่วนกลาง พ.ย. 62 4541/62
712 นาย เอื้อน    บญุมี ต219685/33 ธ.ตาคลี ธ.ค. 62 5041/62
713 นาง สมคิด    ภู่ระโหง ต220661/33 ธ.ปากเกร็ด ธ.ค. 62 5041/62
714 นาง ธนัยาภทัร์   ยื่นเครือ ต223121/33 ธ.กาญจนบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
715 นาง เสง่ียม    เพยีรไลย์ ต225557/34 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 62 5041/62
716 นาง รัชษา  มงคลเกษมบญุ ต229675/34 ธ.ถ.ประชาอุทศิ ธ.ค. 62 5041/62
717 นาง ประภา ทรัพย์ประไพ ต229725/34 ธ.ปากเกร็ด ธ.ค. 62 5041/62
718 นาง จ าเนียร  สมคะเน ต230242/34 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
719 นาย วชิัย  ศรีโคตร ต230649/34 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 62 5041/62
720 นาย บวัพนัธ ์ สังขวเิทยีม ต230953/34 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ธ.ค. 62 5041/62
721 นาง ตุ๊    สังขวเิทยีม ต230954/34 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ธ.ค. 62 5041/62
722 จ.ส.อ. พรชัย    พงษดี์ ต231243/34 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 62 5041/62
723 นาง สมพศิ    มูลถวลิ ต233610/34 ธ.เลย ธ.ค. 62 5041/62
724 นาง พมิพ ์   ประเสริฐนู ต234033/34 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ธ.ค. 62 5041/62
725 นาย สุทธรัิก    มากมาย ต234204/34 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ธ.ค. 62 5041/62
726 น.ส. พเยาว ์   กัดแก้ว ต234732/34 ธนาณัติ พ.ย. 62 4541/62
727 จ.ส.อ. เพิ่มศักด์ิ    ไทธานี ต235611/34 ม.7 พ.ย. 62 4541/62
728 นาย สมบรูณ์    ไทธานี ต235612/34 ม.7 พ.ย. 62 4541/62
729 นาง บญุเรียง    ไทธานี ต235613/34 ม.7 พ.ย. 62 4541/62
730 นาง ทองพนู    สุขเสนา ต23659/18 ธ.ปราจีนบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
731 นาย สง่า    ชูรัตน์ ต238831/34 ธ.ยโสธร ธ.ค. 62 5041/62
732 จ.ส.อ. บญุเรือน  สายสุนา ต240232/34 ธ.บรีุรัมย์ ธ.ค. 62 5041/62
733 น.ส. สุปราณี    แซ่ล้อ ต240497/34 ส่วนกลาง พ.ย. 62 4541/62
734 นาง หนูการ  สุขประเสริฐ ต242682/34 ธ.สกลนคร ธ.ค. 62 5041/62
735 นาง อุ่นเรือน    มั่งมี ต243182/34 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก ธ.ค. 62 5041/62
736 น.ส. บรรจง    โพธิศ์รีนาค ต244840/34 ธ.อ่างทอง ธ.ค. 62 5041/62
737 นาง สมนึก    โตประมาณ ต246060/34 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
738 นาง ส้มโอ    เพยีรถนอมพงษ์ ต24694/18 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 62 5041/62
739 นาง ทบพร    สวสัด์ิโยธนิ ต247362/34 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 62 5041/62

20



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
740 นาย จรัล    มโนสืบ ต248278/35 ธ.อ่าวอุดม ธ.ค. 62 5041/62
741 นาง วภิาณี    บรรหาร ต249304/35 ธ.เซ็นทรัลเวลิด์ ธ.ค. 62 5041/62
742 นาย วรีะยุทธ    ดีศรี ต250436/35 ธ.ชลบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
743 นาง เอื้อง    สุดสงวน ต250685/35 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 62 5041/62
744 นาง ละเอียด    คิมรัมย์ ต250708/35 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 62 5041/62
745 น.ส. สอิ้ง    พรายสวาท ต252/09 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ ธ.ค. 62 5041/62
746 นาง สุนันท ์   วาโยพดั ต254176/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด ธ.ค. 62 5041/62
747 นาง สังเวยีน    ร าพงึ ต256129/35 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
748 นาย อุทศิ    ไชยสิงห์ ต257195/35 ธ.เยาวราช ธ.ค. 62 5041/62
749 นาย ละเมียด  ทศันะโสภณ ต257950/35 ธ.อยุธยา ธ.ค. 62 5041/62
750 นาง ล าดวน    เงินสด ต25838/18 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
751 นาง จุรีมาศ    ทองสุข ต260526/35 ธ.อุทยั-อยุธยา ธ.ค. 62 5041/62
752 นาง ล าดวน    ทองเฟื่อง ต265989/36 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ธ.ค. 62 5041/62
753 นาง สุนันท ์   สุนทรสงฆ์ ต274084/37 ธ.ถนนติวานนท์ ธ.ค. 62 5041/62
754 นาง สนิท    ทองรัตน์ ต275815/37 ธ.บางล าภู ธ.ค. 62 5041/62
755 นาย หน่วง    ทองรัตน์ ต275816/37 ธ.บางล าภู ธ.ค. 62 5041/62
756 น.ส. นุชนาฎ    สุขเกตุ ต277029/37 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ธ.ค. 62 5041/62
757 ส.อ. นิพพิฒัน์    ยิ้มหร่ิม ต278019/37 ธ.ก าแพงแสน ธ.ค. 62 5041/62
758 นาย ประทวน    หงส์เงิน ต27926/18 ธ.บางบวัทอง ธ.ค. 62 5041/62
759 จ.ส.อ. อนุชา    สังข์ลอย ต280887/37 ศอว.ศอพท. พ.ย. 62 4541/62
760 นาง ค าปั่น    สังข์ลอย ต280932/37 ศอว.ศอพท. พ.ย. 62 4541/62
761 นาย ยา    สังข์ลอย ต280933/37 ศอว.ศอพท. พ.ย. 62 4541/62
762 นาง อิศวร์ีพร    แสงจันทร์ ต281518/37 ธ.อยุธยา ธ.ค. 62 5041/62
763 จ.ส.อ. บญุเพง็    ตาทอง ต283161/37 ธ.อ านาจเจริญ ธ.ค. 62 5041/62
764 ส.อ. สมบติั    เพช็รสมบติั ต283288/37 ธ.ปราจีนบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
765 นาง ยุวดี    พชิิตเกริกพล ต286691/38 รร.ร.ศร. พ.ย. 62 4541/62
766 นาย วงศ์ไกรวชิญ์  บริบรูณ์ ต289501/38 ธ.เตาปนู ธ.ค. 62 5041/62
767 นาง สมบติั    กล่ินพยอม ต289939/38 ธ.ช่องนนทรี ธ.ค. 62 5041/62
768 นาง จ าปา    รอบรู้เจริญ ต29886/19 ธ.ชุมแพ ธ.ค. 62 5041/62
769 นาง นลินธรณ์  ฐิติวงศ์วภิาส ต30664/19 ธนาณัติ พ.ย. 62 4541/62
770 น.ส. ชูศรี    ตันสงวนศรี ต41267/22 ธ.สมุทรสาคร ธ.ค. 62 5041/62
771 พ.ท. บญัชา    เจริญศิริ ต41436/22 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ธ.ค. 62 5041/62
772 จ.ส.อ. สุนทร    วลัิยกุล ต41470/22 ธ.พนัสนิคม ธ.ค. 62 5041/62
773 นาง สุปรีดา    คงมณี ต44520/22 ธ.โลตัส ประชาชื่น ธ.ค. 62 5041/62
774 ร.ต. สิทธพิงษ ์   วราวธุวเิชียร ต45949/22 ธ.กาญจนบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
775 นาย ประคอง    วงษแ์น่งน้อย ต51584/23 ธ.เตาปนู พ.ย. 62 4541/62
776 นาง ส าเรียง    ภริมย์ไกรภกัด์ิ ต5167/10 ธ.ปกัธงชัย ธ.ค. 62 5041/62
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777 นาย วนัชัย    ดีปานวงศ์ ต51836/23 ธ.ถ.ติวานนท์ ธ.ค. 62 5041/62
778 จ.ส.อ. สุวฒัน์    แก้วรุ่งเรือง ต52360/23 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 62 5041/62
779 นาง สุภาพ    ประชากูล ต63779/25 ธ.เสนานิคม ธ.ค. 62 5041/62
780 จ.ส.ท. สุรพงษ ์   ไชยพนัธุ์ ต65508/25 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
781 พ.ท. สุรพล    ไทยภกัดี ต66056/25 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
782 จ.ส.อ. เกรียงเดช  ฤทธศัิกด์ิ ต67048/25 ธ.ปทมุธานี พ.ย. 62 4541/62
783 นาง จ าเนียร    คงสวสัด์ิ ต67108/25 ธ.เตาปนู ธ.ค. 62 5041/62
784 นาง สมหมาย    พุ่มพวง ต70215/26 ธ.สกลนคร ธ.ค. 62 5041/62
785 นาย ก าปั่น    แก้วกระจ่าง ต71315/26 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 ธ.ค. 62 5041/62
786 พ.ต. ทรงศักด์ิ    อรจุล ต71877/26 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
787 นาง สันทนา    บริบาล ต74748/26 ธ.ปากเกร็ด ธ.ค. 62 5041/62
788 นาง สมพร    พุ่มไสว ต74821/26 ธนาณัติ พ.ย. 62 4541/62
789 นาย ไพบลูย์    อั่วหงวน ต76560/26 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ ธ.ค. 62 5041/62
790 จ.ส.อ. ยุทธศักด์ิ    สมุหท์ยั ต78720/26 ธ.สูงเม่น ธ.ค. 62 5041/62
791 นาง อารี    พมิพา ต80128/27 ธ.เพชรบรูณ์ ธ.ค. 62 5041/62
792 จ.ส.อ. เฉลิมศักด์ิ    พมิพา ต80864/27 ธ.เพชรบรูณ์ ธ.ค. 62 5041/62
793 จ.ส.อ. สันติ    นาคฤทธิ์ ต82256/27 มทบ.43 ต.ค. 62 4021/62
794 ส.อ. สุทธกิานต์  ศกุนตนาค ต83287/27 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 62 5041/62
795 นาย ชุมพล    ดวงมณี ต85517/27 แผนกอาวธุที่ 3 ต.ค. 62 4021/62
796 นาง สุนันทา    ดวงมณี ต86056/27 แผนกอาวธุที่ 3 ต.ค. 62 4021/62
797 นาง ค าปอง    แก้วรุ่งเรือง ต86441/27 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ธ.ค. 62 5041/62
798 นาย เฉลิม    ร าพงึ ต8700/12 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ธ.ค. 62 5041/62
799 ร.อ. วรัิตน์    เพช็รรัตน์ ต88536/27 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
800 น.ส. ผัน    มากมี ต90212/27 ธ.อยุธยา ธ.ค. 62 5041/62
801 นาย ประเสริฐ    ศรีจันทร์ ต92874/28 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 62 5041/62
802 น.ส. อนุ    ช่วยชูกร ต93402/28 ธ.ถ.เพชรเกษม - บางแค ธ.ค. 62 5041/62
803 จ.ส.อ. ชัยรัตน์    ใจตระหนัก ต94724/28 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 62 4541/62
804 พ.อ. ณรงค์ศักด์ิ    งามเขตต์ ส10120/23 ธ.อยุธยา พ.ย. 62 4541/62
805 นาง ลัคนา    อาจรักษา ส10451/24 ธนาณัติ พ.ย. 62 4541/62
806 น.ส. รัชนี    กมลวาทนิ ส14528/27 ธ.พทัยา ธ.ค. 62 5041/62
807 นาง พมิพ ์   บวัมน ส16129/29 ธ.กรุงเกษม ธ.ค. 62 5041/62
808 พ.อ. เด่น    เปน็สุข ส17554/30 ธ.วงัน้อย ธ.ค. 62 5041/62
809 นาง สมทรง    ศิริจันทร์ ส19744/32 ธ.ถนนพบิลูละเอียด ธ.ค. 62 5041/62
810 พ.ท. ฐานุพงศ์  ธนชัยบบุผารมย์ ส20797/32 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
811 นาง อัมพร    กูบฉิม ส21734/33 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 62 5041/62
812 พ.อ. จิระพงศ์    พงษภ์กัดี ส22578/34 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
813 นาง ทพิย์สุดา    พงษภ์กัดี ส22579/34 มทบ.11 ต.ค. 62 4021/62
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
814 นาง จินตนา    ศรีวรุิฒ ส23329/34 ธ.สกลนคร ธ.ค. 62 5041/62
815 นาง ละออ    ปิ่นเจริญ ส2351/10 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ธ.ค. 62 5041/62
816 นาง อนงค์นาฏ    โมราสุข ส25365/37 ธ.เดอะมอลล์-บางแค ธ.ค. 62 5041/62
817 จ.ส.อ.หญิง รุจิรา  ศรีกัญญา 5410020178 รพ.ค่ายสรรพสิทธปิระสงค์ ก.พ. 63  1/63 สมัครซ้ า
818 ส.อ.ประดิษฐ์   ผู้มีสัตย์ 5590005935 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 63  1/63 สมัครซ้ า

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่ 817 สมัครซ้ ากับหมายเลขทะเบยีน ต273167/36 และล าดับที่ 818 สมัครซ้ ากับหมายเลขทะเบยีน 5420005186
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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