
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 ร.ท. ขวญัชัย    นันตา 5391000205 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 63 1041/63
2 นาง บญุธรรม    อินทร์นอก 5396000177 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 63 1041/63
3 นาง ศิริเทอม    กระบอกโท 5396001172 ธ.สกลนคร เม.ย. 63 1041/63
4 นาง บญุมี    ดลประสิทธิ์ 5396004606 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
5 นาง พลิาสลักษณ์  บญุวฒัน์ 5396004933 ธ.ปตัตานี เม.ย. 63 1041/63
6 นาง นิตยา    คงคารัตน์ 5396005509 ธ.บางปลาสร้อย-ชลบรีุ เม.ย. 63 1041/63
7 นาย ทน    ข าโพธิ์ 5405018985 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 63 1041/63
8 นาง สมภาส    พนัธโ์นราช 5406002041 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
9 นาง ต้อย    คุ้มศักด์ิ 5406004045 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
10 นาง พชัญา    ผลรินทร์ 5406007842 ธ.น่าน เม.ย. 63 1041/63
11 นาง บญุเล่ือน    จันทร์มูล 5406010998 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 63 1041/63
12 น.ส. เรณู    เจียบเกาะ 5406013203 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 63 1041/63
13 ร.ต. ชุมพล    สมานันตกูล 5410000928 ธ.ทุ่งสง เม.ย. 63 1041/63
14 นาง เจติยา    พงษดี์ 5410004036 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 63 1041/63
15 จ.ส.อ. วฒิุเวทย์    วรามิตร 5410004097 กบร.กช. มี.ค. 63 481/63
16 ส.ท. ธรียุทธ ์ วงศ์ด ารงกานต์ 5410006219 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต เม.ย. 63 1041/63
17 ร.ท. สยาม    เมืองงาม 5410009304 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
18 พ.ท. อดิศักด์ิ    คุณสิงห์ 5410015753 มทบ.12 มี.ค. 63 481/63
19 จ.ส.อ. วทิวสั    เสนน้อย 5410015817 มทบ.12 มี.ค. 63 481/63
20 พ.ต. วรีะชัย  ศรีปญัญาเดช 5410018102 นทพ. พ.ย. 62 4541/62
21 จ.ส.อ. เฉลิมชัย  วชิญานนท์ 5410018846 ธ.ย่อยเซียร์ - รังสิต มี.ค. 63 481/63
22 นาง บาง    บวัลอย 5410018881 ธ.อุดรธานี เม.ย. 63 1041/63
23 นาง มัลลิกา    ทบัทมิ 5410020637 ธนาณัติ ก.พ. 63 641/63
24 นาง ฐิตานรีย์    พึ่งสุข 5410021210 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 63 1041/63
25 นาย ทอง    จวงเจิม 5410021705 ธ.สวรรคโลก เม.ย. 63 1041/63
26 นาง ร าพรวน    ส าราญ 5420000301 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
27 นาง สมจีน    ตนดี 5420000512 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
28 น.ส. กาญจนา  แสงสุวรรณ 5420001641 ธ.สามง่าม เม.ย. 63 1041/63
29 นาง อาลอน    เหมวจิิตร 5420003735 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ เม.ย. 63 1041/63
30 นาง สายพณิ    ทบัทมิ 5420004037 ธ.เซ็นทรัล  พษิณุโลก เม.ย. 63 1041/63
31 นาย ประยูร    ดีขุนทด 5420004827 ธ.ปกัธงชัย เม.ย. 63 1041/63
32 จ.ส.อ. สุรวฒิุ    ต่ายเทศ 5420005270 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี เม.ย. 63 1041/63
33 นาง รัตนา    พานิชนอก 5420005519 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. เม.ย. 63 1041/63
34 ร.อ.ญ วรางคณา  เกื้อหนุน 5420005767 ธ.รพ.รร.6 เม.ย. 63 1041/63
35 นาง ญาติ    ค าภา 5420009510 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต เม.ย. 63 1041/63
36 พ.อ. ด ารง    หนูซ่ือตรง 5420009975 สลก.บก.ทท. ก.พ. 63 1/63
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37 จ.ส.อ. ภริมย์    เรียนคล้าย 5430001263 ธ.สนามเสือปา่ เม.ย. 63 1041/63
38 น.ส. พไิรลักษณ์  เอี่ยมสอาด 5430001669 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 เม.ย. 63 1041/63
39 นาง ลินดา    ปานกล่ิน 5430003812 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 63 1041/63
40 นาง วนันี    ส าเภาทอง 5430004246 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. มี.ค. 63 481/63
41 ส.อ. นรินทร์    เวยีนหา 5430008015 ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง เม.ย. 63 1041/63
42 จ.ส.อ. เชน    สวนใจ 5430008237 ธ.น่าน เม.ย. 63 1041/63
43 นาง ศิริรัตน์  ตระกูลทองอยู่ 5430008950 ธ.บางใหญ่ซิต้ี เม.ย. 63 1041/63
44 น.ส. วไิลลักษณ์  ฟกัแฟง 5430009562 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
45 นาย สวกิ    เมืองงาม 5440006707 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
46 นาง ทองหยด    เมืองงาม 5440006708 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
47 นาง ศนิดา    พฤกษชาติ 5440006843 ร.13 พนั.3 มี.ค. 63 481/63
48 นาง หทยัรัตน์    ภู่สุวรรณ 5440008632 ศอว.ศอพท. มี.ค. 63 481/63
49 พล.อส. ภวูนาท    มะโนศรี 5440008890 ธ.เลย เม.ย. 63 1041/63
50 นาย ทรงเดช  เดชะปญัญา 5440008934 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
51 นาย ทองใบ    มาสิงห์ 5440009506 ปตอ.1 พนั.6 มี.ค. 63 481/63
52 ส.อ. อนุชา    ฉิมเจริญ 5440009719 ธ.หล่มสัก เม.ย. 63 1041/63
53 นาง สุภาณี  เพชรสุวรรณ 5450000517 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. เม.ย. 63 1041/63
54 นาง แววตา    ดวงสวสัด์ิ 5450001995 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
55 จ.ส.อ. ภทัรชัย    ชื่นใจดี 5450007842 ช.พนั.5 พล.ร.5 มี.ค. 63 481/63
56 จ.ส.อ. จักรพงศ์  สุดสวาสด์ิ 5450007879 ธ.บรีุรัมย์ เม.ย. 63 1041/63
57 จ.ส.อ. ทศพล    สนธภิกัดี 5450009617 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ก.พ. 63 1/63
58 นาง สมใจ    ศิริกริชสีมา 5450010281 ศอว.ศอพท. มี.ค. 63 481/63
59 นาง พลูทรัพย์  เกลียวพนัธรั์ศมี 5450012615 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
60 นาง อ านวย    คุ้มแก้ว 5450014325 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 63 1041/63
61 จ.ส.อ. พภิพ    บรุาณรมย์ 5460002248 ร.112 พนั.1 มิ.ย. 62 1901/62
62 ส.อ. สุรชัย    โพธิท์พิย์ 5460002760 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
63 จ.ส.อ. อิฐ    สินพนูผล 5460002927 ธ.ถ.สรงประภา เม.ย. 63 1041/63
64 จ.ส.อ. นิติกรณ์    นิลเกตุ 5460005512 ธ.โพนพสัิย เม.ย. 63 1041/63
65 จ.ส.อ. ประกาย    ค าใบ 5460005538 ร.9 พนั.2 มี.ค. 63 481/63
66 นาย พรีะพล    เอี่ยมสอาด 5460014157 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 เม.ย. 63 1041/63
67 นาย พรีะพนัธ ์   เอี่ยมสอาด 5460014158 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 เม.ย. 63 1041/63
68 นาง อังคณา    รอดพลอย 5470001010 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ เม.ย. 63 1041/63
69 จ.ส.อ. อิทธพิล    เกิดมนต์ 5470002698 ป.1พนั.1 รอ. ก.พ. 63 1/63
70 นาง นุชจรี    ปญัยาง 5470005323 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
71 นาย เอกรัฐ    ด้วงโต 5470006484 ธ.กรุงเกษม เม.ย. 63 1041/63
72 จ.ส.อ. กฤษณพนัธ ์  ชุณหสุวรรณ 5470007474 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 เม.ย. 63 1041/63
73 นาง เบญจวรรณ  น้อยนาจารย์ 5480000047 สง.ปรมน.ทบ. ม.ค. 63 5541/62

2
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74 นาง วรรณดี  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 5480000057 ธ.ชุมพร เม.ย. 63 1041/63
75 นนส. จักรพงษ ์   ชัยวนัดี 5480000183 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 63 1041/63
76 จ.ส.ท. วรยศ    เทวสิทธิ์ 5480001890 ธ.ถ.สรงประภา เม.ย. 63 1041/63
77 นาง จันทร์ธร    นิลเกตุ 5480002756 ธ.โพนพสัิย เม.ย. 63 1041/63
78 นาย อ านวย    นิลเกตุ 5480002761 ธ.โพนพสัิย เม.ย. 63 1041/63
79 นาง จ าป ี   ศรีดี 5480005210 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 63 1041/63
80 นาง ยุวารี    เกษวงั 5480006294 สลก.ทบ. ต.ค. 62 4021/62
81 นาง บษุบง    ขุนเทพ 5480006609 ธ.ถ.ติวานนท์ เม.ย. 63 1041/63
82 นาย ประเสริฐ  รักษก์ระโทก 5480007144 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 63 1041/63
83 นาง นวลฉว ี   นันตา 5480008580 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 63 1041/63
84 นาง ศิริพร    รอดประเสริฐ 5480008985 ป.1พนั.1 รอ. ก.พ. 63 1/63
85 นาย สุดตา    ใจชื่น 5480010621 ธ.หล่มสัก เม.ย. 63 1041/63
86 นาง นงคราญ    เวยีนหา 5480010740 ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง เม.ย. 63 1041/63
87 นาง ธติิยา    สุแสง 5490000125 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
88 นาง รัญจวน    ยิ้มนรินทร์ 5490000961 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
89 นาย เล็ก    ยิ้มนรินทร์ 5490000962 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
90 จ.ส.อ. ธนารัฐ    ที่รัก 5490002394 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
91 ร.ต. ประวฒิุ    วรรณทตั 5490002589 ม.พนั.31 พล.ร.15 มี.ค. 63 481/63
92 จ.ส.อ. ระพพีนัธ ์ บญุวรรณ 5490002844 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 63 1041/63
93 ส.อ. เอกชัย    ทพิสม 5490003515 ธ.ล าปาง เม.ย. 63 1041/63
94 ร.อ.(ทร.) ญาณิสร์    มีลาภ 5490004491 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) เม.ย. 63 1041/63
95 น.ส. เมธนิี    โนมะยา 5490005460 ธ.โบเ๊บ๊ มี.ค. 63 481/63
96 น.ส. จินตนา    รัตนอุทยัพร 5490006831 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 63 1041/63
97 นาง จอย    พนัศิริพฒัน์ 5490007111 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 63 1041/63
98 นาง เชน    สอนโสติ 5490007503 ธ.ถ.พบิลูละเอียด เม.ย. 63 1041/63
99 นาง อุไรวรรณ    สิงหธวชั 5490008291 ธ.อุดรธานี เม.ย. 63 1041/63
100 นาย สุรเดช    จิ๋วเจริญ 5490008659 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ เม.ย. 63 1041/63
101 นาย กฤษฤกษ ์   มูลพลาศัย 5490009184 ม.พนั.2 พล.ร.2 รอ. มี.ค. 63 481/63
102 จ.ส.อ. อรรถพล  หงษบ์ญุมา 5490009989 ร.17 พนั.3 มี.ค. 63 481/63
103 นาง สมจิตต์    จ าปาขาว 5490010055 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 63 1041/63
104 ร.อ. อัจฉ์    หล่อคงสุข 5490010644 สตน.ทบ. มี.ค. 63 481/63
105 จ.ส.ต. บรรจงศักด์ิ  แก้วภา 5490012152 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
106 ร.ต. มนตรี    ทบัทมิศรี 5490012445 ธ.บางบวั เม.ย. 63 1041/63
107 นาง ดารณี  พฒัน์ฤกษสิ์นธุ์ 5500000145 ธ.ศิริราช มี.ค. 63 481/63
108 จ.ส.ท. เอกไชย    นูชาลี 5500000168 กรม ทพ.12 ม.ค. 63 5541/62
109 นาย ธนาวฒัน์  แก้วไพฑูรย์ 5500000694 ธ.ตลาดไทย มี.ค. 63 481/63
110 นาง อรธนัยา    เทพทา้ว 5500002067 ธ.พะเยา เม.ย. 63 1041/63
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111 ส.อ. จักรกฤษณ์    ธปูศิริ 5500002941 รร.ชท.สปท. มี.ค. 63 481/63
112 ส.ต. คุณานนต์  ศรนรินทร์ 5500004486 ร.151 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
113 นาง ดวงนภา    พริะชัย 5500005305 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 63 1041/63
114 นาง อรุณรัตน์    แสงอ่อน 5500007039 ธ.ขอนแก่น เม.ย. 63 1041/63
115 น.ส. พชัราภรณ์    พึ่งแสง 5510000113 ธ.กระทรวงกลาโหม มี.ค. 63 481/63
116 นาง พรนิชา    ยศชินากูล 5510000191 ธ.หวัหนิ-ประจวบฯ เม.ย. 63 1041/63
117 จ.ส.ท. พนักรณ์    เดชเดโช 5510000730 ช.พนั.401 พล.พฒันา 4 มี.ค. 63 481/63
118 จ.ส.อ. กิตติภมูิ    สุมาลุย์ 5510001557 ธ.บางบวั เม.ย. 63 1041/63
119 จ.ส.อ. ประเสริฐ    นิลด า 5510001869 ธนาณัติ มี.ค. 63 1081/63
120 ส.อ. บณัฑิต    ติดวงษา 5510002939 ม.พนั.31 พล.ร.15 มี.ค. 63 481/63
121 ส.อ. ชยานนท ์ จันทราภริมย์ 5510003382 รพศ.5 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
122 จ.ส.อ. ธวชัชัย    มีหลง 5510003383 รพศ.2 พนั.2 มี.ค. 63 481/63
123 ส.อ. พงศ์พทิกัษ ์ สอนหนูน้อย 5510004094 กอง สพบ.พล.ร.6 มี.ค. 63 481/63
124 ส.ท. เจษฎาพงษ ์ พนินุรุท 5510004361 ร.153 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
125 จ.ส.อ. อนุชา    หนูหอม 5510004380 ร.19 มี.ค. 63 481/63
126 น.ส. ศตปพร    จันทร์เกษม 5510004445 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เม.ย. 63 1041/63
127 นาง เบญจมาศ    หนูหอม 5510004997 ร.19 มี.ค. 63 481/63
128 นาย ภทัรพล    จันทร์เกษม 5520000413 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เม.ย. 63 1041/63
129 ส.อ. สุภาพ    นะวะศรี 5520000420 รพศ.5 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
130 จ.ส.อ. ชาตรี    พชืเพง็ 5520001442 ธ.สะพานควาย เม.ย. 63 1041/63
131 จ.ส.อ. วารุพงศ์    เสมรัตน์ 5520001871 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
132 ส.ท. ปรีชา    สุวรรณมงคล 5520003685 กรม ทพ.22 มี.ค. 63 481/63
133 จ.ส.อ. สุรสิทธิ ์   สมทรง 5520007373 ธ.ทุ่งสง เม.ย. 63 1041/63
134 นาง ค าตา    พงัพี 5520008462 ธ.ทุ่งสง เม.ย. 63 1041/63
135 นาง ศรสวรรค์  หลากสุขถม 5520008588 ธ.บางบวั เม.ย. 63 1041/63
136 นาง ปนิษฐา    สุดใจ 5520009595 ธ.แม่สอด มี.ค. 63 481/63
137 นาง บญุทนั    ราษี 5520011073 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 63 1041/63
138 พล.อส. วชัรินทร์    งามชม 5520011100 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
139 น.ส. อาภาพรรณ    วรัิชกุล 5520011392 ธ.สมุทรสงคราม เม.ย. 63 1041/63
140 นาง สุวภิา    แสงชูโต 5520012686 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 63 1041/63
141 น.ส. ชลธชิา    นพวงค์ 5520013486 ธ.รพ.รร.6 เม.ย. 63 1041/63
142 นาง ดวงพร    ภริมย์เณร 5520015326 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
143 นาง ทองรัก    วรรณโพธิ์ 5520016106 กอง สพบ.พล.ร.6 มี.ค. 63 481/63
144 จ.ส.ท. นฤพนธ ์   ล่องทอง 5520017794 ธ.เพชรบรีุ เม.ย. 63 1041/63
145 นาง ลัดดาวรรณ์    ที่รัก 5530000482 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
146 น.ส. รุ่งนภา    ดวงสวสัด์ิ 5530006316 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
147 จ.ส.ต. โรจนะ    ฤทธอ์ร่าม 5530007669 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 น.ส. กมลนัฐน์    สมวงค์ 5540000043 ธ.กระทรวงกลาโหม เม.ย. 63 1041/63
149 จ.ส.ต. อัมรินทร์  กาญจนโรจน์ 5540001406 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
150 ส.อ. พชิยฐ์สิทธิ ์   ศิริมงคล 5540002356 ปตอ.1 พนั.5 มี.ค. 63 481/63
151 ส.อ. วริิทธิพ์ล    เขียวมุ่ย 5540002453 ช.21 มี.ค. 63 481/63
152 นาง อังคณารักษ ์  กันยานะ 5540004031 ธ.พะเยา เม.ย. 63 1041/63
153 ส.อ. ณัฐภทัร    ตรงศูนย์ 5540004862 ช.2 มี.ค. 63 481/63
154 ส.อ. วรีะพงษ ์   แสนแดง 5540007582 ธ.บางบวั เม.ย. 63 1041/63
155 ส.อ. อโนทยั    พวงระย้า 5540009253 กรม ทพ.14 มี.ค. 63 481/63
156 อส.ทพ. กฤษณะ    โพธิช์ัย 5550000010 กรม ทพ.22 มี.ค. 63 481/63
157 อส.ทพ. วโิรจน์    กลุมยา 5550000520 กรม ทพ.22 มี.ค. 63 481/63
158 อส.ทพ. วรีพงษ ์   มูลวนั 5550000527 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 63 1041/63
159 ร.อ. ไกรวนิ    ปิ่นประดับ 5550000901 ร.15 พนั.4 ก.พ. 63 1/63
160 ร.อ. ประสิทธิ ์   ศรีวลิาศ 5550000964 ธ.เพชรบรีุ เม.ย. 63 1041/63
161 อส.ทพ. ดรอฮะ  อาแวกือจิ 5550001128 กรม ทพ.46 มี.ค. 63 481/63
162 นาง รัตนวดี    จับใจเหมาะ 5550001366 ธ.เทอมินอล 21 พทัยา เม.ย. 63 1041/63
163 อส.ทพ. วฑูิรย์    มาจังหรีด 5550002379 ธ.อรัญประเทศ เม.ย. 63 1041/63
164 นาง จันทมิา    พากเพยีร 5550004222 วศ.ทบ. มี.ค. 63 481/63
165 นาย ประสาน    พากเพยีร 5550004223 วศ.ทบ. มี.ค. 63 481/63
166 อส.ทพ. ศิริพงษ ์  สิงหวบิลูย์ 5550006696 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
167 อส.ทพ. สรณ์สิริ  ยังเรืองฤทธิ์ 5550006704 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
168 อส.ทพ. สุภคัชัย    กุรัมย์ 5550006976 กรม ทพ.26 มี.ค. 63 481/63
169 อส.ทพ. เสนอ    ม่อมมิตร 5550006989 กรม ทพ.26 มี.ค. 63 481/63
170 นาย ชมเขียน    ขันทอง 5550008070 ธ.บางบวั เม.ย. 63 1041/63
171 ส.ท. ด ารงศักด์ิ  เทยีมทอง 5550008744 ร.151 พนั.2 มี.ค. 63 481/63
172 ส.อ. วชัรพล    บวัตุ่ม 5550010262 ช.พนั.5 พล.ร.5 มี.ค. 63 481/63
173 นาย วชิัย    ปญัยาง 5550011656 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
174 ส.อ. คณาพจน์    บวัชู 5550012142 ร.29 มี.ค. 63 481/63
175 ส.อ. ศุภกิจ    เจริญยิ่ง 5560000657 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
176 ส.ท. ภชูิต    วงศ์สุพรรณ์ 5560001498 กอง สพบ.พล.ร.6 มี.ค. 63 481/63
177 ส.อ. ธนา    ศิริโสม 5560001899 ร.6 พนั.2 มี.ค. 63 481/63
178 นาย สมชาย    ใจงาม 5560002273 ธ.สนามเสือปา่ เม.ย. 63 1041/63
179 ส.อ. ธงชัย    สีสันต์ 5560002836 ร.6 พนั.3 มี.ค. 63 481/63
180 ส.อ. ทนงศักด์ิ    ชาอินศูนย์ 5560004616 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
181 นาย กัณตพงศ์  ไกรตรวจพล 5560004787 ธ.ปากช่อง มี.ค. 63 481/63
182 น.ส. เบญจมาศ    ใจใส 5560005224 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 63 1041/63
183 นาย ธวชัชัย    บญุประจง 5560009750 ร.6 พนั.3 มี.ค. 63 481/63
184 นาง พฒันา    บญุประจง 5560009751 ร.6 พนั.3 มี.ค. 63 481/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 ส.ต. วฒิุพงศ์    รินทรักษ์ 5560009752 ร.6 พนั.3 มี.ค. 63 481/63
186 พล.อส. ธรีวฒัน์    ศรีละม้าย 5560010103 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
187 อส.ทพ. ธงชัย    นามปสัสา 5560010973 กรม ทพ.22 มี.ค. 63 481/63
188 ส.ต. อนันท ์   สมัยแก้ว 5560011716 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 มี.ค. 63 481/63
189 นาย สุดใจ    มีหลง 5560012939 รพศ.2 พนั.2 มี.ค. 63 481/63
190 นาย กรดนัย    พงศ์ดี 5560013534 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
191 นาย ปพน    ทบัใจดี 5560013720 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
192 นาย ปรีชา    ยิ่งยง 5560013726 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เม.ย. 63 1041/63
193 นาง วรกมล  ประภาสสันติกุล 5560013753 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 63 1041/63
194 นาง สุธาทพิย์    ยิ่งยง 5560013798 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เม.ย. 63 1041/63
195 น.ส. สุรีย์พร    ปทูอง 5560013807 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
196 อส.ทพ. ราชันต์    นิพขันธ์ 5570000143 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
197 อส.ทพ. ธรีสินธุ ์   ส าโรง 5570000239 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
198 น.ส. ศิริพรรณ  ทองคงหาญ 5570000437 ธ.โลตัส ประชาชื่น เม.ย. 63 1041/63
199 ส.ต. นิกร    แพทย์ไชโย 5570001864 ร.151 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
200 ส.อ. สมหมาย    พึ่งสุข 5570002021 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
201 ส.ท. สุรวฒัน์    อยู่ฟกั 5570002352 ร.111 พนั.3 ต.ค. 62 4021/62
202 ส.ต. ฐิติพนัธ ์   ข าวอน 5570002428 ร.111 พนั.2 ก.พ. 63 1/63
203 ส.ต. สุรศักด์ิ    บวักิ่ง 5570002545 ร.5 มี.ค. 63 481/63
204 ส.อ. จิตกร    รัตนภกัดี 5570003810 มทบ.24 มี.ค. 63 481/63
205 จ.ส.ต. สิทธพิงษ ์   คุ้มแก้ว 5570003877 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 63 1041/63
206 นาง นวลสอิ้ง    เดชเดโช 5570004088 ช.พนั.401 พล.พฒันา 4 มี.ค. 63 481/63
207 ส.อ. สุยุทธนา    วงศ์หมื่น 5570004729 ป.2 รอ. มี.ค. 63 481/63
208 ส.ต. ยศนันท ์   ชุ่มพงษ์ 5570005059 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
209 ส.อ. เรือรบ    อบเชย 5570005073 ช.พนั.5 พล.ร.5 ก.พ. 63 1/63
210 นาง ดอกไม้    ล าพองชาติ 5570005997 ธ.บางบวั เม.ย. 63 1041/63
211 นาง พมิพป์ระไพ    กองสุข 5570006020 ธ.ถ.พบิลูละเอียด เม.ย. 63 1041/63
212 อส.ทพ. วรายุทธ    บกด า 5570006860 กรม ทพ.41 มี.ค. 63 481/63
213 อส.ทพ. กฤษฎา    เง้ือมผา 5570007107 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
214 อส.ทพ. นิรุจน์    วงษจ์ าปา 5570007126 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
215 อส.ทพ. สามิตร    เกตุโก้ 5570007146 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
216 ส.อ. อนุชา    ภสูมศรี 5570008381 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
217 อส.ทพ. สันติ    ทองลือ 5570011170 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
218 พลฯ พรีวธุ    เคร่ืองกลาง 5570011621 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
219 นาย จ าเนียร  แก้วทวรัีตนะ 5570012380 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
220 นาง สะเรียง  แก้วทวรัีตนะ 5570012395 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
221 ส.ต. อธปิ    แก้วทวรัีตนะ 5570012399 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
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222 อส.ทพ. จีระศักด์ิ  หลวงปากดี 5570013067 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
223 ส.อ. สุรสิทธิ ์   ศรีสุขหวงั 5570014550 รพศ.2 พนั.2 มี.ค. 63 481/63
224 ร.ต. ดนุเชษฐ    วสัิยจร 5570015061 ศฝ.นศท.มทบ.22 มี.ค. 63 481/63
225 ส.ต. ปณัณธร    สรสิทธิ์ 5570015327 รร.ม.ศม. มี.ค. 63 481/63
226 อส.ทพ. จิรายุทธ    ยา 5570015543 กรม ทพ.41 มี.ค. 63 481/63
227 นาง ภทัศา    ตรีวรชัย 5580001976 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ มี.ค. 63 481/63
228 ส.อ. ณัฐวฒัน์    งามทรัพย์ 5580002566 ร.19 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
229 ส.อ. ธรียุทธ    ฝอยทอง 5580002717 ธ.บางบวั เม.ย. 63 1041/63
230 ส.อ. ศตวรรษ    ถาพรม 5580003204 ธ.บางบวั เม.ย. 63 1041/63
231 ส.อ. แสนภมูิ    ไชยศิลป์ 5580003408 ธ.บางบวั เม.ย. 63 1041/63
232 ส.ต. อนุชัย    ค าแฝง 5580003444 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
233 ส.ต. อภชิาติ  พริิยะกมลพนัธุ์ 5580003481 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
234 ส.ต. จารุธวชั  จารุกานดา 5580004101 ร.31 พนั.2 รอ. มี.ค. 63 481/63
235 ส.ต. เฉลิมชนม์  สกุลลีรุ่งโรจน์ 5580004137 กส.ทบ. ก.พ. 63 1/63
236 ส.อ. อดิศักด์ิ    ภมูีศรี 5580004787 พนั.ปฐบ. มี.ค. 63 481/63
237 ส.ต. ณัฐพล    สมหมาย 5580005082 ม.1 พนั.1 รอ. ม.ค. 63 5541/62
238 อส.ทพ. จักรพนัธ ์   ภศูรี 5580005181 กรม ทพ.21 มี.ค. 63 481/63
239 น.ส. จินทนา    อินทศร 5580005387 แผนกอาวธุที่ 3 มี.ค. 63 481/63
240 ส.ท. ธนทตั    ศรีบรรเทา 5580007085 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
241 ส.ต. โชติพงศ์    แก้วพะเนาว์ 5580007904 กอง พธ.1 มี.ค. 63 481/63
242 อส.ทพ. ธรรมศักด์ิ  เหมสลาหมาด 5580008079 กรม ทพ.41 มี.ค. 63 481/63
243 อส.ทพ. อรณพ    ศรีโยธา 5580008149 กรม ทพ.49 มี.ค. 63 481/63
244 อส.ทพ. มาวนิโย  ภศูรีฤทธิ์ 5580008595 กรม ทพ.21 มี.ค. 63 481/63
245 ส.อ. กันต์กว ี   พรมภกัดี 5580009118 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
246 น.ส. วนัเพญ็    ศรีลาภา 5580009626 สก.ทบ. พ.ย. 62 4541/62
247 ส.อ. จิรวฒัน์    โอสถเจริญ 5580009794 ช.พนั.4 พล.ร.4 มี.ค. 63 481/63
248 ส.ท. กัมปนาท    ภู่นา 5580010021 พล.รพศ.1 มี.ค. 63 481/63
249 อส.ทพ. ทรงศักด์ิ    ใสกามล 5580011848 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
250 อส.ทพ. ปรัชยา  ดาบพลหาญ 5580011857 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
251 น.ส. กานต์ทพิย์    ศรีใสค า 5580012049 ช.พนั.9 พล.ร.9 มี.ค. 63 481/63
252 นาง จันทนา    ศรีใสค า 5580012050 ช.พนั.9 พล.ร.9 มี.ค. 63 481/63
253 นาย ณรงค์    ศรีใสค า 5580012052 ช.พนั.9 พล.ร.9 มี.ค. 63 481/63
254 อส.ทพ. เอกรินทร์  แพรบรรยงค์ 5580012205 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
255 ส.ท. ธงรบ    ตาสิติ 5580012215 รพศ.5 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
256 นาย อัษฎาวฒิุ    ทรัพย์เฉลิม 5580013356 ธ.ถ.สรงประภา เม.ย. 63 1041/63
257 อส.ทพ. สุรศักด์ิ   สังขโศภา 5590000191 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
258 อส.ทพ. อานนท ์ กันทะเมา 5590000194 กรม ทพ.11 มี.ค. 63 481/63
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259 ส.อ. สมประสงค์    ลีราช 5590001507 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
260 ส.อ. สิงหสุ์มทร    จันทคาศ 5590001517 ร.19 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
261 ส.ท. สุริยา    พรมกสิกรณ์ 5590001525 ร.2 พนั.3 รอ. มี.ค. 63 481/63
262 ส.ต. ทศวรรษ   ล้ิมวรรณเสถียร 5590004327 ธ.เพยีวเพลส ราชพฤกษ์ เม.ย. 63 1041/63
263 นาง เกษทพิย์   รัตนภกัดี 5590006535 มทบ.24 มี.ค. 63 481/63
264 นาย ชนะ    มูลค า 5590006536 มทบ.24 มี.ค. 63 481/63
265 นาง น้อม    มูลค า 5590006537 มทบ.24 มี.ค. 63 481/63
266 นาย สุวฒัน์    รัตนภกัดี 5590006539 มทบ.24 มี.ค. 63 481/63
267 ร.ท. ประทปี    เสนารถ 5590006542 มทบ.26 มี.ค. 63 481/63
268 ร.ต. ชรินทร์  จึงศิรกุลวทิย์ 5590007936 รพ.รร.6 มี.ค. 63 481/63
269 ส.ต. วชัรินทร์    ศรีงาม 5590008186 พล.พฒันา 1 มี.ค. 63 481/63
270 นาง สมศิริ    ไกรไทสง 5590009285 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 63 481/63
271 ส.ท. ชรัฐ    ฤดีวสันต์ 5590009436 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ เม.ย. 63 1041/63
272 ส.ต. คณิตพฒัน์  แปง้หอม 5590010767 ช.พนั.9 พล.ร.9 มี.ค. 63 481/63
273 น.ส. ศิริพร    สิงหโ์ตมาศ 5590011401 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
274 น.ส. นราทพิย์    มาวนิ 5590011751 ธ.รพ.รร.6 เม.ย. 63 1041/63
275 นาง เบญ็จมาศ    พฒุซ้อน 5590011752 ธ.รพ.รร.6 เม.ย. 63 1041/63
276 พล.อส. ณัฐวฒิุ    โอษคลัง 5590013004 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 63 481/63
277 ส.ท. วฒันศักด์ิ    อาศัยไร่ 5600001179 ธ.สะพานควาย เม.ย. 63 1041/63
278 นาง วาสนา    อาศัยไร่ 5600001180 ธ.สะพานควาย เม.ย. 63 1041/63
279 นาย สมควร    อาศัยไร่ 5600001181 ธ.สะพานควาย เม.ย. 63 1041/63
280 ส.ต. กิตติคุณ  ดวงรัตน์มณีโชติ 5600001947 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.9 มี.ค. 63 481/63
281 ส.ท. นนทวชั    ม่วงนาพลู 5600003146 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
282 ส.ท. ธวชัชัย    ดวงจินา 5600003489 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 63 1041/63
283 ส.ท. พงษศั์กด์ิ    มณีพนัธ์ 5600003576 กรม ทพ.22 มี.ค. 63 481/63
284 นนส. ภาสกร    ชุนขวญั 5600003626 กรม ทพ.22 มี.ค. 63 481/63
285 ส.ท. ยุทธพชิัย    โต่นวธุ 5600003645 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
286 อส.ทพ. ณรงค์พนัธ ์ บญุพะหลุา 5600004573 กรม ทพ.41 มี.ค. 63 481/63
287 จ.ส.อ. ธรีพล    เหล่าน้ าใส 5600006631 นทพ. ส.ค. 60 2641/60
288 นาง วยุน    เหล่าน้ าใส 5600006633 นทพ. ส.ค. 60 2641/60
289 นาย สุชัย    เหล่าน้ าใส 5600006634 นทพ. ส.ค. 60 2641/60
290 พล.อส. อิสระ  จันทะแก้ว 5600006906 กอง รจ.มทบ.11 ก.พ. 63 1/63
291 นาง มุกมณี    ทวิาค า 5600006916 ป.พนั.17 พล.ร.7 มี.ค. 63 481/63
292 ส.อ. นิพล    แลเพช็ร 5600007198 ป.3 พนั.8 มี.ค. 63 481/63
293 พล.อส. รักศักด์ิ    บญุคุ้ม 5600008085 พนั.สท. มี.ค. 63 481/63
294 ส.ท. จีรวทิย์    มาลากูล 5600008172 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
295 ส.ต. ธนิศร    ศรีทอง 5600008485 กพ.ทบ. มี.ค. 63 481/63
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296 นาย สุเทพ    ศรีทอง 5600010210 กพ.ทบ. มี.ค. 63 481/63
297 ส.ต. ธรีะพงษ ์   เงางาม 5600010814 ม.พนั.29 รอ. มี.ค. 63 481/63
298 อส.ทพ. ศุภชัย จ านงค์พพิฒัน์ 5600011120 กรม ทพ.21 มี.ค. 63 481/63
299 นาย จ าลอง    บญุคุ้ม 5600011592 พนั.สท. มี.ค. 63 481/63
300 นาง วรรณา    บญุคุ้ม 5600011596 พนั.สท. มี.ค. 63 481/63
301 อส.ทพ. สมชาย  เอกวฒัน์ 5600011718 กรม ทพ.43 มี.ค. 63 481/63
302 อส.ทพ. ธนรัตน์    บญุรักษ์ 5600013251 กรม ทพ.48 มี.ค. 63 481/63
303 อส.ทพ. บญุตา    ถุงน้ าค า 5600013267 กรม ทพ.48 มี.ค. 63 481/63
304 อส.ทพ.หญิง จิราพร  บวัวรรณ์ 5600013395 กรม ทพ.48 มี.ค. 63 481/63
305 นาง ทองหล่อ    ชิดตะขบ 5610000543 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 63 1041/63
306 นาย สมพงษ ์   ชิดตะขบ 5610000546 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 63 1041/63
307 อส.ทพ. ทวเีกียรติ  แก้วศรีขาว 5610000561 กรม ทพ.41 มี.ค. 63 481/63
308 ส.ท. ชินวตัร    กุบณัฑิต 5610001169 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
309 อส.ทพ. ณัฐพล    สิทธวิงศ์ 5610001501 กรม ทพ.48 มี.ค. 63 481/63
310 อส.ทพ. ธนัวา  ประชานันท์ 5610001511 กรม ทพ.48 มี.ค. 63 481/63
311 อส.ทพ. บณัฑิต    เนียมศรี 5610001523 กรม ทพ.48 มี.ค. 63 481/63
312 อส.ทพ. วฒิุพงศ์    เดชนะ 5610001565 กรม ทพ.48 มี.ค. 63 481/63
313 ส.ต. ไวภพ    นิรุตม์ชัย 5610001830 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ก.พ. 63 1/63
314 ส.ต. ณธนน    ชัยสนิท 5610002471 ทม.ร.11 พนั.2 รอ. มี.ค. 63 481/63
315 ส.ต. ทนงศักด์ิ    วงศเมทา 5610002539 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ เม.ย. 63 1041/63
316 ส.อ. ปยิะพงษ ์   แปงค า 5610002720 ธ.หว้ยขวาง เม.ย. 63 1041/63
317 ส.ท. รัฐกานต์    งามเนตร 5610002846 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
318 ส.ต. วภิาค    อวะภาค 5610002898 ร.151 พนั.3 มี.ค. 63 481/63
319 ส.ท. ชินกร  รัตนวฒันาพงษ์ 5610003343 ธ.บางบวั เม.ย. 63 1041/63
320 ส.ต. ธนกร    บวัเขียว 5610003443 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ เม.ย. 63 1041/63
321 นนส. ธวชัชัย    นุ่มนก 5610003491 ร.12 พนั.2 รอ. มี.ค. 63 481/63
322 ส.ต. นพรัตน์    ผ่านพนิิจ 5610003528 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ เม.ย. 63 1041/63
323 ส.ต. พรีะพล    แย้มเมล์ 5610003679 ร.31 พนั.1 รอ. ธ.ค. 62 5041/62
324 นนส. ไพรวลัย์  เพง็สุวรรณ์ 5610003685 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ เม.ย. 63 1041/63
325 ส.ท. รณชิตร    ผาลา 5610003749 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ เม.ย. 63 1041/63
326 น.ส. นิภาภรณ์  วงศ์สวรรค์ 5610004958 พธ.ทบ. มี.ค. 63 481/63
327 น.ส. พชิญ์สินี    บญุฤทธิ์ 5610005175 พธ.ทบ. มี.ค. 63 481/63
328 อส.ทพ. ปติิศักด์ิ    สุขมาก 5610005269 กรม ทพ.48 มี.ค. 63 481/63
329 อส.ทพ. ธาตรี    ค าลุน 5610005888 กรม ทพ.22 มี.ค. 63 481/63
330 พลฯ เทยีนชัย    พาลหอม 5610006421 ร.6 พนั.1 พ.ค. 62 1461/62
331 นาง ปาลิดา    อาภาพศิ 5610006583 ธ.หวัหนิ-มาร์เก็ตวลิเลจ เม.ย. 63 1041/63
332 ร.ต. วนัสนันท ์   สงรักษ์ 5610006830 รร.นส.ทบ. มี.ค. 63 481/63
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333 ส.ต. นิสิต    มีบญุมาก 5610008331 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
334 ส.ต. รพพีล    ศรีพมุมา 5610009507 ขว.ทบ. มี.ค. 63 481/63
335 อส.ทพ. วษิณุ  แสงยะรักษ์ 5610010748 กรม ทพ.46 มี.ค. 63 481/63
336 อส.ทพ. มะเตาเฟะ๊    ยูโซ๊ะ 5610011291 กรม ทพ.46 มี.ค. 63 481/63
337 อส.ทพ. พงศธร    ทมุมี 5610011997 กรม ทพ.26 มี.ค. 63 481/63
338 นาง สมหมาย    อุดใจ 5610013038 ธ.หล่มสัก เม.ย. 63 1041/63
339 นาย เนตินัย    ทมุมี 5610013847 กรม ทพ.26 มี.ค. 63 481/63
340 นาง พรภนิันท ์ ราชประโคน 5610013848 กรม ทพ.26 มี.ค. 63 481/63
341 พลฯ จิตต์ชนะ  คานบตุตะ 5610013885 ร.6 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
342 พลฯ บญุหลาย    บญุแก่น 5610013911 ร.6 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
343 พลฯ วทิยา    สาระค า 5610013927 ร.6 พนั.1 มี.ค. 63 481/63
344 อส.ทพ. ศรัณย์  เรียงอิศราง 5620000053 กรม ทพ.26 มี.ค. 63 481/63
345 อส.ทพ. อนุรักษ ์ จันทร์บญุเรือง 5620002619 กรม ทพ.22 มี.ค. 63 481/63
346 น.ส. วรรณนิษา    ชูศรี 5620003004 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
347 นาย สายยนต์    ชูศรี 5620003005 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
348 น.ส. ชัญญณัฐ  ศิลปท์องแท้ 5620003188 ธ.โลตัส ประชาชื่น เม.ย. 63 1041/63
349 นาง ประพพีรรณ  ศรีกรุงไกร 5620003189 ธ.โลตัส ประชาชื่น เม.ย. 63 1041/63
350 นาย ปณัณภพ  เบญจพฒัน์วรชัย 5620003190 ธ.โลตัส ประชาชื่น เม.ย. 63 1041/63
351 ส.ต. ชัยณรงค์    จันทร 5620003263 กรม ทพ.43 มี.ค. 63 481/63
352 อส.ทพ. อิศรา    แก้ววงษา 5620003338 กรม ทพ.22 มี.ค. 63 481/63
353 อส.ทพ. ภานุวฒัน์ บญุจันทร์ 5620003606 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
354 น.ส. สุจิตรา    ชัยมงคล 5620004539 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. เม.ย. 63 1041/63
355 ส.ต. ชูชาติ    สถาผล 5620004667 สส. ก.ย. 62 3481/62
356 นาย สุเมธ    อันทะปญัญา 5620005949 ศซบ.ทบ. ม.ค. 63 5541/62
357 นาง สมทรง    มณีพนัธ์ 5620006109 กรม ทพ.22 มี.ค. 63 481/63
358 นาย สุริยา    มณีพนัธ์ 5620006110 กรม ทพ.22 มี.ค. 63 481/63
359 พลฯ ชลิต    โทนุวงค์ 5620006173 ร.6 พนั.1 ส.ค. 62 2961/62
360 พลฯ ชัยวฒัน์    หอมจ าปา 5620006176 ร.6 พนั.1 ส.ค. 62 2961/62
361 พลฯ ตรีทศ    บญุจริง 5620006185 ร.6 พนั.1 ส.ค. 62 2961/62
362 พลฯ พรพจน์    รัญค าภา 5620006217 ร.6 พนั.1 ส.ค. 62 2961/62
363 น.ส. ธญัลักษณ์   พงษพ์ฒัน์ 5620007951 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
364 นาย อิศเรศ    ไชยบท 5620010527 ธ.ตรีเพชร เม.ย. 63 1041/63
365 น.ส. พกัตร์สุภางค์  กิติบตุร 5620010640 ธ.ย่อยบางกะปิ มี.ค. 63 481/63
366 นาง เพยีงใจ    กกแก้ว 5620011487 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
367 น.ส. สุกัญญา    กกแก้ว 5620011499 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
368 อส.ทพ. ปราโมทย์ พรหมเจียม 5620011673 กรม ทพ.48 มี.ค. 63 481/63
369 ส.ต.หญิง มินตรา กาญจนินทุ 5620011990 นรด.(รด.) มี.ค. 63 481/63

10
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370 ส.ต. ณพวร์ี    มหาวรีะ 5620012721 รร.นส.ทบ. ม.ค. 63 5541/62
371 ส.ต. ธรรณธร  สกาวสกุลศิริ 5620013001 รร.นส.ทบ. ม.ค. 63 5541/62
372 ส.ต. วชิรวทิย์    สมพมิตร์ 5620013646 รร.นส.ทบ. ม.ค. 63 5541/62
373 นาย ณัฐพงษ ์   ธรรมพรต 5620016869 ธ.ถ.วดักิ่งแก้ว เม.ย. 63 1041/63
374 น.ส. จรียา    กาญจนเพชร 5620017207 กรส.สก.ทบ. มี.ค. 63 481/63
375 พลฯ กววีฒัน์    วงษภ์รีะ 5630001476 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
376 พลฯ โกวทิ    โต๊ะกล่ า 5630001477 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
377 พลฯ ชัยจิต    เฟื่องกรณ์ 5630001478 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
378 พลฯ ชิษณุ    นาคราช 5630001479 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
379 พลฯ ณัฐพงษ ์ ขันทองหล่อ 5630001480 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
380 พลฯ ณัฐพงษ ์   บญุมี 5630001481 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
381 พลฯ ณัฐพล    บญุเยี่ยม 5630001482 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
382 พลฯ ดนัย    ถวกสูงเนิน 5630001483 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
383 พลฯ ทรัพย์ทว ี   พุ่มพร 5630001484 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
384 พลฯ ธนกร    โต๊ะทอง 5630001485 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
385 พลฯ ธนอรรถ    ภณูรงค์ 5630001486 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
386 พลฯ ธนะวฒัน์  ภทัรานุรักษ์ 5630001487 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
387 พลฯ ธรรมากร  วรรณโสภา 5630001488 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
388 พลฯ บวรลักษณ์  เล็กจันทร์ 5630001489 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
389 พลฯ เบร์ิด    สมวฒัน์ 5630001490 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
390 พลฯ ปฏธิาน    ฟองเจริญ 5630001491 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
391 พลฯ พงศ์พล    ใจภมูิ 5630001493 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
392 พลฯ พรีวฒิุ    ศรีโท 5630001494 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
393 พลฯ ภญิโญ  ชัยพชิิตพนัธ์ 5630001496 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
394 พลฯ รณชัย    หน่อโนรี 5630001497 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
395 พลฯ รัตนพล    สีสุขโข 5630001498 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
396 พลฯ ฤกษดี์    เมฆอรุณ 5630001499 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
397 พลฯ วรวชิ    พลูทวี 5630001500 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
398 พลฯ วชัระ    เล่ือนประไพ 5630001501 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
399 พลฯ วชิญ์วสิิฐ    พรหมดา 5630001502 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
400 พลฯ ศุภชัย    อินทร์ชู 5630001503 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
401 พลฯ ษมาวร์ี    บญุมา 5630001504 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
402 พลฯ สมพงษ ์   ยิ่งสันเทยีะ 5630001505 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
403 พลฯ สุรสีห ์   แซ่แต้ 5630001507 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
404 พลฯ อนันต์    จิตย์สุวรรณ 5630001508 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
405 พลฯ อนุพงศ์ ธนโชติวรกานต์ 5630001509 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
406 พลฯ อมรเทพ    สุระคาย 5630001511 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
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407 พลฯ อมรินทร์    บตุรน้อย 5630001512 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
408 พลฯ อลงกรณ์    พลภกัดี 5630001513 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
409 พลฯ ธงฉัตร    ศักวาพนัธ์ 5630001650 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน เม.ย. 63 1041/63
410 นาง สวสัด์ิ    คงด้วง ต10855/13 ธ.เพยีวเพลส ราชพฤกษ์ เม.ย. 63 1041/63
411 ร.ต. พบิลูย์    บวังาม ต11267/13 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 63 1041/63
412 ร.ต. วรีะชัย    ครองยุทธ ต113078/29 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 63 1041/63
413 จ.ส.อ. ร่วม  มุ่งเขื่อนกลาง ต115578/29 ส.พนั.3 พล.ร.3 มี.ค. 63 481/63
414 พ.ต. อนันต์    อรุณโรจน์ ต118119/29 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 63 1041/63
415 นาง เชิญ    บญุประเสริฐ ต118922/29 ธ.กาฬสินธุ์ เม.ย. 63 1041/63
416 นาง เครือวลัย์    การหนัก ต119098/29 ธ.อุดรธานี เม.ย. 63 1041/63
417 จ.ส.อ. สุริยา    ศรีอาจ ต119228/29 ธ.สกลนคร เม.ย. 63 1041/63
418 ส.อ. อานนท ์ กระบอกโท ต119746/29 ธ.สกลนคร เม.ย. 63 1041/63
419 จ.ส.อ. ชูชาติ    คนึงเหตุ ต122699/29 ธ.สนามเสือปา่ เม.ย. 63 1041/63
420 นาง ลอย    แก่นนอก ต128234/30 ส.พนั.3 พล.ร.3 มี.ค. 63 481/63
421 นาย เนตร    แก่นนอก ต128235/30 ส.พนั.3 พล.ร.3 มี.ค. 63 481/63
422 จ.ส.อ. ธนากร    หงษอ์ินทร์ ต130316/30 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. เม.ย. 63 1041/63
423 นาง ละเอียด    เจริญสุข ต131233/30 ธ.ปทมุธานี เม.ย. 63 1041/63
424 นาง ล าพวน    ของนา ต131430/30 ธ.สระแก้ว เม.ย. 63 1041/63
425 นาย บวัผัน    ดลประสิทธิ์ ต132194/30 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
426 นาง ปราณี    เอี่ยมข า ต134164/30 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ เม.ย. 63 1041/63
427 น.ส. นันทล์ภสั  นารีสวสัด์ิกุล ต134203/30 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
428 นาง สวสัด์ิ    พรมสวาท ต138553/30 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. เม.ย. 63 1041/63
429 นาง อุไร    บรรพสุวรรณ ต140991/30 ธ.ถ.สรงประภา เม.ย. 63 1041/63
430 ร.ต. ธรีชัย    ปิ่นประดับ ต141540/30 ธ.สระบรีุ เม.ย. 63 1041/63
431 นาง อ่อน    เสือสวสัด์ิ ต145953/31 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ เม.ย. 63 1041/63
432 นาง เล็ก    คุ้มแก้ว ต146149/31 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 63 1041/63
433 พ.อ. ชาญชัย    มิลินโทบล ต14863/15 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
434 นาง ประทวน    มูลแก้ว ต150524/31 ธ.สิงหบ์รีุ เม.ย. 63 1041/63
435 จ.ส.อ. ประทนิ    ปานอุทยั ต152965/31 ธ.สมุทรสงคราม เม.ย. 63 1041/63
436 จ.ส.อ. ภราดร    ด้วงแก้ว ต155689/31 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. เม.ย. 63 1041/63
437 นาง ทองค า   ตรีกิจจานนท์ ต157845/31 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
438 นาง สมจิตร    อ าไพวนิช ต158415/31 ธ.รังสิต-ปทมุธานี เม.ย. 63 1041/63
439 จ.ส.อ. สุริยา    มีมูซอ ต158531/31 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ เม.ย. 63 1041/63
440 นาง สมจิต    ชัยมงคล ต159341/31 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. เม.ย. 63 1041/63
441 นาย ประหยัด    แสงแก้ว ต159863/31 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) เม.ย. 63 1041/63
442 นาย แกะ    ค าอุ่น ต164399/31 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 63 1041/63
443 นาง กรรณิการ์    มีแฟง ต164891/31 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต เม.ย. 63 1041/63
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444 นาง กิ่งผกา    พรหมศักด์ิ ต164892/31 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต เม.ย. 63 1041/63
445 นาง ธญันันท ์   คงนิล ต165415/31 ธ.โลตัส บางปะอิน เม.ย. 63 1041/63
446 น.ส. ฉัฐนันท ์หอมกล่ินอุบล ต167351/31 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. เม.ย. 63 1041/63
447 จ.ส.อ. ประชิต    ทรงศิริ ต169967/32 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
448 นาย กฤษณา   ส าเภาทอง ต171338/32 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. มี.ค. 63 481/63
449 นาง ทม    ไผ่ทอง ต171339/32 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. มี.ค. 63 481/63
450 นาย สุรใจ    มณีจักร ต174838/32 ธ.ชัยภมูิ เม.ย. 63 1041/63
451 นาง ปราณีต  มุ่งเขื่อนกลาง ต175461/32 ส.พนั.3 พล.ร.3 มี.ค. 63 481/63
452 นาง เตือนใจ    หมื่นไธสง ต176430/32 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 63 1041/63
453 จ.ส.อ. เผด็จ    ธรรมาธกิร ต176862/32 ธ.สกลนคร เม.ย. 63 1041/63
454 นาง ส าเนียง    พวงชาติ ต177055/32 ธ.ประชานิเวศน์ 1 มี.ค. 63 481/63
455 จ.ส.อ. ธรีวฒัน์  บ าเพญ็วฒันา ต177472/32 ธ.สระบรีุ เม.ย. 63 1041/63
456 นาง สุวรรณา    สีงาม ต177645/32 ธ.สระบรีุ เม.ย. 63 1041/63
457 จ.ส.อ. อุดร    พลยุทธ ต178216/32 ธ.สระแก้ว เม.ย. 63 1041/63
458 จ.ส.อ. พละ   หาญประสพ ต178331/32 ธ.สระแก้ว เม.ย. 63 1041/63
459 นาง ทองสาย    พานทอง ต180420/32 ธ.สิงหบ์รีุ เม.ย. 63 1041/63
460 นาง ร าพงึ    ราชบตุร ต180421/32 ธ.สิงหบ์รีุ เม.ย. 63 1041/63
461 นาย ค า    กุลบตุร ต184695/32 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 63 1041/63
462 นาง บษุบา    กุลบตุร ต184697/32 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 63 1041/63
463 นาย สมศักด์ิ  บวรวงศ์พทิกัษ์ ต185828/32 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ เม.ย. 63 1041/63
464 นาง ชูศรี    มัทยา ต185866/32 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 63 1041/63
465 นาง ละออง    สง่าจารีย์ ต186389/32 ธ.สระบรีุ เม.ย. 63 1041/63
466 ร.ต. โสภณ  ยันทองใหญ่ ต18675/16 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
467 นาง บญุนภา  ธรรมพรสิน ต18742/16 ธ.สุพรรณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
468 นาย ยรรยง    ผลรินทร์ ต191641/32 ธ.น่าน เม.ย. 63 1041/63
469 นาง รัตติยา    ชมน้อย ต191837/32 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
470 นาย โอภาส    เกิดมนต์ ต192279/32 ป.1พนั.1 รอ. ก.พ. 63 1/63
471 พ.อ.ต.ญ(ทอ.) สุมิตร   นิลจุลกะ ต193924/32 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. เม.ย. 63 1041/63
472 นาง ศรีนวล    แสงแก้ว ต193986/32 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) เม.ย. 63 1041/63
473 นาง เพญ็ศรี  รอดประเสริฐ ต195717/33 ป.1พนั.1 รอ. ก.พ. 63 1/63
474 นาง อ านวย  ยันทองใหญ่ ต199239/33 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
475 นาง อัมพร    นวลอนันต์ ต201799/33 ธ.ถ.พบิลูละเอียด เม.ย. 63 1041/63
476 นาง ทองเล่ือน    พลศรี ต203080/33 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี มี.ค. 63 481/63
477 จ.ส.อ. สันติภพ  โคตรสุโพธิ์ ต204594/33 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร เม.ย. 63 1041/63
478 นาง โอริสา    โคตรสุโพธิ์ ต204595/33 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร เม.ย. 63 1041/63
479 นาง วรรณา    บญุรัตน์ ต205362/33 ธ.ล าปาง เม.ย. 63 1041/63
480 นาง สุพจน์    ปสิีงห์ ต209368/33 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
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481 นาง ยม    ขันทอง ต209619/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เม.ย. 63 1041/63
482 นาย มะลิ    ยิ้มสวน ต210769/33 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
483 นาง ศรีภมูิ    ริยะวงษ์ ต211331/33 ธ.ขอนแก่น เม.ย. 63 1041/63
484 จ.ส.อ. ราชันย์  อ าพนราชมณี ต213531/33 ธ.ล าปาง เม.ย. 63 1041/63
485 นาง ค าน้อย  อ าพนราชมณี ต213532/33 ธ.ล าปาง เม.ย. 63 1041/63
486 นาง ดวงเดือน    เมืองมูล ต216166/33 ธ.ปตัตานี เม.ย. 63 1041/63
487 นาง ผา    นาต๊ะ ต216167/33 ธ.ปตัตานี เม.ย. 63 1041/63
488 นาย เฉลิมศักด์ิ    จุลบรุมย์ ต216473/33 ธ.สาขากล้วยน้ าไท เม.ย. 63 1041/63
489 ร.ต. ถาวร    กันยานะ ต217207/33 ธ.พะเยา เม.ย. 63 1041/63
490 นาง มัญชุภา    อุบลบาน ต217440/33 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 63 1041/63
491 นาง ล าดวน    จ้อยเจริญ ต220581/33 ธ.สุพรรณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
492 นาง วรรณิดา  ปิ่นประดับ ต223356/33 ธ.สระบรีุ เม.ย. 63 1041/63
493 นาง ทว ี   ภกัดี ต225191/34 ธ.บิ๊กซี หางดง ช.ม. เม.ย. 63 1041/63
494 นาง สายหยุด  สมบรูณ์สุข ต23321/18 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
495 น.ส. ประเทอืง    ช้างเล็ก ต236486/34 ธ.ศิริราช มี.ค. 63 481/63
496 นาง พวา    ยิ้มสวน ต238507/34 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
497 จ.ส.อ. ชาติชาย    สดใส ต240197/34 ธ.บรีุรัมย์ เม.ย. 63 1041/63
498 นาง พวงเพชร   มิลินโทบล ต240410/34 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
499 นาง เหล่ือม    มะปะเข ต241687/34 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
500 นาง เสาวณีย์    ศรีอาจ ต242617/34 ธ.สกลนคร เม.ย. 63 1041/63
501 นาง สมร    การหนัก ต2429/09 ธ.อุดรธานี เม.ย. 63 1041/63
502 จ.ส.ท. พรเทพ    ใจดี ต244818/34 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 63 481/63
503 นาง กรรณิการ์    พนูนิกร ต245285/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. เม.ย. 63 1041/63
504 น.ส. กิ่งแก้ว    ภู่เต็ง ต246907/34 ธ.หวัหนิ-ประจวบฯ เม.ย. 63 1041/63
505 จ.ส.อ. ธนพงษ ์   บญุวฒัน์ ต247819/34 ธ.ปตัตานี เม.ย. 63 1041/63
506 นาง ผ่องศรี    พลยุทธ ต251057/35 ธ.สระแก้ว เม.ย. 63 1041/63
507 นาง ณัฐภรณ์    อรุณรัมย์ ต253456/35 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
508 นาย บญุโฮม    ขุนใหญ่ ต257293/35 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี เม.ย. 63 1041/63
509 นาง ด าริ    ทองประไพ ต258411/35 ธ.เชียงราย เม.ย. 63 1041/63
510 นาง วาสนา    สมัครสมาน ต260225/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 63 1041/63
511 นาง พชัรี    ตันแก้ว ต261540/35 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 63 1041/63
512 นาง รัศมี    อ้วนล่ า ต264009/36 ธ.บางเขน (เซนทรัล) เม.ย. 63 1041/63
513 นาง รัชฎา    นามวงค์ ต265405/36 ธ.อุดรธานี เม.ย. 63 1041/63
514 น.ส. ดวงดาว    แก้วกูล ต265518/36 ธ.โลตัส ประชาชื่น เม.ย. 63 1041/63
515 ส.อ. ทวศัีกด์ิ    พละศักด์ิ ต265657/36 ธ.พะเยา เม.ย. 63 1041/63
516 นาง หวานใจ  บรรพสุวรรณ ต266867/36 ธ.ถ.สรงประภา เม.ย. 63 1041/63
517 ร.ต. สมเกียรติ    เชียงเจิ่ง ต270540/36 สง.ปรมน.ทบ. ธ.ค. 62 5041/62
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518 ส.อ. ยศสันต์    วงษเ์นตร ต273965/37 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
519 นาย สมาพล    อิ้มทบั ต274663/37 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เม.ย. 63 1041/63
520 นาง ทองใบ    ยังวลัิย ต275238/37 ธ.เซ็นทรัล  พษิณุโลก เม.ย. 63 1041/63
521 นาง บบุผา    อุณหะ ต277129/37 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 63 1041/63
522 จ.ส.อ. ผดุงชาติ   มีชูโภชน์ ต277606/37 ธ.สระบรีุ เม.ย. 63 1041/63
523 นาง แตงโม    ปานกล่ิน ต282429/37 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 63 1041/63
524 นาง สมพร    มะปะเข ต284008/38 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
525 จ.ส.อ. กฤษฏณัฎฐ์  จั่นเศรณี ต284527/38 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
526 นาง รุ่ง    พรหมเดช ต285967/38 ธ.ชลบรีุ เม.ย. 63 1041/63
527 ร.ต. ประวติั    ไชยทอง ต289303/38 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
528 นาย บญุวฒันา    ทาซ้าย ต290270/38 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 63 1041/63
529 นาย สัว    อินทร์นอก ต290503/38 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 63 1041/63
530 นาง มิตทรีา    อินทร์นอก ต290504/38 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 63 1041/63
531 นาย สมจิตร์    ผดุงนาค ต29235/19 ส่วนกลาง มี.ค. 63 481/63
532 นาง เพิ่มศรี    อมรชัยวงศ์ ต34451/20 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
533 นาย บญุช่วย  รอดประเสริฐ ต35741/20 ป.1พนั.1 รอ. ก.พ. 63 1/63
534 จ.ส.อ. สกล    ตราชู ต38773/21 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 63 481/63
535 นาง ขาน    เพิ่มมาผล ต60235/25 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 63 481/63
536 นาง อรุณี    รมยานนท์ ต61617/25 ธ.ถ.พระรามที่ 9-ถ.เสรี 7 เม.ย. 63 1041/63
537 นาง ละเอียด    ภาศิริ ต65365/25 ธ.รังสิต-คลอง 3 เม.ย. 63 1041/63
538 จ.ส.อ. เกรียงเดช  ฤทธศัิกด์ิ ต67048/25 ธ.ปทมุธานี มี.ค. 63 481/63
539 นาง จ าเนียร    คงสวสัด์ิ ต67108/25 ธ.เตาปนู เม.ย. 63 1041/63
540 นาย สุชาติ    จวเิสน ต72397/26 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 63 1041/63
541 นาง กุหลาบ  ศรีทองอินทร์ ต77104/26 ธ.สะพานควาย เม.ย. 63 1041/63
542 ส.อ. ธนสิษฐ์    อุบลบาน ต77544/26 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 63 1041/63
543 นาง ทองอยู่    นาคราช ต81288/27 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ เม.ย. 63 1041/63
544 นาย ชอบ    นาคราช ต81289/27 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ เม.ย. 63 1041/63
545 จ.ส.อ. ธน    ธนส าราญสุข ต81904/27 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 63 1041/63
546 นาง บวัผัน    ดวงแก้ว ต83382/27 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. เม.ย. 63 1041/63
547 นาย ถวลิ    โทนทอง ต84831/27 ธ.ปทมุธานี เม.ย. 63 1041/63
548 นาง ค าปอง    แก้วรุ่งเรือง ต86441/27 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ เม.ย. 63 1041/63
549 น.ส. ผัน    มากมี ต90212/27 ธ.อยุธยา เม.ย. 63 1041/63
550 นาง วาสนา    วมิลรัตน์ ต93397/28 ธ.น่าน เม.ย. 63 1041/63
551 นาง สังวาลย์    ร่วมศรี ต93787/28 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 63 1041/63
552 ร.ท. วศิาล    เพชรผ่อง ต96410/28 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
553 นาง บญุรอง    วามะลุน ต97922/28 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 63 1041/63
554 นาง กมลวรรณ  เขียวเจริญ ต98533/28 ธ.ถ.สามัคคี เม.ย. 63 1041/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
555 นาง พมิพ ์   บวัมน ส16129/29 ธ.กรุงเกษม เม.ย. 63 1041/63
556 นาง รัตนวรรณ   แบร์เกอร์ ส16145/29 ธ.สุพรรณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
557 น.ส. ภทัรพร    กุลรัตน์ ส17939/30 ธ.ชุมแพ เม.ย. 63 1041/63
558 พ.อ.พเิศษ สุนทร  ธารานิท ส20387/32 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 63 1041/63
559 นาง ลดารัตน์  สิงหน์ันท์ ส24909/36 ธ.อุดรธานี เม.ย. 63 1041/63
560 นาง ภภสัสร    ยุ้งศิริ ส25818/38 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 63 1041/63
561 พ.ท. สมศักด์ิ   จุโฑปะมา ส6231/17 ธ.ล าปาง เม.ย. 63 1041/63
562 น.ส. ศรีประภา วรางกูร 5405018032 พธ.ทบ. ก.ค. 63 2561/63 สมัครซ้ า

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่  562  สมัครซ้ ากับหมายเลขทะเบยีน  ต.220576/33
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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